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De Wijsheid van de kudde
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Inleiding 
 
Ons werk start en eindigt met de paarden. Interventies van de begeleider komen direct uit 
het veld van de paarden. We laten ons leiden door de wijsheid van de kudde en de manier 
waarop paarden onze innerlijke kudde in harmonie proberen te brengen met deze wijsheid. 
Maar wat is dit 'veld' van de paarden en hoe kun je daarmee in resonantie komen? Deze 5-
daagse verdieping brengt je dichter bij de wijsheid van de kudde dan ooit en mogelijk ook 
bij de ware natuur van jouw eigen (innerlijke) kudde en die van je cliënten. 

Verse kennis 

Deze verdieping kenmerkt zich door een andere manier van leren: het accent ligt niet 
zozeer om het ontwikkelen van vaardigheden of verdiepen van bestaande kennis maar 
eerder op het direct kunnen ontsluiten van 'verse kennis'. De paarden nodigen ons 
voortdurend uit om ieder concept of 'weten' op te geven en te tappen uit verse kennis. 
Deze verdieping nodigt, op haar beurt, jou uit om steeds opnieuw te kijken. Voortdurend 
een beginner te zijn. Vanuit die ruimte ga je werken met de paarden en je cliënt-systeem. 

Inhoud van de opleiding  

In deze verdieping delen we de meest recente inzichten in het werk met de paarden. Het 
werk heeft een verschuiving meegemaakt van opstellingen met paarden naar de Wijsheid 
van de kudde, waarbij we werken met de principes van de kudde en met dezelfde 
onmiddellijkheid die de paarden hanteren. Deze verdieping werkt als update en katalysator 
van de reeds opgedane systemische kennis en ervaring.  
 
Onderwerpen  

- Principes van de wijsheid van de kudde. De principes van de kudde liggen dicht aan 
tegen de principes van het systemisch werk. Toch werken ze net iets anders. Wat zijn 
deze principes en hoe kun je daarmee werken met cliënten?  

- Naast velden van behoud en transformatie (werking van de gewetens) komt in deze 
opleiding een nieuw 'veld' aan de orde: het oplossende veld, wat houdt dat in en wat 
betekent dat voor onze manier van werken? In deze verdieping leer je dit veld te 
herkennen en als bron te gebruiken voor je interventies. 

- Interventies, pro-venties en de essentie van de begeleiden vanuit de wijsheid van de 
kudde. De paarden harmoniseren als het ware onze innerlijke kudde wanneer we daar 
(nog) niet mee samen (kunnen) vallen. De manier waarop ze dat doen bieden 
aanknopingspunten voor interventies in het cliëntsysteem. In deze verdieping leer je de 
uitnodiging van de van de paarden te herkennen en in te zetten.  

- De 'we-state'. De 'we-state' is een tijdelijke toestand die soms spontaan optreedt in 
samenzijn met de paarden en soms in een sessie na een interventie. De 'we-state' is een 
poort naar het oplossende veld. In de 'we-state' vallen we samen met onze innerlijke 
kudde.  

- Ontdekken van de ware natuur van jouw stijl als begeleider. 
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Instroomcriteria 
 
Deelnemers zijn (paarden)coach, consultant of therapeut die de Windopleiding (of een 
vergelijkbare opleiding) hebben gevolgd. De opleiding streeft naar co-creatie met haar 
deelnemers. Van alle geïnteresseerden wordt gevraagd om een korte motivatie te schrijven 
voor deelname, aan de hand van de motivatie hebben we een gesprek om samen te 
onderzoeken of deze opleiding aansluit op de wens/motivatie van de deelnemer.  

Certificaat  
Na afloop van de opleiding, mits aan alle voorwaarden is voldaan, krijgen de deelnemers 
een certificaat uitgereikt.  

Kosten 
€ 1.950,00 excl. BTW 
 
Data  
Blok 1 - 5 & 6 mei 2020 
Blok 2 - 2 & 3 juni 2020 
Blok 3 - 8 juli 2020 

 
Trainers  
Ruud Knaapen 
Muriel Daal (Onderwijspsycholoog en leercoach binnen de opleiding) 


