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MEDICINE HORSE WAY  
De Kunst van het Faciliteren 

De leiderschapsrol van de instructeur 
In Equine Facilitated Learning 

 

 

Het volgende is een overzicht en gids voor de leiderschapsrol van een instructeur in Equine Facilitated 

Learning, zoals ontwikkeld door Carol Roush, op basis van vele jaren ervaring in het werken met cliënten, 

paarden, collega's en stagiaires.  Dit document is een werk in uitvoering en zal worden aangevuld door 

jullie vragen te stellen en je ervaringen te delen. 

 

 

1. Het voorbeeld geven in de toepassing van de gereedschappen en concepten 

 
De manier om echt te weten wat je onderwijst is "je eigen medicijn nemen" in je dagelijks leven.  Zoals 

Gandhi zei: "We moeten de verandering zijn die we in de wereld willen zien."  Het doel van EFL is om 

het zelfbewustzijn te vergroten en de levensvaardigheden te verbeteren.  Het gebruik van de hulpmiddelen 

in je eigen leven leidt tot het ontrafelen van verkeerde overtuigingen en gedragingen en creëert een 

diepere verbinding met je eigen authentieke zelf, wat zich dan vertaalt in je manier van lesgeven.   

 

A. Ontwikkel de gewoonte om dagelijks een bodyscan te doen. 

B. Neem de tijd om de informatie achter je emoties te verkrijgen, en oefen om alleen die informatie te 

delen. 

C. Koester je bereidheid om je kwetsbaar op te stellen en werk aan het verleggen van je drempels. 

D. Kies er regelmatig voor om weer leerling te worden en je te wenden tot een leraar die je 

respecteert om een nieuwe leerervaring op te doen en je vaardigheden als instructeur te verbeteren.  

Medicine Horse Way zal cursussen voor gevorderde instructeurs aanbieden. 

 

 

2. Corrigerende Emotionele Ervaring 
 

Een corrigerende emotionele ervaring vindt plaats wanneer mensen zichzelf betrappen op het uitvoeren 

van een overlevingsstrategie en gedrag, en zich realiseren dat het hen niet langer dient en hen in feite in 

een patroon houdt van het steeds opnieuw creëren van dezelfde oude ongewenste resultaten.  Het 

belangrijkste is dat men zich bewust wordt van de oude overtuiging/het oude gedrag en tegelijkertijd een 

nieuwe/corrigerende reactie ervaart.  Dit geldt zowel voor de instructeur als voor de deelnemer.  Een van 

de moeilijkste vaardigheden die je moet leren is dat je op deze beladen momenten stil bent.  Je zult 

observeren en je bewust worden van een grote hoeveelheid informatie, veel meer dan de cliënt bij zichzelf 

kan zien en meer dan hij klaar zal zijn om te verwerken.  Je moet leren de verleiding te weerstaan om alle 

mogelijke informatie te vertellen en de cliënt zelf te laten kiezen wat hij kan zien, wat hij wil verwerken 

en wat hij wil helen.  Als je iemand informatie geeft waar hij niet klaar voor is, roept dat weerstand op en 

kan dat een vertraging veroorzaken in het vergroten van zijn bewustwording. 

 

Corrigerende emotionele ervaringen kunnen: 

A. subtiel gebeuren in de loop van een leven 

B. zich in de loop van de workshop ontwikkelen 

C. plotseling optreden tijdens een groepsproces of een activiteit met een paard 
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De rol van de instructeur is om de corrigerende emotionele ervaring zich te laten ontvouwen, en alleen 

hulp te bieden als de deelnemer daarom vraagt. 

 

A. Als je om hulp gevraagd wordt, pas dan de hulpmiddelen toe op wat er op dat moment gebeurt.          

Je kunt de cliënt vragen: 

1. Wat zijn je lichaamssensaties? 

2. Wat is het verlangen van je hart? 

3. Wat is de emotie, en wat is de informatie erachter?   

4. Wat is er nieuw aan deze ervaring?     

                                                                                 

B. Laat de deelnemer zelf ervaren en zijn/haar eigen conclusies trekken.  Soms kun je hen helpen 

de puntjes met elkaar te verbinden door te vragen "heeft deze ervaring een verband met de intentie die je 

voor vandaag hebt gezet in de check-in?" 

 

 

3. Het vergemakkelijken van informatie-uitwisseling tussen deelnemers 

 
A.  Reflectieve activiteiten bieden de cliënt de gelegenheid om te ervaren dat hij/zij volledig 

aanwezig is in het moment en emotioneel congruent is terwijl hij/zij met een paard op zoek gaat naar het 

verlangen van het hart, of het advies van het lichaam onderzoekt. Het verlangen van het hart is geen 

sentimentele metafoor. Het is in plaats daarvan een manier om mensen te helpen toegang te krijgen tot het 

hart en dit te gebruiken als een waarnemingsorgaan met zijn eigen vernieuwende doelen en wijsheid, net 

als de adviezen die men ontvangt wanneer een idee in het lichaam wordt geactiveerd. 

 

1. Verander reflectief werken niet in een "psychische" lezing, door 

de instructeur of andere deelnemers, over de boodschap van het paard aan de deelnemer of een 

psychologische interpretatie van de ervaring van de deelnemer.  

 

2. Sta niet toe dat andere groepsleden de deelnemer vertellen wat de ervaring van de deelnemer was.  

Vermijd het gebruik van het woord "feedback"--het moedigt evaluatie aan.  Vraag de deelnemer gewoon 

om zoveel over zijn ervaring te vertellen als hij wil. Maak duidelijk dat andere deelnemers hun eigen 

ervaring mogen delen, als ze daartoe uitgenodigd worden door de persoon in de round pen, door gebruik 

te maken van "ik"-uitspraken. 

 

Juist voorbeeld:  "Ik voelde me opgetogen toen ik het paard naar je toe zag lopen."  

 

Onjuist voorbeeld:  "Ik denk dat het paard zich met jou wilde verbinden." OF: "Ik voelde dat je van het 

paard wegliep toen hij contact met je wilde maken." 

 

1. Moedig iedereen aan om de tijd te nemen om zijn of haar ervaringen in de round pen te 

noteren wanneer de ervaring nog vers is.  Dit helpt om de ervaring meer in de fysieke 

realiteit te brengen. 

 

 

Activiteiten voor het opbouwen van vaardigheden:  Boundary Safety Rule, Energy Fields Exploration, 

Embodying the Goal, Explore Connection through Movement, en Connecting Round Pen zijn 

leeractiviteiten, en feedback van de instructeur en andere groepsleden is een belangrijk onderdeel van het 
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proces. Geef in dit geval de deelnemer niet de keuze om als eerste te delen of om haar collega's als eerste 

te laten delen. De facilitator neemt het voortouw en stelt de volgende vragen: 

 

1. Aan de deelnemer: Wat ging er goed voor je? 

2. Aan de groep:  Wat heb je gezien dat goed ging? 

3. Aan de Deelnemer: Wat is één ding dat je de volgende keer zou willen verbeteren? 

4. Aan de Deelnemer: Welke ideeën heb je voor verbetering? 

5. Aan de groep: Vraag hen om nuttige ideeën of observaties te delen die de deelnemer kunnen 

helpen bij het omgaan met deze uitdaging.  Ze moeten zich houden aan de uitdaging die de deelnemer 

heeft gekozen.  Dit is belangrijk omdat het de persoon controle geeft over de feedback en voorkomt dat de 

groep hem of haar overstelpt met ongevraagde informatie. 

 

 

4. Self-Disclosure 
 

Self-disclosure wordt gedefinieerd als het delen van je persoonlijke verhaal, proces en ervaringen met een 

privé-cliënt of workshopgroep. 

 

A. Jullie zijn instructeurs.  Dit betekent dat wanneer je een workshop geeft, je er bent om je cliënten 

de instrumenten te leren en hen door het proces te begeleiden. Zij zijn er niet om aan jouw behoeften te 

voldoen.   

B. Er is een dunne lijn tussen het delen van voorbeelden van persoonlijke ervaringen uit het verleden 

die relevant zijn voor de huidige instructie en het gebruiken van workshop tijd om te praten over en het 

verwerken van je levensverhaal en persoonlijke ontwikkelingsproblemen.  Dit is een goede plaats om op 

je ego te letten.  Vertel je verhalen om jezelf er goed uit te laten zien of om jezelf goed te laten voelen? 

C. Pertinent voorbeeld:  Het aanleren van de Authentic Community Building tool die een onderscheid 

maakt tussen: persoonlijke emoties als informatie om het authentieke zelf te leiden en emotionele 

patronen die overtuigingen en gedragingen van het geconditioneerde zelf in stand houden.  

 

Vraag de groep eerst of iemand een voorbeeld heeft van een emotioneel patroon dat valse 

zelfoverlevingsovertuigingen en gedragingen in stand houdt.  (Het is altijd waardevol om cliënten de 

gelegenheid te geven de hulpmiddelen toe te passen op hun eigen levenservaringen). Als er geen goede 

voorbeelden naar voren komen, kun je een persoonlijke ervaring gebruiken zoals: "Vroeger verliet ik de 

kamer in tranen als ik me gefrustreerd of overweldigd begon te voelen.  Om uit het overlevingsgedrag te 

stappen leerde ik dat ik bereid moest zijn om aanwezig te blijven en in het proces te blijven, zodat een 

kans op innovatieve oplossingen kon ontstaan.  

Dit voorbeeld geeft het emotionele patroon aan, hoe het te doorbreken, en uiteindelijk het voordeel 

van het doorbreken. 

 

D.  Het is niet nodig om in detail te treden met een persoonlijk verhaal om het punt duidelijk te 

maken, zoals in: "Mijn laatste vier echtgenoten hebben me bedrogen en ik kon het gewoon niet aan, dus 

barstte ik in tranen uit en rende de kamer uit.  Toen realiseerde ik me dat ik moest vechten voor wat ik 

wilde en niet moest toegeven.  Daarna bedroog de laatste me niet meer en nu leven we nog lang en 

gelukkig."  Het hele punt is verloren gegaan in "sappige details". 

E. Wanneer u beslist wat u wilt delen of welke voorbeelden u wilt gebruiken, vraag uzelf dan af: "Is 

dit voor mij of is het voor hen?" en "Is dit relevant voor het huidige onderwijskader?" 

F. Congruente verklaringen vs. het ongepast onthullen van persoonlijke informatie:  Het is nodig en 

gepast om in te checken met een congruente verklaring zonder de groepstijd te gebruiken om persoonlijke 

ontwikkeling te verwerken. 
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Een voorbeeld hiervan is het inchecken in de ochtendgroep:  

1.  Ongepast 

Facilitator:  "Mijn linkerknie doet echt pijn vandaag.  Ik heb het opgezocht in Louise Hay en er 

staat bla bla bla.  Maar ik had een nare droom over een wit paard en ik denk dat dat bla bla bla 

betekent.  

2.  Congruent en gepast 

Facilitator "Ik heb pijn in mijn linkerknie."  

 

 

5. Andere onderwerpen van belang 
 

A. Richting geven aan innerlijke leiding vs. zoeken naar GURU Status:  

Het meest waardevolle gereedschap dat een cliënt kan meenemen van zijn/haar Medicine Horse Way 

Equine Facilitated Learning is het vermogen om de stem van haar/zijn eigen innerlijke leiding te horen.  

Het omarmen van emoties en de informatie achter de emoties is de basis van onze innerlijke leiding.  

Beknibbel niet op de tijd die je besteedt aan het onderwijzen van de Emotionele Boodschappenkaart en de 

Bodyscan.  Vaak wil iedereen naar buiten om met de paarden te werken, maar die interacties zullen het 

krachtigst zijn met deze hulpmiddelen om mee te werken.  Jij, als instructeur, bent er niet om de volgende 

Guru te worden in het leven van de klant, maar in plaats daarvan, met de hulp van de paarden, om de klant 

te leren hoe hij/zij zijn/haar eigen Guru kan worden. 

 

B.  Wanneer een Instructeur getriggerd wordt door een Cliënt:  

Op een bepaald moment in je carrière is de kans groot dat je getriggerd wordt door een klant.  Onthoud 

dat dit niet de fout van de klant is; je moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor je triggers. Naarmate je 

programma zich verder ontwikkelt, zul je bijvoorbeeld merken dat een bepaald type cliënt of een bepaald 

gedrag van de cliënt je triggert.  Onthoud dat alle triggers een vorm van projectie of overdracht zijn.  Als 

het gebeurt, betekent het gewoon dat je werk te doen hebt op dit gebied.  Vaak is een paar minuten pauze 

om te erkennen wat er gebeurt al voldoende om door te gaan met het programma zonder dat het een 

probleem wordt in de groep, omdat je congruent bent geworden in jezelf.  Er kunnen echter momenten 

zijn waarop je emoties zo sterk zijn dat het beter is om je co-facilitator directer met die cliënt te laten 

werken.  Dit is een belangrijke reden waarom het werken met een co-facilitator sterk wordt aanbevolen. 

 

 

C.  Wanneer een instructeur wordt getriggerd door een andere instructeur in een workshop-setting: 

Soms blijkt de persoon die je het meest bewondert en met wie je het liefst wilt werken, je onverwacht te 

triggeren. Triggers zijn triggers en kunnen bij iedereen ervaren worden, dus dezelfde vereisten voor 

zelfonderzoek zijn van toepassing bij Instructeurs.  Bedenk ook dat wat er met de leiding in een groep aan 

de hand is, in de groep weerspiegeld en ervaren zal worden, misschien onbewust en non-verbaal. Daarom 

moeten zij die co-faciliteren authentieke gemeenschapsvaardigheden, emotionele behendigheid, 

zelfbewustzijn en goede communicatie in acht nemen en tijd nemen om de dag en hun onderlinge relatie 

te kunnen verwerken, op afstand van de cliënten.  

 

Eerste instructeur: "Toen ik de bodyscan onderwees, stapte jij in toen we hadden afgesproken dat 

ik de bodyscan zou onderwijzen. Ik voel hier nog steeds een emotionele lading bij, dus er kan wat 

overdracht of projectie bij betrokken zijn. Toch wil ik begrijpen waarom je ertussen kwam."  

Tweede instructeur: "Wat ik tijdens het onderwijzen van de bodyscan ervoer was dat sommige 

belangrijke punten niet aan bod kwamen, zoals het vragen van het gevoel om een stukje 

informatie, dus heb ik dat toegevoegd. Maar je hebt gelijk, ik ben wel ingesprongen op wat we 

hadden afgesproken dat je zou onderwijzen. 
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Eerste instructeur: "Ik besef dat dit een complex instrument is om te presenteren, en ik waardeer je 

interesse om ervoor te zorgen dat de klanten alle informatie krijgen die ze nodig hebben. Met dit in 

gedachten zou ik je willen vragen om me in de toekomst de tijd te gunnen om af te ronden wat ik 

aan het onderwijzen ben. Daarna zal ik je vragen of je nog iets toe te voegen hebt." 

Tweede Instructeur: "Ik ben bereid dat te doen." 

 

Elke dag de tijd nemen om kleine kwesties over de manier van lesgeven door te nemen, maakt de lei 

schoon voor de volgende dag.  Je kunt het Productieve Gesprekken om de Relatie te Behouden proces 

gebruiken.  Als je er geen tijd voor neemt, worden kleine dingen een grote zaak. 

 

D. Waardering voor verschillen tussen de instructeurs: 

Het is ook belangrijk om te erkennen dat verschillende mensen verschillende onderwijsstijlen hebben. Ze 

kunnen zich aanpassen en elkaar aanvullen als beiden de samenwerking waarderen.  Aan de andere kant, 

als de verschillen onoverbrugbaar zijn, kan het nodig zijn om te erkennen dat je niet goed bij de ander 

past.  Ik weet dat ik een grote energie heb en veel energetische ruimte in beslag neem.  Ik heb geprobeerd 

samen te werken met iemand met net zo'n grote energie en dat werkte niet.  Ik heb toen geprobeerd te 

werken met iemand met een langzamer tempo en een rustige energie.  Die persoon voelde zich door mij 

gepasseerd, en ik had het gevoel dat ik mezelf klein moest maken om haar tegemoet te komen.  Wat ik 

over mezelf heb geleerd is dat ik een leider ben met veel energie en enthousiasme en dat ik goed 

samenwerk met mensen die daardoor geïnspireerd worden zonder dat ik me concurrerend voel.  Ik heb 

ook geleerd dat ik graag werk met mensen die hun eigen gebied van inspiratie in het werk hebben 

gevonden en hun gaven in het proces inbrengen.  Als je dit soort synergie laat ontstaan, profiteert iedereen 

daarvan. 

 

E. Het ondersteunen van cliënten in hun werk met paarden:  

Leerlingen stellen me vaak deze vraag: "Hoe help ik de cliënt om het paard te lezen en te interpreteren 

wat het paard voor hen spiegelt?" Antwoord: vermijd het doen van uitspraken of het geven van je mening. 

Stel in plaats daarvan vragen: 

 

Wat voel je?  Waar voel je dat in je lichaam?  Hoe voel je je over wat er gebeurt?  Wat heb je nodig?  Wat 

was je hartswens voor deze tijd met dit paard? Wat was het advies van je lichaam om dat hartenwens te 

realiseren? Wat was het advies van het paard? Als je woorden zou kunnen geven aan de lichaamstaal van 

het paard op dit moment, wat zou hij dan kunnen zeggen? 

   

Je moet je oordelen en veronderstellingen opzij zetten; je loopt niet in de schoenen van de cliënt.   Ik heb 

een van mijn paarden hetzelfde gedrag zien vertonen bij tientallen klanten, en het betekende iets anders 

voor elk van hen.  Er zijn geen harde en snelle regels, zoals "als het paard wegloopt, is de cliënt 

incongruent."  Het paard kan wat ruimte geven aan een cliënt die zich overweldigd voelt, het paard kan 

gewoon zelf wat ruimte nodig hebben, het paard kan de cliënt helpen te werken aan afwijzingsproblemen, 

het paard kan de cliënt vragen met hem mee te bewegen, en nog zo'n 20 andere mogelijkheden.  Onthoud 

dat jij als instructeur niet de helderziende bent die speciale boodschappen van het paard naar de cliënt 

kanaliseert.  Jij creëert een veilige ruimte voor de cliënt om zijn of haar ervaring met dit paard op deze 

dag te hebben.  Het is jouw taak om de gelegenheid te scheppen om dat veilig te laten gebeuren. 

 

F.  Wanneer een cliënt "vast" komt te zitten: 

Een andere veelgestelde vraag is: "Hoe ga ik om met een situatie waarin een cliënt "vastloopt" in 

reflectief en/of actief werk in de round pen, en hoe kan ik de zaken bespoedigen als iemand meer tijd 

nodig heeft dan wat er beschikbaar is in een groepssetting?"  
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Allereerst, als de cliënt vastzit, vraag hem of haar dan om zich het advies van het lichaam en het advies 

van het paard te herinneren. (Je kunt de cliënt eraan herinneren als hij of zij het vergeten is, daarom is het 

een goed idee om aantekeningen te maken). Als dat advies vervolgens niet werkt, of niet helemaal 

effectief is geweest om het doel te bereiken, kun je optreden als leraar van de specifieke vaardigheid die 

nodig is om het doel te bereiken. In het geval van reflectief werk, leer of coach een persoon alleen in het 

bereiken van het oorspronkelijke hartsverlangen. (Soms voldoen mensen snel aan hun hartenwens, en 

proberen dan met het paard te bewegen of met het paard te dansen, zonder op te merken dat ze nu een 

ander doel aan de sessie hebben toegevoegd. Als dit het geval is, zorg er dan voor dat ze erkennen hoe 

succesvol ze het oorspronkelijke hartsverlangen hebben gerealiseerd, moedig ze aan om hun succes te 

waarderen of te "vieren", en breng de resterende tijd door met een activiteit zonder doel, zoals het aaien 

van het paard of gewoon in zijn aanwezigheid vertoeven).   

 

Nogmaals, er zijn veel verschillende dingen die aan de hand kunnen zijn. Het is belangrijk dat je je 

realiseert dat je altijd meer zult zien dan je zult zeggen. Met andere woorden, je herkent misschien vier of 

vijf verschillende problemen die spelen, maar de cliënt kan slechts effectief werken met één uitdaging 

tegelijk. Laat de cliënt beoordelen wat de belangrijkste uitdaging is waar hij of zij die dag aan wil werken, 

en help alleen met die kwestie.  

 

Gebruik de round pen niet als een forum om de aandacht te vestigen op een specifieke blinde vlek die de 

cliënt heeft laten zien, vooral als het jou echt stoort. (Je eigen projectie of overdracht kan erbij betrokken 

zijn.) Laat de cliënt kiezen waar hij of zij aan wil werken of wat hij of zij bewust wil maken. 

 

Wat betreft het in beslag nemen van te veel tijd, is de meest productieve manier om met deze situatie om 

te gaan, van tevoren richtlijnen op te stellen. Vertel de groep dat het paard soms bepaalt wanneer de sessie 

voorbij is en dat we dat altijd honoreren (een voorbeeld is dat het paard zijn hoofd over de bovenste reling 

steekt en oogcontact maakt met de begeleider, of naar het hek loopt). Laat hen weten dat iedereen een 

bepaalde tijd in de roundpen heeft en dat je de tijd in de gaten houdt en hem of haar laat weten wanneer er 

nog een paar minuten over zijn.  Ik laat de mensen vaak weten dat hun tijd bijna om is en vraag hen om in 

te checken met hun lichaam, en hun hartenwens, en als het gepast is, laat ik hen de sessie beëindigen door 

het paard te bedanken en de round pen te verlaten.  Soms loop ik ook naar het hek en bereid me voor om 

het te openen om hen aan te moedigen de round pen te verlaten.   

 

Lichaamshouding van de instructeur:  

Wanneer je activiteiten met paarden begeleidt, wees je dan bewust van je lichaamspositie en -plaats.  

Positioneer je lichaam zo dat je energiecentrum een beetje weg gericht is.  Ga niet aan het hek staan of te 

dicht bij de omheining.  De reden hiervoor is dat je de impact van je energie op de sessie wilt 

minimaliseren.  Ook wanneer je cliënten leidt in een bodyscan, laat dan voldoende ruimte tussen jullie en 

draai je lichaam lichtjes weg.  

  

 

       


