
Marcel van Herpen was op D’n Hoef!
Op 19 september is er een inspirerende studie-avond geweest voor 
alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en vervoerders. Deze werd 
gegeven door Marcel van Herpen; oprichter van de eerste school voor 
ervaringsgericht onderwijs. Marcel heeft met tal van doelgroepen en 
in tal van landen gewerkt als pedagoog. Op dit moment geeft hij veel 
lezingen en masterclasses op het gebied van ervaringsgericht leren.

Het thema van de studie-avond was; Weten wat je moet doen als je 
niet meer weet wat je moet doen. Door een scala aan voorbeelden 
en eigen ervaringen te delen leerden we wat we op deze momenten 
in kunnen zetten. We leerden dat we een dilemma terug mogen 
leggen bij de kinderen om hen uit te dagen mee te denken in hun 
probleem en oplossing. Daarnaast leerden we gebruik maken van 
het voorspellen van gedrag van kinderen en 
hen daarmee vooraf aan het ongewenste 
gedrag te vragen het niet te doen. 
Wij vonden het zeer waardevol en zijn 
inmiddels hard aan de slag gegaan om het 
in de praktijk te brengen!

20 jaar D’n Hoef
In 2023 bestaat D’n Hoef 20 jaar!! Dit willen we natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan. Het hele jaar 2023 zal in dit teken staan. Hierbij 
willen we graag de ontwikkeling van D’n Hoef laten zien in al die jaren. 
Hiervoor zijn we gestart met het maken van een vlogserie, ondersteund 
met oude beelden en foto’s. Onze collega Janneke gaat hiervoor een 
nieuwe stap ik haar Hoef-carrière zetten en zal de vlogs gaan maken 
onder begeleiding van een echte vlog-coach van de Peelpioniers 
(www.peelpioniers.nl )  

Natuurlijk zullen er ook cliënten geïnterviewd en in beeld komen. 
Daarom vragen wij iedereen z.s.m. de toestemmingsformulieren in te 
vullen en te retourneren. 
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Contactpersonen vervoer
Hilde Mutsers: 06 - 13 36 23 82
Ruud Welten: 06 - 51 85 76 73

Word jij onze nieuwe 
vrijwillige chauffeur?
Bel of app voor meer info met 
Ruud: 06 - 51 85 76 73



Nieuwe studenten 
Na de zomer zijn er weer een aantal nieuwe 
stagiaires gestart op D’n Hoef:
Evelien van Hugten; 0pleiding Pedagogiek leerjaar 2
Anne vd Loo; opleiding gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker leerjaar 2
Noa Dorenberg; opleiding Social Works leerjaar 2
Birgit van Kessel; opleiding Social Studies leerjaar 4
Stephanie en Claudia; opleiding HAN, creatieve 
therapie leerjaar 2
Thomas Kroes; opleiding Pedagogiek leerjaar 2

Naast hen mogen we ook nog steeds rekenen op 
stagiaires die op de helft van vorig jaar zijn gestart en 
tot februari 2023 hier stagelopen:
Linda vd Bos; opleiding Social Work leerjaar 3
Dana van Gog; opleiding Social Work leerjaar 4 
(onderzoek)

Marinda vd Ven; opleiding pedagogisch begeleider 
specifieke doelgroepen leerjaar 3
Sam Limpkens; opleiding pedagogisch begeleider 
specifieke doelgroepen leerjaar 3

Onze studenten worden uiteraard gecoacht en 
begeleid op de werkvloer. Daarnaast hebben ze eens 
per maand een studenten studieochtend waarin 
extra kennis wordt gedeeld over D’n Hoef en inhoud 
van de functie pedagogisch medewerker op D’n Hoef. 
Regelmatig hebben ze met hun stagebegeleider 
stagegesprekken over reflectie of schoolopdrachten. 
Studenten mogen ook deelnemen aan de 
studiedagen voor personeel op D’n Hoef. 
Er zijn hier al veel studenten die van hun stage hier 
daarna hun baan hebben kunnen maken!

welkom op 3 
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Regels mbt roken en tassen
Nu de zomervakantie voorbij is en we weer met een frisse start zijn 
begonnen willen we nog even het volgende benadrukken: roken is 
overal op D’n Hoef verboden. Ook buiten onze poorten, want ook 
jong-volwassenen mogen niet van het terrein af.  
ROKEN IS VOOR IEDEREEN ONGEZOND.

In de gang hebben wij houten bakjes/ kluisjes waarin de kinderen 
hun tassen en spullen kwijt kunnen. Het is niet de bedoeling dat de 
tassen meegenomen worden naar de begeleidingsruimte. Zo blijven 
alle ruimtes netjes en overzichtelijk.

Cliënttevredenheidson-
derzoek op D’n Hoef
Wij willen graag nog meer 
aansluiten bij de behoeften van 
de bezoekers van D’n Hoef op 
zowel de jeugdzorgtak als de 
BSO. We hopen daarom dat jullie 
de moeite willen nemen om dit in 
te vullen. Alvast bedankt namens 
het hele team!

Gekke bekken in de BSO
Houtbewerking Zorgonderwijs

Team D'n Hoef



Intelligentie onderzoek:
Vanaf 1-10-2023 bestaat de 
mogelijkheid om op D’n Hoef 
intelligentie onderzoeken af te 
nemen bij kinderen. 
Onze gedragswetenschapper 
hiervoor is Ankie van der Lisdonk. 
Indien er interesse is hiervoor kan 
er contact opgenomen worden met 
Hansje Welten (info@dnhoef.nl).  

Vanzelfsprekend: 
Via een aantal meetmomenten kunnen wij de resultaten van 
de zorg aan alle cliënten bijhouden. Dit is bij intake, bij elke 
evaluatie (halfjaarlijks) en bij het stoppen op D’n Hoef.
Wij zullen u op bovengenoemde momenten uitnodigen om 
deze lijst, Vanzelfsprekend genaamd, in te vullen. Het meten 
van resultaten in de jeugdzorg is een landelijke verplichting 
en we hopen dat iedereen hier gehoor aan geeft.

Windopleiding  
D’n Hoef is geschikt bevonden om in 2023 als leslocatie voor 
Zuid Nederland te gaan dienen voor de Windopleiding. De 
opleiding begeleidt veranderingsprocessen in organisaties 
door training, (paarden)coaching en opleidingen vanuit het 
systemisch perspectief. (www.wind.nu)
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Project pesten zorgonderwijs

PMT en project emoties

Vordering nieuwbouw

De paardentandarts bij de 

WMO groep

Verse hoefoogst appels door 

dagbesteding

Nieuw herfstleven

Workshopochtend Rots en 
Water/PMT
Op 3 oktober stond er weer een 
workshopochtend voor verwijzers 
gepland. Er was een mooie opkomst 
door van verwijzers uit Geldrop-
Mierlo, Waalre, Laarbeek en 
Helmond! Zij zijn nu op de hoogte 
van de verschillen tussen beide 
hulpverleningstrajecten.


