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Situering 
“Leren met assistentie voor dieren” (LAD) kan een toegevoegde waarde hebben binnen het 
basisonderwijs, in het bijzonder voor leerlingen met bijzondere noden en/of leerlingen die in 
aanmerking komen voor time-out-projecten.  
 
Concept 
’t Kattenheye (Laarne, België) leent zich bijzonder goed voor LADs door haar natuurlijke 
omgeving “De Damvallei” genoemd, de aanwezigheid van een 100-tal Haflinger pony’s (merries, 
hengsten en veulens) en een 20-tal warmbloed paarden. In deze mooie omgeving heerst er veel 
bedrijvigheid echter zonder hectiek. Bovendien zorgt de ideale huisvesting --waarin de dieren 
zelf kunnen kiezen of ze op weide of stal willen staan-- ervoor, dat paarden en mensen 
compleet in harmonie leven.  
Juist dit is een goed uitgangspunt voor dit project waarbij kinderen het natuurlijke gedrag van 
paarden in familiegroepen kunnen leren kennen, hetgeen compleet verschillend is van het 
gedrag van het klassieke manegepaard dat individueel op stal staat.   
 
Methodiek 
Door het kennismaken met deze paarden komen al snel emoties en gesprekken los, die de 
begeleiders nodig hebben om te kunnen werken aan die VOETen of individuele leerdoelen. De 
dierbegeleider staat in voor het vertaalwerk van het dierengedrag.  
Leerlingen kunnen individueel of met hun eigen leerkracht deelnemen aan een LAD-sessie op ’t 
Kattenheye. De sessies worden altijd geleid door een LAD-docent en een dierbegeleider.  
 
Verloop 
Op ’t Kattenheye wordt een ‘ervaringspad’ ingericht in 2012. In dit ‘ervaringspad’ zijn elementen 
toegevoegd die bepaald gedrag bij paarden kunnen uitlokken, zgn. omgevingsverrijking. Door 
leerlingen gedragingen van een paard te laten ervaren in een natuurlijke omgeving, kunnen zij, 
passend binnen hun eigen noden en competenties, werken aan individuele leerdoelen binnen 
de “Vak Overschrijdende Eind Termen” ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’.  
 
Meer informatie 
Meer informatie kan in de loop van 2011-2012 gevonden worden op www.lerenmetdieren.be 
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