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Sinds september 2013 is het mogelijk om - naast de e-cursussen en praktijkdagen van e-quine.com - een erkende 
opleiding te volgen die jou helpt een fantastische relatie met je paard op te bouwen en die je kan gaan opleiden tot in-
structeur Paard & Gedrag. De opleiding bestaat uit drie niveaus die op elkaar aansluiten. Als je elders al een vergelijkbare 
opleiding hebt gevolgd dan kun je ook direct instromen binnen niveau 2. Ieder niveau helpt je om je kennis te verdiepen, 
de relatie met je paard te verbeteren of zelfs in de praktijk aan de slag te gaan om paarden en eigenaren te helpen met  
verschillende uitdagingen en vragen. In de lessen wordt aandacht besteed aan didactiek en zelfontwikkeling om ervoor te 
zorgen dat je klanten en eigenaren zo optimaal mogelijk kunt begeleiden. 

Na afronding van de totale opleiding kun je aan de slag als zelfstandig instructeur op het gebied van paardengedrag. 
Sinds 2016 is de opleiding Instructeur Paard & Gedrag een niveau 3 instructeursopleiding, erkend door de KNHS en 
NOC*NSF.

Instructeur
Paard & Gedrag

bij e-quine.com
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

6 maanden

1,5 jaar

10 dagen les & 50 uur studie

18 dagen les & 65 uur studie

23 dagen les & 300 uur studie
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Studieopbouw Instructeur Paard & Gedrag1 jaar

,,

De opleiding bestaat uit drie niveaus waarin je je kennis  
verdiept en in de praktijk toepast.

De niveaus volgen elkaar op qua moeilijkheidsgraad en  
verdieping van de kennis. Het is mogelijk om in te stromen 
in niveau 2 als je elders een vergelijkbare opleiding hebt af-
gerond waardoor je deze kennis al hebt opgedaan. Je kunt 
dan vrijstellingen krijgen voor onderwerpen uit niveau 1. 
Ieder niveau wordt afgesloten met theorie- en prak-
tijkexamens. Het online lesmateriaal en de huiswerk-
opdrachten die door docenten worden beoordeeld, 
ondersteunen je bij de studie. Je hebt geen bepaalde 
voorkennis of vooropleiding nodig om te kunnen starten 

met het eerste niveau. Iedereen, met of zonder ervaring, 
is meer dan welkom! In de opleiding zal er regelmatig 
gewerkt worden met trainingspaarden van particulieren 
met gedragsuitdagingen. Het is dan ook niet nodig om in 
het bezit te zijn van een eigen paard.

Na afronding van alle niveaus ben je Instructeur Paard & Ge-
drag. Je kunt dan als zelfstandig allround gedragstrainer van 
paarden aan de slag. Je hebt voldoende kennis en ervaring 
om ook de uitdagende problemen aan te pakken en je bent 
in staat om een les te geven. 
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Wil jij meer leren over het paard en zijn natuur-
lijke gedrag? Wat laat het paard je zien en hoe kun je 
ervoor zorgen dat hij zich goed voelt? In het eerste 
niveau van de opleiding besteden we hier met name 
aandacht aan. Niveau 1 is opgebouwd uit drie blokken 
van ieder drie dagen en één losse dag. In dit eerste 
niveau van de opleiding krijg je alle informatie die 
nodig is om een goede relatie met een paard op te 
bouwen.

Resultaat

Wanneer je dit niveau afgerond hebt 
kun je de belangrijkste communicatie-
signalen van het paard herkennen. Je 
weet wat zijn natuurlijke gedrag is en 
hoe je hier rekening mee kunt houden 
in de training van een paard. Tevens 
herken je de meest voorkomende ziek-
tebeelden en weet je wat de gewenste 
behandeling is. Je bent in staat om 

een gezond paard zo te voeren dat hij 
mooi op gewicht is en blijft en weet 
wat de belangrijkste voedingsmid-
delen voor een paard zijn. Je weet 
iets over de geboorte van veulens, 
en waar je later op moet letten als je 
hem wilt gaan inrijden. Natuurlijk be-
steden we ook tijd aan de ontwikkeling 
van jezelf, dit is immers een belangrijk 

aspect bij de training van je paard. 
Naast de inspirerende dagen op de 
leslocaties verdiep je thuis je kennis 
door middel van huiswerkopdrachten 
en thuisstudie. Je maakt hierbij gebruik 
van ons online leerplatform e-quine.
com. Het is ook mogelijk om enkel ni-
veau 1 te volgen zonder de verplichting 
om de gehele opleiding af te maken.

In niveau 1 zullen we onder meer de volgende onderwerpen behandelen:

•	 De	taal	van	het	paard Wat vertelt hij jou nu eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat jullie elkaar goed begrijpen?

•	 Training	van	het	paard, zowel in leertheorie als praktijk. We bespreken diverse trainingsmethoden.

•	 Uiterlijk	en	gezondheid Hoe kun je aan je paard zien dat hij zich niet goed voelt? Je leert de belangrijkste 
ziektebeelden herkennen.

•	 Voeding	en	vertering	Wat zijn belangrijke spiergroepen bij het paard en hoe zit zijn lichaam in elkaar? 
 Ook gaan we dieper in op de belangrijkste richtlijnen rondom het voeren van een paard.

•	 Exterieur	Waarin onderscheidt een dressuurpaard zich van een springpaard?

•	 Leuke inspirerende uren over veulens, ethologie en het starten van een jong paard.
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Niveau 2

Je kunt met niveau 2 beginnen wanneer je de 
kennis en de praktijk van niveau 1 beheerst. Het 
doel van dit niveau is om je verder te verdie-
pen in alle facetten die nodig zijn om zelfstan-
dig een paard met uitdagender gedrag te kun-
nen trainen. Je kunt hierbij denken aan een 
paard dat de trailer niet in wil lopen, schrik- en 
obstakel vraagstukken, grondwerk, hoefsmid- en 
dierenarts problemen of dominantie. Natuurlijk 

speelt ook de begeleiding van de eigenaar van 
het	 paard	 hierin	 een	 belangrijke	 rol.	Daarnaast	
besteden we aandacht aan didactiek. Het tweede 
niveau is opgebouwd uit zes blokken van drie da-
gen, waarbij thuisstudie en huiswerkopdrachten 
zorgen voor verdieping. Bij de huiswerkopdrach-
ten bieden we ondersteuning door middel van vi-
deobeoordeling en nabespreking. 

In niveau 2 zullen we onder meer de volgende onderwerpen behandelen:

•	 Lichaamstaal	en	communicatie We gaan nog dieper in op de signalen en de taal van het paard. Tevens zal een eerste 
stap gemaakt worden naar hoe jij als trainer het gedrag kunt beïnvloeden.

•	 Welk paard heeft welke vorm van training nodig? Je leert verschillende paardenkarakters herkennen en bepalen welke  
training hier het beste bij past. Dit doen we tijdens de praktijklessen waarbij je met diverse soorten paarden aan de slag gaat.

•	 Angst	en	veiligheid	In de praktijk leer je hoe je paarden kunt helpen om te gaan met angsten. Op welke wijze kun je  
spannende objecten het beste aanbieden en wat is de meest effectieve manier van training? Veiligheidsaspecten voor 
mens en paard zijn een belangrijk onderwerp in alle praktijktrainingen.

•	 Ontstaan	van	problemen	Je krijgt inzicht in het ontstaan van problemen. Ook welzijn en trainingsaspecten zullen aan de 
orde komen, alsmede mogelijke oplossingen. 

•	 Leertheorieën	Je maakt kennis met de verschillende leertheorieën en leert hoe je deze kunt inzetten in de training van 
 het paard. 

•	 Voeding	en	vertering	Naast veel voorkomende ziektebeelden besteden we aandacht aan de invloed van voeding op het 
gedrag van het paard. 

•	 Begeleiding	van	de	eigenaar	Je krijgt meer inzicht in hoe je de eigenaar het beste kunt begeleiden. Je leert over de 
invloed van de eigenaar/ruiter op het paard en leert meer over je eigen gedrag. Wat is jouw invloed en reactie? En hoe 
kun je daarmee werken?

•		 Exterieurbeoordeling	Met een expert op dit vlak ga je aan de slag om paarden fysiek te bekijken. Je bekijkt hoe verschil-
lende paarden zijn gebouwd en welke invloed dat heeft op hun beweging en gebruik.
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Wanneer je dit niveau hebt afgerond 
kun je als professional aan de slag om 
paarden en eigenaren te helpen bij de 
problemen die ontstaan om en rond het 
paard. In deze fase ben je bezig met 
‘enkelvoudige problemen’ en de pre-
ventie hiervan. Je kunt aan de slag met 
paarden die ongewenst gedrag laten 
zien omdat ze te weinig training heb-
ben gehad op het gebied van grond-
werk. Je bent in staat om een moeilij-

ker paard aan de hand te trainen om 
met je mee te werken. Paarden die de 
trailer niet op willen help je door middel 
van obstakel- en trailertraining. Je leert 
het paard de dingen die hij nodig heeft 
om de trailer op te lopen. Je bent in 
staat om een plan op te stellen voor de 
paarden waar je mee werkt. Naast de 
inspirerende dagen op school verdiep 
je je kennis door middel van projecten 
en thuisstudie. Je maakt hierbij gebruik 

van het online leerplatform e-quine.
com. Ook in het tweede niveau maak je 
huiswerkopdrachten waarbij je met een 
paard aan de slag gaat om hetgeen we 
in de lesweekenden getraind hebben, 
zelfstandig te oefenen. Een docent van 
e-quine.com zal de opdracht voorzien 
van feedback.

 
Resultaat
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Je kunt starten met niveau 3 wanneer je de prakti-
sche	en	theoretische	examens	van	niveau	2	met	goed	
gevolg	hebt	afgelegd.	Dit	niveau	leert	je	een	allround	
gedragsinstructeur te worden. Je bent na het afron-
den van deze opleiding in staat om diverse enkel– en 
meervoudige problematieken bij paarden op te lossen. 
Ook	kun	je	een	les	of	een	demonstratie	verzorgen.	Dit	
niveau bestaat uit acht blokken en is verspreid over 18 
maanden. Gedurende deze periode ga je aan de slag 
om	je	porfolio	op	te	bouwen.	Voor	het	portfolio	ga	je	
een aantal paarden en hun eigenaren thuis helpen met 
de uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Het bouwen 
van je portfolio helpt je voldoende ervaring op te doen.

In niveau 3 zullen we onder meer de volgende onderwerpen behandelen:

•	 Communicatie	en	Gedrag gaat over het trainen van uitdagend gedrag. We bespreken en testen diverse aanpakken 
gebaseerd op de leertheorieën. 

•		 Effectieve	training Je leert zelf een trainingplan op te stellen voor paarden met diverse uitdagingen. 

•	 Grondwerk	2.0 Je gaat aan de slag met grondwerkoefeningen om het paard aan de hand fysiek beter in balans te brengen. Dit 
kan de eigenaar weer helpen bij de rijtechnische training van het paard.

•	 Op	locatie Samen met enkele studenten en een docent ga je langs bij eigenaren op locatie. Je stelt een plan op en je helpt 
bij de eerste training. Tevens geef je de eigenaar een advies over het vervolgtraject.

•	 Jonge	paarden	starten Samen met (internationale) trainers ga je jonge paarden voorbereiden op hun leven als rijpaard. 
Je zorgt dat ze voor de eerste keer veilig een zadel op hun rug krijgen en laat ze wennen aan de dubbele lange lijnen. Je 
leert welke dingen je nog meer kunt doen om het paard optimaal voor te bereiden op de eerste ruiter.

•	 Fysieke	beoordeling Je gaat samen met fysiotherapeut aan de slag om paarden fysiek te beoordelen. Veel rijproblemen 
zijn het gevolg van een lichamelijk ongemak. Wat kun je hier aan de buitenkant aan zien en wat kan eraan gedaan worden?

•	 Exterieurbeoordeling	Het is belangrijk dat de bouw van een paard aansluit bij de wensen die de eigenaar met het paard 
heeft. Je leert zelf het exterieur van een paard te beoordelen en de (toekomstige) eigenaar een passend advies te geven.

•	 Didactische	vaardigheid Je leert lesgeven aan groepjes, maar ook aan individuele personen en kunt een les afstemmen 
op het niveau van degene waar je mee werkt. 

•	 Portfolio Door zelfstandig met verschillende paarden te werken krijg je steeds meer ervaring en bouw je een mooi 
portfolio op.

Niveau 3
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Wanneer je dit niveau hebt afgerond ben 
je zelfstandig allround gedragsinstruc-
teur. Je hebt voldoende kennis en erva-
ring om ook de uitdagende problemen 
aan te pakken en jonge paarden op een 
veilige wijze te starten. Het netwerk dat je 
hebt opgebouwd maakt dat je met vra-
gen altijd bij een specialist terecht kunt. 

Je bent in staat om een trainingsplan op 
te stellen voor de paarden waar je mee 
werkt. Indien gevraagd kun je bij hippi-
sche bedrijven advies geven waar het 
gaat om veiligheid en welzijnsaspecten. 
Door het opbouwen van je portfolio ver-
krijg je de benodigde ervaring in het trai-
nen van paarden en de begeleiding van 

de eigenaar. Je bent in staat een paard 
op een dusdanige wijze te trainen dat 
de eigenaar er zelf mee verder kan. Het 
geven van lessen aan een of meerdere 
personen, of het geven van een demon-
stratie is voor jou geen probleem meer.

 
Resultaat
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per niveau
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Praktijkvakken (7 dagen)
De prakijktraining is de rode draad die door alle niveaus van 
de opleiding loopt. In niveau 1 leren we je de basistechieken 
zodat je in niveau 2 en 3 aan de slag kunt om deze op meer 
uitdagende paarden toe te passen. Veel uitdagingen met een 
paard kunnen ontstaan omdat het paard en zijn eigenaar el-
kaar niet begrijpen. Begrijpelijk, want zelfs mensen die wel  
dezelfde taal spreken hebben soms al last van communicatie- 
problemen. In dit blok leer je de beginselen van de taal van 
het paard. Tijdens de praktijklessen leren we je de tech-
nieken van het grondwerk, het loswerken, obstakeltraining, 
werken met lange lijnen en trailer laden. In iedere training 
staat de toepassing van de leertheorie centraal. Door de 
huiswerkopdrachten ga je het geleerde uit de lessen thuis 
verder oefenen. 

Gezondheid (1 dag) 
Helaas kan een paard ook dingen gaan mankeren. Ernstig, 
of minder ernstig. In dit blok bespreken we de meest voor-
komende ziektebeelden. Je leert hoe je de basiswaarden 
zoals hartslag en ademhaling kunt bepalen bij een paard. 
Daarnaast behandelen we de verschillende gedragsuitda-
gingen die kunnen voortkomen uit een onderliggend fysiek 
probleem.

Voeding	en	vertering (halve dag) 
Wat moet je een paard nu eigenlijk geven aan voer? Hoe 
weet je dat je genoeg geeft? Wanneer voer je en waarom? 
In dit blok leer je het verschil tussen hooi, kuilgras, kracht-
voer en andere voedingsmiddelen. Ook de theorie over de 
opbouw en het functioneren van het verteringssysteem van 
een paard komt aan bod. 

Ethologie (halve dag) 
Je krijgt gedurende de opleiding les van een etholoog die je 
alles leert over de theorie van het gedrag van paarden. Ken-
nis van de achtergrond en psychologie van het paard gaan 
je helpen om de vertaalslag naar de praktische training op-
timaal te kunnen maken.

Ethologie	in	de	praktijk (1 dag)
In het blok Ethologie gaan we kijken naar de natuurlijk leef-
omgeving van het paard. Samen met een expert op dit ge-
bied bespreken we de opbouw van een kudde, de rangorde 
en de wijze waarop ze samenleven. In de middag bezoeken 
we een semi-wilde kudde zodat we de theorie van de och-
tend direct in de praktijk kunnen bekijken.

Inhoud niveau 1

Exterieur (online) 
In onze online module exterieurbeoordeling ga je kennis 
maken met het beoordelen van de lichamelijke kenmerken 
van een paard. Welke dingen zijn nu wenselijk aan het fy-
siek van een paard en welke dingen juist niet? Deze module 
dient ter voorbereiding op de praktijklessen over dit onder-
werp in niveau 2 en 3.

Paardenpsychologie	(online) 
Inzicht in de psychologie van het paard en de wijze waarop 
hij leert is niet alleen heel interessant, het kan je ook helpen 
in de training van en de omgang met je paard. Een paard 
reageert vanuit zijn instinct op zijn omgeving. Als vluchtdier 
is hij gewend om weg te rennen voor gevaar. Dat is heel 
anders dan gedrag van mensen. Tijdens dit onderdeel leer 
je kijken door de ogen van je paard. Wat ziet en hoort hij? 
Waarom reageert hij zoals hij reageert? Hoe werkt dat en 
hoe kan je dat veranderen? Je paard begrijpen helpt je in de 
training van je paard. Leren om te kijken door de ogen van 
het paard: hoe mooi is dat?

Voortplanting	en	omgang	met	veulens	(online)
In dit onderdeel staan de voortplanting van het paard en 
de geboorte van en omgang met het veulen centraal. We 
zullen onder meer ingaan op de keuze van de hengst, de 
verschillende wijzen om de merrie te dekken, de dracht en 
de geboorte van het veulen. 
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Inhoud niveau 2

20 21

Praktijkvakken (12,5 dagen) 
In niveau 1 heb je geleerd hoe de communicatie tussen 
paarden onderling en met ons mensen verloopt en hoe wij 
hier rekening mee kunnen houden in de omgang met het 
paard. In de praktijkvakken van niveau 2 gaan we dieper in 
op deze communicatie. Een verdieping waar je nog meer 
signalen van deze non-verbale communicatie gaat herken-
nen. Tijdens deze lessen gaan we verder met de trainings-
methoden waar je in het eerste niveau kennis mee hebt 
gemaakt. Je leert hoe je het longeren met dubbele lijnen 
kunt uitbreiden met bijvoorbeeld hindernismateriaal of juist 
hoe je een jong paard zonder ervaring hieraan leert wennen. 
We gaan verder met schrik- en obstakeltraining om paarden 
voor te bereiden op trailer laden of buiten rijden. Je gaat 
met je medestudenten aan de slag om paarden van particu-
lieren met verschillende uitdagingen te trainen. Daarnaast 
gaan we aan verder werken aan het trailer laden. In dit blok 
leer je welke oefeningen je kunt gebruiken om een paard 
dat een negatieve associatie heeft met de trailer weer rustig 
te leren laden. Ook ga je in de praktijklessen meer aan de 
slag met jonge paarden die alles nog moeten leren. Je werkt 
onder andere met veulens aan het omdoen van het halster, 
het meelopen en optillen van de voeten.

Exterieur	(halve dag) 
In niveau 1 heb je geleerd op welke dingen je kunt letten bij de 
beoordeling van het exterieur van het paard. Nu ga je aan de 
slag om deze beoordelingen zelf, onder begeleiding van een 
professional, uit te voeren.

Gezondheid (halve dag) 
In niveau 1 heb je geleerd om de basiswaarden van een 
paard te bepalen. Ook weet je al wat over veel voorkomen-
de aandoeningen. In niveau 2 ga je meer leren over de rela-
tie tussen gedrag en het fysiek van een paard.  

Voeding	en	vertering	(1 dag)
In het tweede deel van voeding en vertering belichten we 
de gedragsmatige aspecten die met voer te maken hebben. 
Hierbij kun je denken aan een gedragsverandering die ont-
staat door ander voer, of negatief gedrag rondom voertijd 
zoals aanvallen of tegen de stal slaan. Ook ga je aan de slag 
met rantsoenberekening, hoe bepaal je het juiste voerbeleid 
voor een paard?

Didactiek	&	Zelfontwikkeling	(1 dag) 
In de omgang met paarden is niet alleen goede 
paardenkennis van belang. Even zo belang-
rijk is een goede omgang met mensen. Ieder 
paard, maar ook ieder mens is anders. In niveau 
1 heb je geleerd kritisch naar jezelf te durven 
kijken. In dit blok gaan we hiermee verder en ma-
ken we de vertaalslag naar de ander. We maken 
een begin met kennis overdracht en werken aan 
je didactische vaardigheden.

Paardenpsychologie	(2 dagen) 
Niet ieder paard is hetzelfde. Net als bij mensen 
is er een grote diversiteit in hun persoonlijkheden 
en karaktereigenschappen. In dit blok gaan we het 
hebben over instinct, motivatie en stress. We gaan 
in dit blok dieper in op de verschillende leerthe-
orieën. Welke leertheorieën zijn er en hoe kun je 
ze, op de juiste wijze, inzetten bij de training van 
het paard?

Voortplanting (halve dag) 
In het tweede niveau van voortplanting en om-
gang met veulens wordt er aandacht besteed 
aan de verschillende methoden van afspenen. 
Haal je het veulen in één keer bij zijn moeder 
vandaan als het zover is? Of doe je dit geleide-
lijk? Daarnaast gaan we in op de omgang met 
het veulen en leer je welke dingen je juist wel, of 
beter niet met hem kunt doen in de eerste maan-
den van zijn leven.

 



Inhoud niveau 3

Praktijkvakken (9,5 dagen)
De praktijk in het derde jaar staat in het teken van de opbouw 
van je portfolio. In niveau 1 en 2 heb je de basis geleerd die 
we in het derde niveau verder gaan verdiepen. Je werkt met 
paarden met verschillende uitdagingen en bent in staat om 
een trainingsplan op te stellen, gebaseerd op de theorie en 
ervaring die je de eerste twee jaar hebt opgedaan. 

Exterieur	(1 dag)
Als je meer ervaring binnen de paardenwereld hebt zul je 
steeds vaker gevraagd worden om mee te denken of te  
kijken. Zo kan het zijn dat je meegevraagd wordt door een 
potentiële paardeneigenaar die een paard wil gaan aan- 
schaffen. Een belangrijk onderdeel van jouw hulp bestaat 
uit het objectief waarnemen en adviseren. Hoe zorg je er-
voor dat de klant goed nadenkt over de verschillende opties 
en uiteindelijk een weloverwogen beslissing maakt?

Gezondheid (1 dag)
In dit blok ga je samen met een fysiotherapeut voor paar-
den kijken naar het fysiek van het paard. Wat valt er bij-
voorbeeld op als je hem in stilstand bekijkt? En zijn er 
afwijkingen in zijn manier van lopen te zien? Je hoeft af-
wijkingen niet te kunnen behandelen, maar het is fijn als je 
ze kunt herkennen en de eigenaar tips kunt geven waar hij 
op moet letten en wat hij er aan kan (laten) doen.
 

Didactiek	(1 dag)
Dit blok staat in het teken van het geven van lessen aan 
zowel onervaren, als meer ervaren personen. Je leert hoe 
je een les het beste kunt opbouwen. Hoe zorg je ervoor dat 
de deelnemer zoveel mogelijk opsteekt en met een goed 
gevoel naar huis gaat?

Starten van het jonge paard (3 dagen)
In de vorige niveaus heb je de procedures geleerd waar-
mee je een jong paard voor het eerst aan een zadel en de 
dubbele lijnen laat wennen. In dit blok leer je om het hele 
proces met het jonge paard zelf uit te voeren. Daarnaast 
besteden we ook aandacht aan een jong paard waarbij één 
of meerdere elementen uit het startproces minder goed zijn 
verlopen. Je leert hoe je weer opnieuw vertrouwen bij hem 
opbouwt en je op een veilige manier verder kunt gaan met 
zijn opleiding. 

Paardenpsychologie	en	ethologie	(2 dagen)
In niveau 1 en 2 heb je de verschillende leertheorieën be-
studeerd. Het is nu tijd om ze praktisch te implementeren in 
je trainingsplan. Je leert hoe je de verschillende leervormen 
met elkaar combineert en zo een passend trainingsplan op-
stelt voor zowel het paard als zijn eigenaar. 
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Werken op locatie (2 dagen)
Het trainen van paarden op een locatie waar alle faciliteiten 
aanwezig zijn is soms al best een uitdaging. Maar wat als je 
bij een eigenaar thuis aan de slag moet waar je misschien 
niet alle middelen tot je beschikking hebt die je graag zou 
willen gebruiken? In dit blok ga je 2 x 2 dagen met docenten 
en medestudenten bij eigenaren thuis op bezoek. Je werkt 
op hun eigen locatie met de eigenaar en het paard om ze 
op weg te helpen in de oplossing van hun uitdaging. Naast 
de training van het paard is hierbij de begeleiding van de 
eigenaar ook essentieel. Welke dingen ga je de eigenaar 
aanraden als opvolging van jouw eerste trainingssessie?

Grondwerk	2.0	(halve dag)
In de eerste twee niveaus gebruiken we grondwerk vooral 
om het paard duidelijk te maken dat wij leiding geven aan 
hem in plaats van andersom. Maar je kunt grondwerk ook 
inzetten om het paard soepeler te maken. Dit kan je weer 
helpen in de oefeningen die je later onder het zadel van hem 
vraagt. In dit blok ga je samen met een expert op het gebied 
van werken aan de hand aan de slag om het paard dres-
suurmatig te trainen vanaf de grond.

Lesgeven (3 dagen)
Na afronding van je opleiding zul je niet alleen paarden, maar 
ook mensen gaan trainen. In het derde jaar besteden we veel 
aandacht aan het overbrengen van kennis op iemand anders. 
We beginnen met de theoretische onderbouwing van het ge-
ven van les, om vervolgens hier in de praktijk mee aan de 
slag te gaan. Je leert mensen 1-op-1, maar ook in groepjes 
begeleiden. Je geeft regelmatig les aan zowel medestuden-
ten als andere geïnteresseerden. 
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De praktijkdagen worden gegeven op diverse locaties waar- 
onder de Goudse Manege (Gouda), PSC de Zonnehoeve 
(Zeewolde), Frans van Eyken Sporthorses (Eersel). Voor 
deze opleiding hoef je geen eigen paard te hebben. Alle on-
derdelen zijn ook te volgen met lespaarden die voor deze op-
leiding tot onze beschikking staan.

De opleiding tot Instructeur Paard & Gedrag is een erkende 
niveau 3 instructeursopleiding. Daarbij is de opleiding opge- 
nomen in het register van het CRKBO waardoor het lesgeld 
is vrijgesteld van BTW. 

Praktisch

KostenDocenten

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met verschil-
lende partners zoals specialistische trainers en enkele pro-
fessoren van Universiteit Zürich zoals hoofd Musculoskeletal 
Research Unit: Brigitte von Rechenberg Prof. Dr.med.vet., Dipl. 
ECVS  en hoofd Sports Medicine Center Michael Weishaupt,  
PD Dr.med.vet., PhD. Er zijn ongeveer 25 freelance docenten 
aangesloten bij onze opleiding die ieder op hun eigen exper-
tise worden ingezet.

De opleiding is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van 
Annemarie van der Toorn / e-quine.com.

Hieronder vind je een overzicht van de kosten per niveau. Je kunt je steeds per niveau inschrijven, er is geen 
verplichting tot het volgen van de gehele opleiding. De kosten kunnen op verschillende manieren voldaan worden. 
Je kunt kiezen voor maandelijkse betaling, in twee keer (vooraf en halverwege) of volledige betaling vooraf. 

Deze kosten zijn inclusief begeleiding, studiemateriaal, praktijkdagen en examens.

Niveau 1 (6 maanden)

Per maand: 6 x € 295,37 Totaal € 1772,22
In twee keer: 2 x € 841,80 Totaal € 1683,60 5% korting
Vooraf:  € 1.595,- Totaal € 1.595,- 10%	korting

Niveau 2 (12 maanden)

Per maand: 12 x € 228,24 Totaal € 2.738,89
In twee keer:   2 x € 1.300,97 Totaal € 2.601,94 5% korting
Vooraf:  € 2.465,- Totaal € 2.465,- 10%	korting

Niveau 3 (18 maanden)

Per maand:  18 x € 208,33 Totaal € 3.750,-
In twee keer:  2 x € 1.781,25 Totaal € 3.562,50 5% korting
Vooraf: € 3.375,- Totaal € 3.375,- 10%	korting

De klachtenprocedure kun je terug vinden op onze website: www.e-quine.com

Klachten
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