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O Aanvraag diploma Equitherapeut
SHP-E(NL)
O Aanvraag diploma Assistent in de
Equitherapie
Kruis aan wat van toepassing is

Print dit formulier uit en stuur hem samen met alle bijhorende bijlagen (kopieën van diploma's
getuigschriften en verklaringen) op aan onderstaande adres (voorzitter opleidingscommissie) Geef bij
elke bijlage de bijlagennummer aan en gebruik de goede volgorde zoals aangegeven in dit formulier.
Dan kan de commissie alles goed en efficiënt controleren en afwerken.

SHP-E(NL)
Opleidingscommissie
t.a.v. de interims- voorzitter Tipsy Peucker

Ziegelhütte 1
D- 72393 Burladingen Duitsland Tel Nr 0049-7475-953850,

De Opleidingscommissie komt in de tweede week per kwartaal bij elkaar . Aanvragen voor deze
bijeenkomst moeten voor de eerste week per kwartaal binnenkomen om behandeld te kunnen
worden, dus voor:

1 januari
1 april
1 Juli
1 oktober

Voor de diploma-uitreiking komt de opleidingscommissie ook nog na 15 december bij elkaar .
Aanvragen die de opleidingscommissie voor 15 december bereiken kunnen dan ook nog worden
behandeld.

LET OP : Wil je gebruik maken van de extra vergadering in december moet de
aanvraag voor 15 december binnen zijn om nog meegenomen te worden in de vergadering van de
opleidingscommissie van het laatste kwartaal. De volgende data zijn steeds de eerste week van het 1e tweede,
en derde en vierde kwartaal.

Wilt u er zeker van zijn, dat u aan de voorwaarden voldoet dan stuur op tijd van tevoren de aanvraag
met bijlagen op aan de voorzitter Opleidingscommissie en informeer per mail of telefoon of de
aanvraag behandeld kan worden of nog iets ontbreekt.

De behandeling kost € 30.- administratiekosten (incl geplastificeerd diploma met foto en data van de
Equitherapeut) en € 10 verzendkosten (aangetekend) over te maken op rekening 22 53 82 849 van
SHP-E(NL). Zorg ervoor dat de administratiekosten van € 40 10 dagen voor de vergadering van de
opleidingscommissie zijn overgemaakt. Alleen dan kan je aanvraag in behandeling genomen worden.
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Naam:

Geboortedatum:

Titel:

Postadres:

e-mail adres:

Tel Nr privé (bereikbaarheid)

Tel Nr: werk(bereikbaarheid)

GSM: (bereikbaarheid)

Opleiding Equitherapie gevolgd

Fase 1 vanaf tot:……………

Fase 2 vanaf………………………… tot:……………

In geval van uitzonderingen geef deze op:

Ik leg voor aanvraag van mijn diploma een verklaring van goed gedrag voor

bijlage 1a: verklaring goed gedrag Dit formulier kan als pdf worden gedownload
onder Aanvraaagform omtrent gedrag SHP E NL op deze homepage
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Ik vraag uitreiking aan van het diploma

O Certificaat Assistent Equitherapie

O Diploma Equitherapeut SHP-E(NL)
Met de specialisatie

 Orthopedagogische begeleiding
 Psychosociale begeleiding
 Revalidatie
 Ontwikkelingsbevordering
 Psychotherapie met het Paard

Mijn motivatie specialisatie: Geef aan op basis van welke opleiding, kennis en ervaringen met
een bepaald cliënteel je je competent acht voor de gekozen specialisatie

Mijn uitgeoefende basisberoep (te vermelden op het diploma) :......................
(Dit omschrijft de beroepspraktijk die je hebt opgedaan met het begeleiden van processen bij een
bepaalde cliëntengroep en is naast de opleiding Equitherapie en je hippisch diploma de inhoudelijke
basis voor je specialisatie als Equitherapeut)

Mijn hippische specialisatie: rijden/voltigeren :

Mijn beroepsopleiding(en) (te vermelden in de bijlage diploma) is (zijn):

Eventuele verdere verworven kwalificaties :(te vermelden in de bijlage diploma)

Ik leg hiervoor de volgende deelkwalificaties/bewijzen (in kopie als bijlagen bijvoegen)

over:

bijlage 1b: getuigschrift basisopleiding
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Opleiding Equitherapie:

O Examen fase 1 afgelegd d.d.…………….
bijlage 2a Beoordelingsformulier (Examenbrevet) examen 1e fase
O Examen fase 2 afgelegd d.d.……………
bijlage 2b Beoordelingsformulier (Examenbrevet) examen 2e fase
O Verklaring van HippoCampus over gevolgde opleiding en bezoek van 85% van de

cursusuren
bijlage 2c: Verklaring werd van HippoCampus tm 2008 uitgereikt na afsluiting van de
opleiding. Deze verklaring wordt vanaf het examen 2008 door de opleidingsleiding
per opleidingsgroep doorgegeven aan de voorzitter opleidingscommissie gezamenlijk
met de eisen voor aanvullende opdrachten na aanleiding van een examen. In het
examenbrevet zelf wordt vermeldt indien de student aan ectra opdrachten dinet te
voldoen en of hij aan de aanwezigheidsverplichting (85% cursusuren) heeft voldaan.

Hippische kwalificatie:
O Hippisch diploma

O voltigeren
O rijden

O Naam diploma…………… ..............................................
behaald bij organisatie…………… ...............................d.d……….

( bijlage 3:kopie diploma)
Cijferlijst bijhorend bij examen voor hippisch diploma………….

O hippische theorie behaalde cijfer: ….
(Cijferlijst examen bijlage 4a)

O hippische praktijk: longeren/rijden behaalde cijfer:….
(Cijferlijst examen bijlage 4b)

O lesgeven (rijden) /voltigetraining: behaalde cijfer…….
(cijferlijst examen (bijlage 4c)

indien diploma meer dan 2 jaar oud is bijleggen van bewijs van gevoldge nascholing
als bijlage 4d
O Aanvullende hippische modules:

O Psychologie van Paard en ruiter d.d……
(Deelnamebevestiging bijlage 5)

O Psychomotoriek van het Paardrijden d.d……
(Deelnamebevestiging bijlage 6)

O Sportfysiologie en Hippische Sportpsychologie d.d…..
(Deelnamebevestiging bijlage 7)

O Angst en paardrijden d.d…..
(Deelnamebevestiging bijlage 7a)

Aanvullende veiligheidseisen:
 EHBO- Diploma resp. Certificaat Bedrijfshulpverlening d.d. …….

Organisatie/Opleidingsinstituut……………
(bijlage 8: Kopie EHBO/BHV diploma)
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Eventuele aanvullende (volgens afspraak intake) kwalifikaties (bijlage 9)
Omschrijving…………..

Registratie SHP-E(NL) als Equitherapeut in Opleiding:
Ik ben geregistreerd als

 Equitherapeut in Opleiding sinds:……….
:

Ik heb de registratiebijdragen van begin van de opleiding t/m het jaar van de
aanvraag diploma betaald en toon dit aan door
bijlage 9 betalingsbewijzen inschrijfgeld Equitherapeut in Opleiding

bijlage 10: ik heb 2 pasfoto’s bijgesloten / ik heb het pasfoto als .jpg file bijgesloten
op CD of stick

De door mij ingezonden deelkwalificaties/bewijzen worden door de
opleidingscommissie beoordeeld. Nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden
ontvang ik bericht van de opleidingscommissie over uitreiking diploma en toekenning
van de gekozen specialisatie. Bij positieve beoordeling wordt het diploma
toegezonden.

Ik verklaar mij te conformeren aan de gedragscode en ethische code SHP-E(NL):
Ik beloof, te zullen handelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
duidelijkheid tegenover de cliënt, het paard en de Stichting.

Het is mij bekend, dat ik alleen dan van de titel en het Logo Equitherapeut SHP-
E(NL) gebruik mag maken, en de stalplaquette mag tonen, indien ik volgens de
actuele certificeringregeling als geregistreerd of gecertificeerd Equitherapeut SHP-
E(NL) ben ingeschreven bij SHP-E(NL) en om de 2 jaar ongevraagd aan de
opleidingscommissie mijn bijscholings/kwalificatiebewijzen doorgeef.
Voldoe ik niet aan deze eisen ben ik niet gerechtigd om de titel Equitherapeut SHP-
E(NL) te voeren en van het logo (collectief merknaam beschermd in Benelux) gebruik
te maken. Ik hoor dan mijn stalplaquette in te leveren. Handel ik niet in
overeenkomst met deze eisen heeft SHP het recht dit te publiceren en heeft dit
tevens juristische gevolgen.

Plaats en Datum Handtekening

Ik wens mij te laten inschrijven als geregistreerd/gecertificeerd Equitherapeut SHP-
E(Nl) en zal in december van het jaar ………………… mijn bewijzen aan de
opleidingscommissie voorleggen

Plaats en Datum Handtekening
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in te vullen door de opleidingscommissie:

ontvangen d.d. ...................................

behandelde d.d....................................................door...............................................

diploma toeerkend ja/nee d.d................................................

opmerkingen:

diploma uitgereikt : d.d...........................................

paraaf opleidingscommissie:.........................................................................................


