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Kennismakingsworkshop opleiding Equitherapie 2015 2016 

SHP-E(NL) 
Nederlandse Stichting Helpen met Paarden - 
Equitherapie 
DESKUNDIG WERKEN MET MENSEN EN PAARDEN 

 

 
 

 
 

 
 

  

Actuele Opleiding Equitherapie SHP-E(Nl) 

  

 
voor de seizoen 2015 2016 

Groep 16  gaat van start  in oktober 2015 
 
Selectie voor het nieuwe opleidingsseizoen: 
vindt plaats tussen april t / m juli 2015 
via de kennismakingsworkshops en de intakeprocedure  
(Kennismakingsworkshops) 
  
 
1e kennismakingsworkshop 25 en 26 april 2015 
2e kennismakingsworkshop30 en 31 mei 2015 
3e workshop reservetermijn indien nog nodig 29 en 30 augustus  
  

 Kosten: € 200, - (incl. lunch en leermateriaal), voor meer informatie zie Kennismakingsworkshop 
 Klik op deze link,aanmeldformulier, voor aanmelding voor de kennismakingsworkshop. 

 
 
Verdere inschrijvingsprocedure 
Individuele toelatingsgesprekken: tot uiterlijk 15 juli 2015 
Tijdens deze gesprekken worden de toelatingseisen bij de eventuele deelnemer gecheckt. dit 
toelatingsgesprekken kunnen telefonisch van tijdens workshops worden afgesproken. 
  
Afsluiting selectie van de deelnemers voor de nieuwe opleidingsgroep is15 juli 2015 
De opleidingscommissie en cursusleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers nav hun 
vooropleiding en indruk tijdens de kennismakingsworkshop en toelatingsgesprek in overleg te 
selecteren. 
 
 
 Informatie om down te loaden als PDF:  

http://www.equitherapie.org/page/Kennismaken-met-de-opleiding
http://www.equitherapie.org/page/Aanmeldformulier-Kennismakings
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 Kosten en voorwaarden opleiding 2014 2015(ongewijzigt voor 2015 en 16) 
 Flyer Equitherapie 1 
 Flyer Equitherapie 2 
 Flyer opleiding (SHP) en Equitherapeut SHP 
 Flyer Opleiding Equitherapie SHP 

U kunt de actuele algemene voorwaarden en kosten als PDF file downloaden,Kosten en voorwaarden 
opleiding 2014 2015 bekijken en uitprinten. Hij omvat alle relevante informatie waaronder:  

 ·De opleiding Equitherapie (SHP) 
 ·Benelux-keurmerk 
 ·Inhoud van de opleiding 
 ·Studie- Urenverdeling 
 ·Toelatingseisen 
 ·Inschrijvingsvorwaarden SHP-E(Nl) 
 ·De eenjarige en tweejarige studie 
 ·Verwerven van het diploma Equitherapie SHP-E(Nl) 
 ·De Gecertificeerd Equitherapeut SHP 
 ·Algemene Voorwaarden Opleiding Equitherapie SHP 

 ·Kosten en Tarieven opleidingseizoen 2014 2015 groep 15  

NIEUWS: 
SHP is begonnen de eerste stappen te zetten om zowel accreditatie van de opleiding alsmede betaling van 
Equitherapie als erkende therapievorm in Nederland en België voor gecertificeerde Equitherapeuten SHP te 

regelen. Meer informatie over de gang van zaken zullen wij steeds via de nieuwsbrief publiceren.  

 

Opleiding Equitherapie SHP 

De naam "Equitherapeut SHP-E(NL)” is sinds 2008 binnen Benelux een beschermde naam 
geworden. Hiervoor werd in 2007 een uitgebreid certificeringbeleid ontwikkeld en vastgesteld 
in afstemming op internationale ontwikkelingen en in samenwerking met andere Europese 
organisaties voor opleidingen in therapeutisch paardrijden (ondermeer gebundeld binnen de 
FATP). Hiermee is SHP-E(NL) de voorloper binnen Nederland met het aanbieden van een 
gedegen opleiding tot equitherapeut. Verder zet SHP-E(NL) zich in voor het wetenschappelijk 
onderbouwen van equitherapie en treedt zij in 
gesprek met zorgverzekeraars en zorgaanbieders 
door heel Nederland, met als doel het laten 
erkennen van equitherapie in de 
gezondheidszorg. 

Met deze achtergrond biedt SHP-E(NL) via haar 
partner Hippocampus de tweejarige opleiding tot 
equitherapeut aan. Sinds kort horen ook de 
eenjarige opleidingen tot behandelcoördinator en 
assistent equitherapie SHP tot de mogelijkheden.  

De Opleiding: 

De opleiding tot equitherapeut bestaat uit negen opleidingsweekenden per jaar plus twee 
examenweekenden. Een derde van de tijd is gereserveerd voor theoretisch onderwijs en een 
derde voor praktische oefening. De overige cursustijd is ingericht om de student te 

http://equitherapie.org/fileupload/Voorwaardenenkosten20142015bewerktePDFdef.pdf
http://www.equitherapie.org/fileupload/FlyerequitherapieA4.pdf
http://www.equitherapie.org/fileupload/OudefolderEquitherapie.jpg
http://www.equitherapie.org/fileupload/FlyeropleidingLR.pdf
http://www.equitherapie.org/fileupload/FlyeropleidingLR.pdf
http://equitherapie.org/fileupload/Voorwaardenenkosten20142015bewerktePDFdef.pdf
http://equitherapie.org/fileupload/Voorwaardenenkosten20142015bewerktePDFdef.pdf
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ondersteunen in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling tot equitherapeut. Hiernaast worden er 
vier benodigde themadagen gegeven ter verbreding van de basiskennis. De cursussen vinden 
plaats in het gloednieuwe opleidingscentrum te Soerendonk. 

Toelatingseisen: 
De opleiding staat open voor kandidaten vanuit primair een psychologische / pedagogische / 
therapeutische of (para)medische achtergrond. Verder is de kandidaat aantoonbaar in bezit van 
een hippische opleiding of substantiële hippische ervaring. Afhankelijk van basisopleiding, 
beroepservaring en het afleggen van aanvullende opleidingen zijn de volgende 
opleidingsmogelijkheden beschikbaar:  

 equitherapeut, 
 behandelcoördinator equitherapie 
 of assistent equitherapie. 

Kennismakingsworkshop: 
Tijdens de kennismakingsworkshop kan in theorie en praktijk kennis worden gemaakt met 
equitherapie en met de opleiding tot equitherapeut SHP-E(NL) en worden vragen beantwoord 
zoals: 

 · Wat houdt Equitherapie SHP-E(NL) in? 
 · Hoe ziet de weg van hulpverlener naar hulpverlener in de equitherapie eruit? 
 · Wat houdt de opleiding in en wat zijn de eisen voor het behalen van het 

equitherapiediploma? 
 · Op welke manier biedt deze opleiding (uniek in de Benelux) een echte 

therapeutenopleiding met diepgang en een beschermde titel en een betere start binnen 
de markt? 

Verdere thema's, die in theorie en door praktische oefeningen worden belicht: 

 wat is therapeutisch paardrijden 
 zelfervaring op het paard in kleine groepen met feedback 
 wat moet een Equitherapeut kunnen 
 therapiepaarden en randvoorwaarden voor de therapiesituatie 
 eigen motivatie en doelstellingen voor therapeutisch paardrijden 
 werkwijze tijdens de opleiding 

Ook is er in het kennismakingsworkshop gelegenheid tot nadere kennismaking met de 
opleidingsmethode. De leermethode, het oefenen met de cursuspaarden en de zelfervaring 
komen aan bod. 
SHP-E(NL) vindt het belangrijk dat potentiële kandidaten optimaal voorgelicht beginnen aan de 
opleiding, hiervoor is de kennismakingsworkshopen een persoonlijk intakegesprek verplicht. 

 

 

Kennismaken met de opleiding 
SHP wordt steeds gevraagd of geïnteresseerden wel eens bij therapieën mogen komen kijken. 
Dit kan helaas niet, omdat dit het therapeutisch proces zou verstoren. 
Daarom organiseert SHP kennismakingsworkshops Equitherapie waarin uitgebreid kennis kan worden gemaakt met 
Equitherapie en de opleiding zelf. 
Deze vinden vanaf april voorafgaand aan de start van een nieuwe opleidingsgroep in oktober plaats . 
Voor de actuele data- voorwaarden en kosten zie actuele opleiding 
   

http://www.equitherapie.org/page/Actuele-Opleiding-


 

 

4 

Kennismakingsworkshop opleiding Equitherapie 2015 2016 

Inschrijven  voor de kennismakingsworkshop kan online via een Reactieformulier 
   
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
Deze workshop dient ervoor geïnteresseerden in de opleiding tot Equitherapeut SHP-
E (NL) een beeld te geven van de manier waarop, volgens de richtlijnen van SHP-E (NL) 
gewerkt wordt met paarden en mensen. 
  
Er wordt een overzicht gegeven over het ontstaan van Therapeutisch Paardrijden, 
vanuit het inzicht dat de beweging  met en op het paard, maar ook het omgaan met 
dit speciale dier en de driehoeksrelatie met hem en de therapeut en het bijhordend 
proces mensen in veel opzichten kan helpen. De verschillende mogelijkheden van 
inzet van paarden bij het systematisch ondersteunen en begeleiden van cliënten op 
psychisch en fysiek vlak wordt in theorie en praktijk uitgelegd. Er wordt ook bij 
stilgestaan, dat het werken met paarden voor therapeutische doeleinden de 
handhaving van hoge kwaliteitscriteria nodig maakt, Omdat het anders best gevaarlijk 
kan worden.  Daarom hanteert SHP een internaionaal uitgewerkt 
certificeringssysteem van een hoge standaard. 
De deelnemers kunnen in een aantal oefeningen met het paard de uit proberen en 
beleven wat Equitherapie met iemand kan doen. 
  
Verder worden alle opkomende vragen m.b.t. de organisatie en praktijk van de 
opleiding tot Equitherapeut SHP-E (NL) en het certificeringsbeleid van SHP besproken 
en de deelnemers kunnen neproeven hoe in de opleiding binnen een groep  gewerkt 
wordt, Zodat ze weten waaraan ze zich verbinden, indien ze beslissen de opleiding te 
willen doen. 
  
Na aanleiding van deelname aan het workshop kan de opleidingsleiding ook 
doelgericht advies geven aan kandidaten voor de opleiding wat hun vooropleiding en 
praktijk met paarden betreft. 
  
Een deel van het programma is standaard en een deel wordt aangepast aan de 
aanwezige groep. 
  
De deelnemers hebben de kans kennis van de cursusmap en rapportages van 
praktijkprojecten te nemen en aan de hand van video-opnames equitherapeutisch 
werken met pet paard te zien binnen verschillende speciaaldisciplines zoals 

 orthopedagogische begeleiding  
 psychosociale begeleiding 
 revalidatie 
 psychotherapie met het paard 
 ontwikkelingsbevordering 

  
Door voldoende tijd voor vragen in te plannen streven wij ernaar om 
mensen, die overwegen de opleiding te gaan doen, van een goed beeld van 
inhoud, doelen en de inspanningen en energie die deze opleiding van de 
deelnemers eist te voorzien. 
  

  

  
Tweedaagse workshop:  

  

  
Zaterdag en zondag van 9,30 tot 17,30  

  

Voor:     

  

geïnteresseerden in de opleiding Equitherapie SHP-E (NL), Equitherapeuten, 
paardenliefhebbers en managers sterven Interesse in de richtlijnen van werken met 
mens en paard volgens SHP-E (NL) hebben 

Prijs:     € 200, - incl.. lunch en leermateriaal 

http://www.equitherapie.org/page/Aanmeldformulier-Kennismakings
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Data:               Zie   Actuele Opleiding 
Tijd:     9,30 - ca 17,30 
Locatie: Hippocampus, Soerendonk 
Consumpties: koffie, thee, inkl. lunch op Hippocampus (broodmaaltijd) 
Mee te brengen elastische broek, sportschoenen, regenjas, schrijfspullen 
Studiemateriaal: reader, persoonlijk logboek, hand-outs   
Werkwijze: theorie, groeps-en individueel proces, zelfervaring met Het Paard 
Uitgereikt wordt: deelname-betalings/bevestiging 
Registratie: Verplicht om in te Kunnen schrijven voor de opleiding tot Equitherapeut 
   
Programma (van dit programma kan worden afgeweken qua volgorde en / of type oefeningen): 
Workshop zaterdag 

9.30 ontvangst deelnemers met koffie 
9,45 kennismaking 
·         deelnemers en Leiders stellen zich voor 
·         Eventuele ervaringen uitwisselen met het paard 
·         verwachtingen, wensen en Behoeften op een rij 
·         uitreiken leermateriaal 
10.15 Het Paard als: symbool, partner, co-therapeut ...... 
·         "Mens en paard" introductie met video 
·         De ontwikkeling van een bijzonder Partnerschap Tussen mens en paard 
·         Het Paard helpt de mens in de therapie 
11.50 rondleiding en kennismaking met de therapiepaarden en technieken 
·         Communicatie met het loslopende paard 
·         Werken aan de lange teugel 
12,30    lunch (broodmaaltijd wordt verzorgd) 
13,30    zelfervaring en invullen persoonlijk logboek 
16,00 koffie en 
·         Bespreking van de ervaringen 
·         Terugblik op de dag 

  
Workshop  zondag 

9,30      ontvangst deelnemers met koffie 
10,15 opdracht uitvoeren in kleine groepen 
12,00 evaluatie opdracht 
12,30 lunch 
13.30 voltigeren als therapeutische techniek (met video) 
13,30    zelfervaring bewegen met het paard aan de longe (voltigeren) 
            invullen persoonlijk logboek 
16.00 koffie en 
·         Bespreking van de ervaringen 
·         Terugblik op de dag 
·         afscheidsrondje  en vertrek 

   
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.equitherapie.org/page/Actuele-Opleiding
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De naam “Equitherapeut SHP-E(NL)” is sinds 2008 binnen Benelux een 
beschermde naam (Benelux-kwaliteitskeurmerk) met tevens 
beschermd bijpassend logo geworden.  
Hiervoor werd in 2007 een uitgebreid certificeringbeleid ontwikkeld 
en vastgesteld in afstemming op internationale ontwikkelingen en in 
samenwerking  met andere  Europese organisaties voor opleidingen in 
therapeutisch paardrijden.  
 
In 2011 en 2012 heeft SHP deelgenomen aan een EU project en heeft 
in dit kader ook een uitgebreid onderzoek gedaan binnen Nederland 

en in andere  Europese landen. SHP is erin bevestigt, dat deze opleiding  Equitherapie SHP binnen  Europa 
uniek is wat de kwaliteitsstandaarden, het curriculum en de leertechnieken betreft. In 2012 is het boek 
Equitherapie SHP (Thiel et al., Knijnenburg Productions, Lochem. 2012) verschenen waarin de 
wetenschappelijke ontwikkeling van Equitherapie SHP alsmede de basis voor het curriculum van de opleiding 
Equitherapie SHP uitgebreid zijn omschreven. 
 
De opleiding wordt in het kader van een aantal ontwikkelingen in richting internationale erkenning van 
Equitherapie SHP als Equine Mediated Therapy , nieuwe wetenschappelijke studies  en na aanleiding 
van de ervaringen met de inmiddels 14  opleidingsgroepen lopend herzien en verbeterd. Vanaf 2008 is 
de opleiding  Equitherapie SHP-E(NL) daarom ook aangepast op een aantal punten. De opleidingsuren, 
werden uitgebreid en het hippische gedeelte heeft er in samenwerking met de KNHS  en de 
cursusleider  en docenten “opleiding voltige voor Equitherapeuten” extra dimensies erbij gekregen. 
Sinds 2012 is ook “het boek” over Equitherapie beschikbaar en wordt het tijdens de opleiding gebruikt. 
De opleidings- en kwalificatiecriteria van SHP werden van 2010 t/m 2012 in het kader van een EU da 
Vinci project nogmaals geëvalueerd volgens internationale standaards. Hierbij bleken de richtlijnen van 
Equitherapie SHP, zijn kwalificaties en kwaliteitscriteria ver bovenuit te springen. Een representatief onderzoek 
van de praktijk van Equitherapeuten SHP en andere aanbieders van paarden ondersteunde activiteiten in 
Nederland heeft aangetoond, dat Equitehrapeuten SHP onder meer wat hun werkwijze, hun 
veiligheidsbewustzijn en de opleiding en training van hun therapiepaarden aan de top staan.  (Thiel 2013, Thiel, 
de Groeve en van Eijk 2014)  

 
Het curriculum is nu vastgesteld op 
1/3 theorie, 1/3 zelfervaring en 
eigen proceservaring en evaluatie en 
1/3 praktische oefeningen. Tussen de 
cursusdagen word huiswerk via e-
mail en toezending van lesmateriaal  
(PDF files) geregeld. Via het nieuwe 
huiswerk, oefen- en evaluatiebeleid 
leidt dit tot een betere begeleiding 
van het persoonlijk leerproces van de 
deelnemers alsmede tot meer inzicht 
in het proces van de gehele actuele 
opleidingsgroep. Zo kan de 
cursusleiding beter inspelen op de 
actuele situatie en garanderen, dat de 
deelnemers optimaal van passend 
leermateriaal  en 
oefenmogelijkheden worden 

voorzien.  De ervaringen worden continue  geëvalueerd  met de co-docenten en supervisoren en de 
opleidingscommissie SHP en zo vindt een permanente verdere ontwikkeling van de opleiding plaats.  
 

Integratie in 

Beroepsmodel

Equitherapie

Selfervaring

Richtlijnen 

Ethischer Code

Equitherapie

TheorieHippische Basis

Supervisie

Intervisie

Relatie Paard

Eigen Ontwikkeling

Praktijkproject

Ofenen

Onderdelen van de opleiding

Voltigeren

Rijden

Longeren

Paardekunde

Procesmodel

van her werk met

Clienten uit het

basisberoep

Min. 2 jaar

Beroepservaring

Hippische 

kwalifi
catie

Training van 

Paard en 

Ruiter/Voltigeur
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Het totaal aantal uren inclusief hippisch gedeelte, extra hippische modules en basiscursus alsmede 
supervisiemodule en praktijkproject is nu vastgesteld met  minimaal 600 opleidingsuren. Hier is ook rekening 
gehouden met de in de  vrije tijd plaatsvindende activiteiten, die vanuit de basiscursus begeleid worden.  
Volgt de  gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL) in het vervolg de voor de certificering noodzakelijke 
bijscholingen en supervisie is de weg in de eerste  2 jaar beroepspraktijk open voor het  verwerven van het 
Benelux-keurmerk en Logo. Aan  Europeese erkenning wordt op internationaal niveau en binnen Nederland 
gewerkt door SHP-E(NL) in samenwerking met andere  Europese opleidingsorganisaties voor “Equine Mediated 
Therapy”. 

  
 

De Kwaliteitsbewaking van de 
opleiding op het opleidingsinstituut 
HippoCampus vindt plaats via SHP en de 
opleidingscommissie SHP-E(NL). Ook de 
toekenning  van het diploma en het 
certificeringsbeleid voor 
Equitherapeuten SHP-E(NL) is in handen 
van  
SHP-E(Nl) die tevens aan internationale 
projecten meewerkt voor de 
ontwikkeling van internationale 
standaards voor opleidingen en 
kwaliteitsbeleid binnen Animal  
Mediated Therapy (AMAT). 
 

In het tweede jaar vindt specialisatie plaats afhankelijk van de basisberoep, de werkwijze,  het 
behandelmodel  en het cliënteel van de Equitherapeut in opleiding: 

 Ontwikkelingsbevordering 

 Orthopedagogische begeleiding 

 Psychosociale begeleiding 

 Revalidatie  

 Psychotherapie met het paard 
 
Zie voor meer informatie de recente folders van SHP:  

 Flyer Equitherapie als PDF    

 Flyer Opleiding Equitherapie SHP als PDF  
 

 
 
De Opleiding Equitherapie (SHP) wordt gegeven op het 
opleidingsinstituut HippoCampus te Cranendonck, waarmee door de 
student een opleidingsovereenkomst  gesloten wordt. Tevens wordt de 
Equitherapeut in opleiding ingeschreven bij SHP-E(NL) de “Nederlandse 
Stichting Helpen met Paarden –Equitherapie” . 
http://www.equitherapie.org 
 
Voor mensen, die (nog) niet over de (hulpverlening-) basisvoorwaarde 
voor therapeutisch werken met paarden beschikken bestaat de 
mogelijkheid voor de eenjarige opleiding  Equitherapeutisch Assistent 
SHP-E(NL) om deze als instap voor een uitgebreider traject naar de 
Equitherapie te gebruiken of om  als Assistent in de Equitherapie of 

Equine Assisted Activities (EAA)  te werken. 
Voor organisaties, die Equitherapie willen integreren in hun hulpverlenings- of zorgaanbod bestaat 
de mogelijkheid de coördinerende hoofd van de therapeutische dienst het eerste jaar van de 

http://www.equitherapie.org/fileupload/FlyerequitherapieA4.pdf
http://www.equitherapie.org/fileupload/FlyeropleidingLR.pdf
http://www.equitherapie.org/
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opleiding te laten volgen met als afsluiting “Behandelcoördinator Equitherapie” . Voor het volledige  
opleidingsconcept zie “Opleidingsconcept “op www.equitherapie.org en Thiel et al 2012. 
 
Heeft de Equitherapeut in opleiding zijn opleiding op HippoCampus succesvol afgesloten en voldoet 
hij aan alle eisen (verbonden aan de toekenning voor het diploma),  kan hij het diploma Equitherapie 
SHP-E(NL) resp. Assistent in de Equitherapie SHP-E(NL) / Behandel-coördinator Equitherapie (SHP-
E(NL)  bij de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie aanvragen. 

 
De  opleidingsmogelijkheden afgesloten door een diploma van  
SHP-E(NL)  
 

A Gediplomeerde in de Equitherapie SHP-E(Nl)   
Hij/Zij beschikt over een aantal kwalificaties, die hij/zij voor, tijdens of na hun opleiding 
Equitherapie SHP-E(NL) heeft verworven. De kwalificaties zijn vermeldt op het diploma. 
Hij /zij heeft een hulpverleners-opleiding op HBO of universitair niveau en meer dan 2 jaar 
beroepservaring in het begeleiden van cliënten op psychologisch, pedagogisch, 
orthopedagogisch, medisch of paramedisch terrein of equivalente opleiding en ervaring 
getoetst door de opleidingscommissie SHP-E(NL)  
Hij/zij beschikt over een hippische kwalificatie die uitgebreid is tijdens hun opleiding met  
kennis van sportfysiologie en hippische sportpsychologie, psychologie van paard en ruiter 
en psychomotoriek in de hippische ondersteuning. 
Hij /zij heeft per opleidingsonderdeel de verplichte cursusuren en aanvullende uren (totaal 
600 opleidingsuren) gevolgd, een praktijkproject  onder supervisie positief afgerond en een 

examen afgelegd. 
Hij/zij beschikt over een EHBO- BHV diploma  
 
In het tweede jaar van de opleiding heeft hij/zij voor een specialisatie gekozen: 

 orthopedagogische begeleiding   

 psychosociale begeleiding 

 ontwikkelingsbevordering  

 revalidatie  

 psychotherapie met het paard. 
 
Hij/Zij werkt met de hippische techniek voor die hij over een officiële een kwalificatie beschikt 
Verder  heft hij aangegeven zich te willen conformeren  aan de gedragscode van Equitherapeuten SHP-E(NL) indien hij nog ingeschreven is 
bij SHP 
Alle kwalificaties en eventuele bijkomende kwalificaties zijn vermeldt in de bijlage diploma Equitherapeut SHP-E(NL), 
Een persoon die (misschien al jaren ) in het bezit is van een diploma Equitherapie SHP hoeft echter niet  gecertificeerd te zijn als 
Equitherapeut SHP-E(NL), hetgeen betekend, dat hij niet per se bijschoolt en  nog steeds in zijn werk aan de kwaliteitseisen van SHP  
voldoet. 
 

B)  Assistent in de Equitherapie SHP-E(NL) 
 
Hij/zij heeft een hippische basisopleiding en kwalificatie  maar voldoet niet aan de 
hulpverleningskwalificaties geëist voor de 2 jarige opleiding Equitherapie SHP en heeft de 
basisopleiding (de eerste fase) van de opleiding Equitherapie SHP-E(NL) positief afgerond 
met praktijkproject en examen voor Assistenten in de Equitherapie. . Verder heeft hij/zij ook 
nog psychologisch/pedagogische aanvullende kwalificaties aangetoond – indien nodig. 
Een Assistent in de Equitherapie is gekwalificeerd om onder leiding van een gecertificeerd 
Equitherapeut SHP-E(NL) in de Equitherapie bezig zijn of Equine Assisted Activities (EAA) 
zelfstandig te leiden.  
Hij/zij kan doorstromen naar de tweede fase opleiding Equitherapie, indien hij/zij aan kan 
tonen over de kwalificaties en vaardigheden voor procesbegeleiding van cliënten binnen de 
nagestreefde specialisatie te beschikken. 

 

C) Behandel coördinator Equitherapie SHP-E(NL) 

 
 
 

Hij/zij is als behandelaar en/of  behandelcoördinator binnen een zorginstelling met de 
desbetreffende kwalificaties bezig. En heeft de eerste fase van de opleiding Equitherapie 
gevolgd en afgesloten met een  aangepast praktijkproject en examen als 
behandelcoördinator Equitherapie SHP. 
Hij/zij is gekwalificeerd om binnen een zorginstelling als coördinator voor Equitherapie 
volgens de richtlijnen SHP-E(NL) te fungeren.  
Hij/zij kan doorstromen naar de tweede fase opleiding Equitherapie, indien hij/zij aan kan 
tonen over de hippische en therapeutische kwalificaties en vaardigheden voor 
procesbegeleiding van cliënten met het paard  binnen de nagestreefde specialisatie te 
beschikken. 

http://www.equitherapie.org/
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Toelatingseisen   
 

1. Afgesloten opleiding en beroepservaring: 
 Pedagogisch, orthopedagogische, therapeutische, medische of paramedische opleiding en beroepservaring  in de 

hulpverlening/zorg van minimaal 2 jaar.  

 HBO denk- en werkniveau.  
Er is een basisopleiding en beroepservaring vereist in een beroep uit de hulpverlening/zorg  die erop gericht is  met een bepaald, goed 
bekend  cliënteel doel- en procesgericht te werken om hun levenskwaliteit te verbeteren. Dit kan op therapeutisch, pedagogisch, 
orthopedagogisch ergotherapeutisch, psychosociaal  of psychotherapeutisch vlak. Individueel kan via de intakeprocedure  en  
opleidingscommissie getoetst worden of de deelnemer al aan alle toelatingseisen voldoet en kunnen ook individuele afspraken voor het 
behalen van deze toelatingseisen worden gemaakt.  

 
  

2. Hippische ervaring en kwalificatie 
 
Het werkmodel van Equitherapie SHP voorziet  een samenwerking met het paard 
volgens een klassieke bewegingsdialoog . Aan hippische ervaring met kennis en 
vaardigheden wordt paardrijden en/of voltigeren op minimaal L-niveau (dit hoeft 
niet op wedstrijdniveau)  aan het begin van de opleiding geëist. Dit om in staat te 
zijn een therapiepaard op te leiden, te trainen en mee te werken volgens de 
principes van de klassieke rijkunst.(zie hierover ook de ethische code voor 
Equitherapeuten SHP en Thiel et al. 2012).  
 
Voltigeren wordt als basistechniek  in de Equitherapie SHP  gebruikt en daarom ook 
als hippische basis-kwalificatie  voor de gediplomeerde in de Equitherapie SHP 
vereist. om veilig en verantwoord met paard en cliënten hippisch en sport 
fysiologisch correct  te kunnen werken en  ook  verzekeringstechnisch voor het  
werken met mensen en paarden afgedekt te zijn. Als tweede hippische diploma  
kan de commandant FPG of instructeur niveau 2 KNHS (met praktisch rijden) of een 
vergelijkbare opleiding gedaan worden. Dit wordt aanbevolen, maar is geen 

vereiste.  Wil de Equitherapeut op latere termijn een uitbreiding  van zijn kwalificatie  voor “therapeutisch rijden” met als hippische 
techniek  “vrij rijden” verwerven, dan is een officieel hippisch diploma rijden (met praktisch examen)  een aanvullingsmodule 
“Therapeutisch rijden SHP ”  alsmede minimaal 2 jaar ervaring als gecertificeerd Equitherapeut SHP vereist.  
 
Een hippisch diploma met begin van de opleiding wordt aanbevolen, maar vrijstelling kan worden verleend  tot aanvraag van het diploma 
Equitherapie SHP. Voor de diplomering is een hippisch diploma vergelijkbaar met “ trainer C  voltige” op internationaal niveau ( b.v. 
Voltigierwart, Fachübungsleiter Voltigeren ,  zoals voltige niveau 2 KNHS ) vereist. Dit kan direct via een KNHS (of Blozo)  cursus of via een 
door SHP georganiseerde cursus met KNHS diploma verworven worden. SHP herkent ook de  € pese kwalificatie  “Fachübungsleiter Voltige 
/Trainer C voltige”.   
 
Beschikt de Equitherapeut in opleiding met begin van de opleiding nog niet over de hippische kwalificatie  voltige,  dient hij  verplicht het 
facultatieve hippische module “Longeren voor Equitherapeuten”  aan het begin van het eerste opleidingsjaar (ruim voor  begin van het 
praktijkproject)  te volgen.  
 
Toelichting:  
 
In eerste instantie wordt het voltige diploma geëist om als hippische techniek met voltigeren te kunnen werken tijdens de therapieën. 
Beschikt de kandidaat al over een riji-nstructeurs dipoma, dan wordt hij  desondanks geacht het voltige-diploma tijdens de opleiding te 
verwerven .   
 
Gezien in Nederland Voltige niet zo gebruikelijk is dan in de Duitstalige buurlanden blijkt meestal snel tijdens het eerste opleidingsjaar 
waarom het zin maakt zich met voltige als basistechniek in de Equitherapie SHP bezig te houden. Daarom is het  hippisch diploma “voltige”  
met begin van de opleiding   wenselijk, maar nog niet vereist. Hier kan daarom vrijstelling worden verleend. Voor de uitreiking van het 
diploma Equitherapie SHP-E(NL) is het wel  noodzakelijk.  
 
Wordt met begin van de opleiding vrijstelling van het hippisch diploma Voltige  t/m de diploma-aanvraag verleend, dan dient de 
Equitherapeut in opleiding minimaal 2 maanden voor begin van zijn eerste  praktijkproject het eendaagse hippische module  “Longeren 
voor Equitherapeuten “  of de driedaagse cursus “ Intensieve cursus “Longeren voor Equitherapeuten” gevolgd te hebben.  

 
 

3. Verplichte extra hippische scholing 
 
Om de hippische kwalificatie van de Equitherapeut op het door SHP geëiste niveau te kunnen waarborgen  moeten tijdens de opleiding de 
volgende,  de  hippische, sport fysiologische  en psychologische opleiding aanvullende modules  (dagmodules) worden gevolgd 
 

 “Psychologie van Paard en Ruiter”,  

 “Psychomotoriek van de ruiter en Zitinstructie” 

 “Sportfysiologie en Sportpsychologie” 

 “Angst en Paardrijden” 
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4. Deelname aan de tweedaagse Kennismakingsworkshop Equitherapie   
 
Het volgen van de  Kennismakingsworkshop Equitherapie  wordt voor deelname aan de opleiding verplicht gesteld om de aspirant 
deelnemer de kans te bieden van te voren goed geïnformeerd te zijn wat van hem verwacht wordt tijdens de opleiding zelf en hoe in de 
opleiding gewerkt wordt Hij neemt uit de kennismakingsworkshop al belangrijke informatie voor de opleiding zelf mee. 
 
Wordt per uitzondering vrijstelling van deelname aan het kennismakingsworkshop met begin van de opleiding verleend, dan dient de 
Equitherapeut in opleiding het kennismakingsworkshop in het eerste opleidingsjaar in te halen. 
 
 

5. Toelatingsgesprek (Intake met toetsing toelatingseisen)  
 
Hier kunnen de toelatingseisen worden getoetst en afspraken voor eventueel aanvullende individuele modules of diploma’s worden 
gemaakt of vrijstellingen worden verleend,  indien de individuele situatie en algemene kwaliteitseisen van SHP dit toelaten. Tijdens de 
intake wordt een opleidingsdossier SHP aangemaakt van de Equitherapeut in opleiding t.b.v. de Opleidingscommissie SHP-E(NL).   
  

6. De deelnemer moet door de opleidingscommissie worden geaccepteerd.  
 
De opleidingscommissie controleert de tijdens de intake gemaakte afspraken en ingediende kwalificaties van de deelnemer op basis van 
het kwaliteitsbeleid van SHP. 
  

7. Een (1) actueel EHBO /bedrijfshulpverlening (BHV) certificaat en(2)  een verklaring van goed gedrag  moeten 

met de diploma-aanvraag  aan de opleidingscommissie SHP worden voorgelegd.   

 
8. Inschrijving  als deelnemer SHP als “Equitherapeut in Opleiding bij SHP-E(NL) “ 
 
Deelname aan SHP-E(Nl) Is tijdens het gehele opleidingstraject vereist om het door SHP uitgereikte diploma Equitherapie SHP te kunnen 
verwerven.  Na ontvangst van het  diploma kan deze inschrijving  omgezet worden in de inschrijving  als   “gecertificeerd Equitherapeut 
SHP-E(NL)” en kan aan de Equitherapeut een stalplaquette SHP-E(NL) worden verleend als gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) . Voor 
de registratie als “Equitherapeut in opleiding” en als “gediplomeerde  in de Equitherapie SHP-E(NL)” en “gecertificeerde Equitherapeut 
SHP-E(NL) zijn vaste (minimale) jaarbijdragen, bepaald door de “Stichting Helpen met Paarden”,  te voldoen. Voor de ingeschreven  
gecertificeerde Equitherapeuten wordt zijdens SHP een certificeringdossier bijgehouden en geactualiseerd. Verder kan hij gebruik maken 
van vermelding van zijn praktijkinformatie op de homepage van SHP-E(NL)  en  op de lijst gecertificeerde Equitherapeuten en  van de 
andere diensten van SHP waaronder ook foldermateriaal voor cliënten en verwijzers en  de kwaliteitsgaranties verbonden aan het Benelux-
keurmerk en de opleidings/ klachtencommissie SHP. 

 
 
 
Verdere toelichting eisen toelating en diploma-uitreiking 
 
Vrijstelling hippisch diploma en en/of aanvullende toelatingseisen  
  
Er kan tijdens de intake in overleg met de opleidingscommissie vrijstelling worden verleend voor (1) het hippische diploma met begin van 
de opleiding. Echter moeten alle noodzakelijke kwalificaties aanwezig zijn voor de toekenning  van het diploma Equitherapie SHP-E(NL). Dit 
is ook van toepassing voor (2) eventueel afgesproken aanvullende diploma’s of extra te volgen modules.  
 

Verwerven van het diploma na positief afronden van de opleiding 
Het hippische diploma en andere aanvullende kwalificaties (.b.v. EHBO/BHV, extra hippische modules, verklaring omtrent gedrag….)   
moeten uiterlijk een jaar na positief afsluiten van de opleiding Equitherapie (positief beoordeeld eindexamen) worden ingeleverd bij de 
opleidingscommissie SHP  om het diploma Equitherapie SHP  meteen te kunnen ontvangen. Zitten meer dan twaalf maanden tussen 
succesvol afsluiten van de opleiding en het indienen van het hippische of andere aanvullende kwalificaties , dan wordt in overleg met de 
opleidingscommissie individueel een aanvullende opdracht (“opfrissingsmodule”, opdracht of extra supervisie etc.) vastgesteld om het 
diploma Equitherapie SHP-E(NL) te kunnen ontvangen. 
  

 Individuele regelingen, bijscholingen/vrijstellingen:  
  
Indien door een deelnemer met begin van de opleiding (nog) niet aan alle toelatingseisen wordt voldaan, kunnen in overleg met de 
opleidingsomissie individuele bijscholingseisen worden afgesproken. Dit gebeurd b.v. indien een deelnemer eerst de eenjarige opleiding 
Assistent in de Equitherapie SHP heeft afgerond en daarna door wil stromen naar het tweede jaar.  
De deelnemer kan dan met de opleiding beginnen, Het diploma wordt echter pas uitgereikt, indien aan deze eisen binnen en afgesproken 
tijdstip is voldaan. Ook kunnen, bij aangetoonde kwalificatie vrijstellingen voor enkele extra modules worden verleend. Dit in overleg met 
de opleidingscommissie.  
 
Maken persoonlijke omstandigheden het noodzakelijk om de opleiding tijdelijk te onderbreken of te verlengen kunnen in overleg met de 
cursusleiding en de opleidingscommissie SHP mogelijkheden worden bekeken en afspraken worden gemaakt, waarbij de kwaliteit van de 
opleiding gewaarborgd dient te blijven  
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Inschrijvingsvoorwaarden voor deelname aan  SHP-E(NL) 
 
 SHP streeft  er naar door onderzoek, publicaties, onderhandelingen met organisaties,   internationale 
samenwerking en uitwisseling de vergoeding voor gekwalificeerde Equitherapie door Equitherapeuten 
SHP in  geheel Nederland te bereiken.  Zij biedt de deelnemende ingeschreven Equitehrapeuten SHP 

kwaliteitsgaranties voor zijn cliënten en verwijzers via de certificering en het Benelux-keurmerk alsmede de diensten van SHP ( waaronder 
de opleidings/klachtencommissie SHP, info-dagen over Equitherapie, de dag van de Equitherapie, de Nieuwsletter en publicatie van 
literatuur, onderzoek en materialen voor Equitherapeuten. SHP)..  
 

Inschrijving als Equitherapeut in Opleiding 
Wil een cursist in aanmerking komen voor toekenning  van het Diploma Equitherapie SHP-E(NL) of als Assistent in de Equitherapie SHP-
E(NL) of Behandel coördinator Equitherapie SHP-E(NL)  dan moet hij  als deelnemer aan de Stichting tijdens de gehele opleiding 
ingeschreven zijn bij SHP-E(NL).als Equitherapeut in Opleiding. Inschrijving is mogelijk  zodra een intake voor de opleiding  heeft 
plaatsgevonden, een opleidingsdossier is aangemaakt en de kandidaat geaccepteerd is door de opleidingscommissie SHP-E(NL)   
 
De inschrijving wordt  voor elk volgend jaar verlengt indien geen afmelding per aangetekend schrijven (voorzien van eenduidig te 
identificeren afzender op de envelop) geadresseerd aan `SHP ledenadministratie`  voor  1 september van het voorafgaande jaar heeft 
plaatsgevonden. Het actuele inschrijfgeld dient voor 1 januari bijgeschreven  te zijn  op de rekening van SHP. De nota voor het actuele 
inschrijfgeld voor het volgende kalenderjaar  is vanaf 1 oktober  op de interne pagina  Homepage SHP te vinden en wordt  aan de via de 
mailinglijst ingeschreven deelnemers rondgestuurd. Elke ingeschreven Equitherapeut is zelf ervoor verantwoordelijk, dat zijn 
adresgegevens correct zijn weergegeven  en dat zijn inschrijvingsgeld voor 1 januari is bijgeschreven op de rekening van SHP.   
Ingeschreven Equitherapeuten , die  gecertificeerd zijn kunnen gebruik maken van een eigen sub pagina op de homepage van SHP voor het 
publiek maken van  hun eigen praktijkinformatie voor verwijzers en cliënten. Zij kunnen verder gebruik maken van alle diensten van SHP.   
 

Inschrijving als erkend Equitherapeut  SHP-E(NL) 
Wil een Equitherapeut, die een opleiding elders gevolgd heeft in aanmerking komen voor inschrijving als erkend Equitherapeut SHP-E(NL) 
moet ij/zij een opleiding  voor therapeutisch paardrijden bij een van de andere  (.b.v. FATP)-organisaties gevolgd hebben en moet hij 
gediplomeerd zijn als  Equitherapeut volgens de richtlijnen van de desbetreffende opleidingsorganisatie. Na onderzoek door  de 
opleidingscommissie SHP-E(NL) en nadat de kandidaat eventueel aan aanvullende kwaliteitseisen heeft moeten voldoen  om  te  voldoen 
aan het prestatieprofiel van de door SHP opgeleide  Equitherapeut  SHP word hij als  Equitherapeut  SHP-E(NL) erkend en kan hij worden 
ingeschreven bij SHP-E(NL) als erkende  Equitherapeut.  Wil een Equitherapeut die elders een diploma heeft verworven in aanmerking 
komen voor registratie als erkend Equitherapeut SHP-E(NL)  kan hij een aanvraag richten aan de Opleidingscommissie. Deze stelt dan de 
eventuele aanvullende bijscholingseisen en kwalificaties vast aan die de Equitherapeut moet voldoen. om aan de kwalificatie-eisen voor 
SHP te voldoen. Erkende Equitherapeuten SHP-E(NL) komen in aanmerking voor certificering als Equitherapeut (SHP-E(NL) . met de bij hen 
behorende specialisatie en kunnen gebruik maken van dezelfde diensten van SHP als door SHP gediplomeerde. 

 
Informatie voor cliënten en verwijzers:  
 
De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden-Equitherapie was in 2000 oprichting lid  en t/m 2012  actief ondersteunend van het 
internationale Forum FATP waarin zusterorganisaties  uit Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland vertegenwoordigd zijn, die 
opleidingen in de sector “Equine Assisted Therapy” aanbieden. Deze opleidingen voldoen aan een aantal gezamenlijk gedefinieerde 
minimale kwaliteitscriteria. De door SHP toegepaste kwaliteitscriteria overschrijden de minimale FATP criteria ruimschoots.  
Gezien de term Equitherapeut  per se geen beschermde term is kan zich iedereen in principe “ Equitherapeut” noemen. De term 
Equitherapeut SHP-E(NL) en het bijpassend logo zijn echter nu binnen de Benelux beschermd. Deze term is gekoppeld aan het SHP-E(NL) 
kwalificatie- en certificeringbeleid  
 
Helaas wordt wel eens misbruik gemaakt doordat aanbieders van Equitherapie op hun homepage/folders of in het gesprek aangeven  door 
SHP gediplomeerd/gecertificeerd te zijn . Cliënten en verwijzers kunnen zich via  SHP-E(NL) informeren of een therapeut een opleiding 
SHP-E(NL) heeft afgerond door een diploma SHP-E(NL) te hebben verworven en of hij zich verbindt aan de kwaliteitsrichtlijnen van SHP-
E(NL) door als gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) te zijn ingeschreven bij SHP.  Gecertificeerde Equitherapeuten SHP kunnen op de 
homepage hun praktijkgegevens publiceren en verlinken met hun eigen homepage. Cliënten en verwijzers vragen geregeld bij SHP om 
bemiddeling van gecertificeerde Equitherapeuten SHP. 
 

Verwerven van het keurmerk Equitherapeut SHP-E(NL) 
 

De naam Equitherapeut SHP-E(NL) en het keurmerk  mag uitsluitend gebruikt worden door gecertificeerde 
Equitherapeuten SHP-E(NL) 
De regelgeving voor behoud van dit keurmerk worden bepaald binnen het certificeringsbeleid SHP-E(NL) Het 
recht op gebruik van de naam en het logo en de registratieplaquette wordt door SHP-E(NL) om de 2 jaar 
verlengt, indien de therapeut aantoonbaar aan alle daaraan  gekoppelde eisen voldoet.   
 
De eisen die gesteld worden aan een gecertificeerde en/of geregistreerde Equitherapeut SHP-E(NL) kunt U 
vinden in de certificeringsregeling op de homepage www.equitehrapie.org 

 
 Stalplaquette voor gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) 
  
Hij /zij beschikt buiten het  diploma Equitherapie SHP over het recht om de naam en logo Equitheraeut 
SHP-E(NL) te voeren over de persoonlijke stalplaquette:” gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL), en 
voldoet daarnaast aan een aantal extra kwaliteitscriteria:   
Hij/zij  heeft regelmatig ervaring in de Equitherapie en volgt regelmatige bijscholing, supervisie en 
intervisie. conformeert hij/zij zich aan  de gedragscode en vervult  een aantal eisen met betrekking de 

http://www.equitehrapie.org/
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tot de psychohygiëne van het therapiepaard, de veiligheid en  verdere randvoorwaarden van de therapiesituatie, onderschrijft hij de 
ethische code van SHP-E(NL) en beschikt over een geldig EHBO/BHV diploma alsmede een beroeps-WA-verzekering. 
De persoonlijke stalplaquette wordt door SHP-E(NL) om de 2 jaar verlengt, indien de therapeut aantoonbaar aan alle daaraan  
gekoppelde eisen voldoet.  Cliënten kunnen binnen de kwaliteitsgaranties van SHP voor gecertificeerde Equitherapeuten SHP ook gebruik 
maken van de SHP klachtenprocedure.  
afsluiting van de opleiding 


