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Aanvraagformulier:
O registratie als gecertificeerde/geregistreerde Equitherapeut SHP-E(NL)
O verlenging certificatie/registratie
O stalplaquette
O registratie als gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL)

Kruis aan wat van toepassing is haal door wat niet van toepassing is

Print dit formulier uit en stuur hem ingevuld, ondertekend en samen met alle bijhorende bijlagen aan:

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

Ziegelhütte 1
D- 72393 Burladingen Duitsland

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.

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 onybreekt.

De stalplaquette registratie/certificering worden toegekend samen met de aanvraag
registratie/certificering.
De behandeling van de aanvragen certificering/registratie kost € 25.- administratiekosten plus de
stalplaquette (met foto en persoonlijke tekst Equitherapeut) kost € 90 plus verzendkosten van € 10

 Totale kosten eerste aanvraag certificering en registratie incl plaquette € 125.-

 De verlenging stalplaquette ( administratie plus verlengingsplakker SHP) € 25 inclusief
verzendkosten.

over te maken op rekening 22 53 82 849 van SHP-E(NL)
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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 in groep ……vanaf tot:……………
Fase 2 in groep ……..vanaf…………………………tot:……………

Diploma verworven:

O Certificaat Assistent Equitherapie jaar uitreiking............

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

 Orthopedagogische begeleiding
 Psychosociale begeleiding
 Revalidatie
 Ontwikkelingsbevordering
 Psychotherapie met het Paard

Mijn basisberoep is: …………………………………………
bijlage 1: kopie diploma equitherapeut SHP-E(NL) en bijlage diploma

o Aanvraag registratie als geregistreerde gediplomeerdee Equitherapeut

Om de titel van geregistreerde gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de

Equitherapeut:
- In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig

diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.
Bijlage 2: EHBO-BHV geldigheidsbewijs -

- Eventuele verplichte bijscholing voor basisberoep, hippisch diploma of
diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn.

Bijlage 3: bewijzen bijscholing hippisch diploma
- De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of

een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben
afgerond. Zie bijlage 1

- Per twee jaar 14 uur aan bijscholing te hebben gevolgd; waarvan 14 uur (één
dag op jaarbasis) therapeutische bijscholing en 6 uur hippische bijscholing (1
dag per j 2 jaar)
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Formulieren voor het aantonen van bijscholingsactiviteiten zijn van de homepage SHP-E(Nl) te downloaden en mee te

nemen naar de bijscholingsactiviteit.

Bijlage 4: kopieën van bijscholingsactiviteiten

- Aantoonbaar WA verzekerd te zijn
Bijlage 5: kopie bewijs WA verzekering

- Ingeschreven te staan bij SHP en voldaan te hebben aan de jaarlijkse
contributie van SHP-E(NL)

 Te voldoen aan de eis van goed gedrag

Bijlage 6: verklaring van goed gedrag (aanvraagformulier met de door SHP-E(NL) in
te vullen items)
U kunt op de homepage van SHP-E(NL) een aanvraagformulier hiervoor vooringevuld door SHP-E (NL) als PDF
file downloaden. Sommige gemeentes accepteren het vooringevulde formulier echter niet. Dan moet u het ingevulde formulier
aan SHP (postadres de bult 2, 6027 RG Soerendonk) opsturen. Daar wordt de stempel en de handtekening bestuur gezet en u
kunt hem daarna indienen bij de gemeente.

Ik heb mijn praktijkgegevens ingediend door middel van het formulier op de
homepage SHP-E(NL) en voeg en printout van deze gegevens bij

Bijlage 7: Printout praktijkgegevens op homepage SHP-E(NL)

O Aanvraag certificering
Om de titel van geregistreerde gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de
Equitherapeut:

- In het bezit te zijn van een geldig diploma Equitherapie van mijn basisberoep,
een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig hippisch diploma

Bijlage 1A: geldig (e) diploma (s) .
Bijlage 2A: EHBO-BHV geldigheidsbewijs

- Eventuele verplichte bijscholing voor basisberoep, hippisch diploma of
diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn.

Bijlage 3A: bewijzen bijscholing hippisch diploma

- De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of
een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben
afgerond en door SHP_E(NL) erkend is.

- Per twee jaar 42 uur bijscholing te hebben gevolgd verdeeld over
o 24 uur therapeutische bijscholing,
o 12 uur hippische bijscholing,
o 2 uur supervisie (2 casussen) en minimaal
o 4 uur intervisie (4 casussen)

Bijlage 4: kopieën van bevestigingen bijscholingsactiviteiten

- Aantoonbaar WA verzekerd te zijn
Bijlage 5: kopie bewijs WA verzekering
-

- Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)
Bijlage 6: betalingsbevestiging
-

- Aan te geven hoeveel cliënten hij gemiddeld behandeld per week (op
jaarbasis is een frequentie van minimaal 2 cliëntensessies per week of 90



Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 5

sessies per jaar geëist)
Bijlage 7 verklaring gemiddelde aantal cliënten/sessies in de afgelopen 2 jaar

0 ik vraag voor het eerst een stalplaquette aan en heb de kosten van €
……………..hiervoor overgemaakt op de rekening van SHP-E(N) 22.53.82.849 Van
Lanschot te Eindhoven.en heb mijn praktijkgegevens vermeldt via het formulier op de
homepage Foto en praktijkgegevens van deze vermelding worden gebruikt voor de
stalplaquette (na controle door de Opleidingscommissie)
Bijlage 8 betalingsbevestiging kosten stalplaquette
Bijlage 9 actuele pasfoto in JPG formaat

0 ik vraag verlenging van de stalplaquette om 2 jaar aan
Bijlage 8 betalingsbevestiging kosten verlenging

De door mij ingezonden deelkwalificaties/bewijzen worden door de opleidingscommissie beoordeeld.
Nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden ontvang ik bericht van de voorzitter opleidingscommissie
over registratie/certificering/uitreiking stalplaquette/verlenging certificering/registratie. Bij positieve
beoordeling wordt de stalplaquette (bij eerste aanvraag) in geval van verlenging de
geldigheidsplakker SHP-E(NL) toegezonden.

Voor aanpassing van mijn gegevens op de hompage hoor ik zelf zorg te dragen (praktijkinformatie en
ledenlijst). Ik wordt door SHP-E(NL) op de lijst van geregistreerde /gecertificeerde Equitherapeuten
SHP-E(NL) gezet zodat cliënten en verwijzers kunnen controleren of ik daadwerkelijk over de actuele
certificering/registratie beschik. Indien ik mijn postadres niet vermeld wens te zien op deze lijst, dan
moet ik dat aangeven bij het secretariaat SHP-E(Nl).

Ik verklaar mij te conformeren aan de richtlijnen en ethische code van SHP-
E(NL):

Ik beloof, te zullen handelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
duidelijkheid tegenover de cliënt, het paard en de Stichting.

Ik weet, dat ik alleen als Equitherapeut SHP-E(NL) naar buiten mag treden en
het bijhorende LOGO alleen mag voeren zolang mijn registratie/certificering
geldig is. Is de geldigheid afgelopen voldoe ik niet meer aan de eisen voor
geregistreerd/gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL) hoor ik de stalplaquette
in te leveren. Hij blijft dan gearchiveerd in mijn opleidings/certificeringsdossier.

Plaats en Datum Handtekening
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Behandeling en afwerking aanvraag van:

in te vullen door de opleidingscommissie: ontvangen d.d. ...............................

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

certificering toerekent/verlengt ja/nee d.d...................................

opmerkingen:

registratie erkend/verlengt ja/nee d.d.................................

Stalplaquette uitgereikt/verlengt ja/nee : d.d...........................................

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

aanvrager per post op de hoogte gesteld van besluit dd. ………………… door:…………………….

Opmerkingen voor Dossier:

Controle verplichte bijscholingen: ………………………………………………………………….


