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OPLEIDING PRACTITIONER EQUITHERAPIE

We staan niet stil. We willen groeien en 
helpen groeien. Dat kan alleen maar vanuit 
onze eigen krachtbronnen, authentiek van-
uit wie wij zijn. In de hedendaagse wereld is 
het niet eenvoudig om daarmee in connectie 
te komen. Hypes en verwachtingen volgen 
elkaar in snel tempo op. 

Het werken met paarden brengt ons back to 
basics. Naar wie wij zijn en wie we kunnen 
worden, naar onze krachtbronnen. Dat komt 
omdat paarden als sociale kuddedieren 
feilloos de basissignalen opvangen die wij 
uitzenden: angst, zekerheid, vertrouwen, 
kracht. Paarden spiegelen deze basissig-
nalen. 

Equitherapie werkt met deze natuurlijke 
spiegel om krachtbronnen te herontdek- 
ken en groeivelden te activeren. Zonder 
veel woorden, maar des te meer vanuit 
energie en kracht. In deze opleiding leer 
je hoe je deze krachtige hefbomen voor 
persoonlijke groei kan aanboren en thera-
peutisch kan inzetten.

Wat biedt deze opleiding:
• Nieuwe handvaten om mensen  

te begeleiden
• Jouw toekomst
• Een meerwaarde voor jezelf
• Beslissingen nemen en stappen zetten
• Nog meer inzicht in je eigen handelen
• Een nieuwe uitdaging in je loopbaan

Je wil een nieuwe toekomst 
tegemoet, jouw levenspad,  
jouw droom.
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DEZE OPLEIDING IS GEKNIPT VOOR JOU ALS JE…

• … jezelf als professioneel practitioner equitherapie met ondersteuning van paarden 
 wil profileren. 

• … mensen wil ondersteunen bij het her(ontdekken) van hun eigen mogelijkheden en 
 hen handvaten wil bieden bij dit proces.

• … bereid bent om zelf als persoon ook verrijkt te worden door de opleiding.
• … reeds professionele therapeut, coach of begeleider bent en je jezelf wil bijscholen 

 in je vak. Deze opleiding ondersteunt jou om je eigen professionaliteit verder uit te  
 bouwen en je cliënten nog sterker onderbouwd te begeleiden.

WAT MAG JE  
VERWACHTEN

Jouw persoonlijke 
ontwikkeling als professional 
in de equitherapie staat 
centraal bij het Centrum  
voor Equitherapie.

Je leert hoe je op een authentieke manier 
mensen aanstuurt om het beste in zichzelf 
naar boven te halen. Dit doen we vanuit rust, 
kracht en in interactie met de paarden waar 
verborgen kwaliteiten naar boven komen.

We werken oplossingsgericht. We streven 
ernaar dat de cliënt zijn eigen krachten 

herontdekt om terug aan het stuur van zijn 
eigen leven te staan.

Je leert ook hoe je jouw unieke kwaliteiten 
beter tot hun recht kan laten komen binnen 
je huidige functie. Op deze manier krijgt je 
toekomstperspectief duidelijk vorm.
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Opleidingsdagen
1 en 2

Fundamentals
Equitherapie

Jaaropleiding
1e jaar:

Counselor
Equitherapie

Jaaropleiding
2e jaar:

Practitioner
Equitherapie

OPLEIDINGSSTRUCTUUR

De opleiding practitioner equitherapie 
is een professionele opleiding. Je leert op 
een wetenschappelijk verantwoorde basis 
deskundige begeleidingen aan te bieden 
met ondersteuning van paarden. Je krijgt 
kennis, vaardigheden en de basishouding 
aangeleerd om mensen te ondersteunen in 
hun groeiproces.

De afwisseling tussen theorie en praktijk 
maakt het voor jou als student een 
ervaringsgericht proces. Je ervaart de 
werkzame factoren van de equitherapie. 
Dit is essentieel om het proces correct te 
kunnen begeleiden en een goede profes-
sionele houding te kunnen aannemen als 
begeleider. Tijdens de opleiding komen er 
internationale gastdocenten aan het woord.

De opleiding bestaat uit twee jaarprogramma’s.

Tijdens het eerste jaar leer je de basiskennis 
van het procesgericht werken met onder-
steuning van paarden, de werkvormen en 
de oplossingsgerichte begeleidingsstijl. Na 
het succesvol afronden en volbrengen van 
het examen van het eerste jaar behaal je het 
certificaat: Oplossingsgericht counselor 
Equitherapie.

Tijdens het tweede jaar gaan we dieper 
in op je eigen specialisatie en bruikbare 
solution focused-technieken gekoppeld 
aan het werken met paarden. Na het 
succesvol afronden en volbrengen van het 
examen van het tweede jaar behaal je het 
certificaat: Oplossingsgericht practitioner 
equitherapie.
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DOCENTEN  
EQUITHERAPIE
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Evelien Vanluchene

Evelien Vanluchene is reeds 18 jaar profes-
sioneel equitherapeut én expert in het 
oplossingsgericht begeleiden van cliënten 
met ondersteuning van paarden.

Vanuit de overtuiging dat paarden ook een 
oplossingsgerichte mindset uitdragen wil 
ze jou opleiden om ook eveneens good 
practice met ondersteuning van paarden 
in te zetten. Ze droomt ervan om samen 
een nog waardevoller en professioneel 

hulpverleningslandschap met ondersteu- 
ning van paarden uit te bouwen.

Ze heeft haar kennis en ervaring gebundeld 
in een zorgvuldig samengestelde opleiding. 
Hierbij ligt de focus op het oplossingsge-
richt inzetten van het paard bij het onder-
steunen van mensen en teams tijdens hun 
leerproces.

www.equitherapie.be

Hansje Welten
www.dnhoef.nl

Lucian Voet
www.sam-en.nl

Daan Wierenga
www.coachenco.org

Tijdens de opleiding worden een aantal opleidingsdagen verzorgd door 
internationale gediplomeerde gastdocenten.
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TOELATINGSVOORWAARDEN

Het volgen van de opleidingsdagen Fundamentals Equitherapie zijn een voorwaarde om de 
opleiding te kunnen starten. 
Tijdens een intakegesprek stemmen we af wat jouw verwachtingen zijn en of deze opleiding 
daar een antwoord kan op bieden.
Het is wenselijk een vooropleiding te hebben op het (ortho)pedagogische, (para)medische, 
psychologische of therapeutische gebied en aantoonbare ervaring met paarden.

PRAKTISCH

Duur van het eerste jaar tot 
Oplossingsgericht Counselor  
Equitherapie:

16 dagen van 10u00 tot 16u30.

De investeringswaarde voor de opleiding  
1° jaar bedraagt: 3850,- euro incl. btw.

Inbegrepen:
• 16 opleidingsdagen  

van 10u00 tot 16u30.
• Begeleiding van het praktijkproject.
• Het praktijkexamen en feedback op 

je reflectie verslagen.
• Gebruik van de faciliteiten en 

paarden van het Centrum voor 
Equitherapie gedurende de 
opleidingsdagen.

• Koffie, thee, water & frisdrank.
• Lesmateriaal en schrijfpapier.

Duur van het tweede jaar tot  
Oplossingsgericht Practitioner  
Equitherapie: 

16 dagen van 10u00 tot 16u30.

De investeringswaarde voor de opleiding  
2° jaar bedraagt: 3850,- euro incl. btw.

Inbegrepen:
• 16 opleidingsdagen  

van 10u00 tot 16u30.
• Begeleiding van het praktijkproject.
• Het praktijkexamen en feedback op 

je reflectie verslagen.
• Gebruik van de faciliteiten en 

paarden van het Centrum voor 
Equitherapie gedurende de 
opleidingsdagen.

• Koffie, thee, water & frisdrank.
• Lesmateriaal en schrijfpapier.
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CERTIFICATIE

Na het succesvol afleggen van het examen 
waarbij je jouw praktijkproject bespreekt 
en een reflectieverslag maakt van het 
eerste jaar ontvang je het certificaat Oplos-
singsgericht counselor equitherapie.

Na het succesvol afronden en examen 
afleggen waarbij je jouw praktijkproject 
bespreekt en een reflectieverslag maakt 

van het tweede jaar behaalt u het certi-
ficaat Oplossingsgericht Practitioner Equi- 
therapie.

Je bent nu in staat om als oplossings- 
gericht Practitioner Equitherapie cliënten 
te begeleiden.

AANMELDEN

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar info@equitherapie.be.
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Toleindestraat 172
9080 Beervelde

+32 (0)486 92 77 31
info@equitherapie.be

www.equitherapie.be

equitherapie.beequitherapie.be


