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“Deze opleiding is speciaal bedoeld voor
de enthousiaste en serieuze
recreatie-ruiter, die zich interesseert in het
natuurlijke gedrag van paarden en wil
weten hoe dat in te zetten is in de omgang
en training.”
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Algemeen
De opleiding tot Paardenbasis Instructeur is een initiatief van trainingscentrum De Paardenbasis in
Achtmaal. Het trainingscentrum wordt geleid door Marion van de Klundert.
Zij is naast haar werkzaamheden op De Paardenbasis als Licensed Branderup trainer, Orun
Instructrice en Freestyle instructeur reeds vele jaren betrokken bij verschillende erkende
instructeursopleidingen, zoals Helicon Opleidingen in Deurne, Freestyle Instructeuropleidingen en die van
E-quine.com. Ook verzorgt zij regelmatig gastdocentlessen op Hogescholen en MBO’s. En daarnaast geeft
zij demonstraties op verschillende nationale en internationale evenementen. In die praktijk merkt ze een
groeiende behoefte om meer aansluiting te krijgen tussen de
veranderende behoeften vanuit de recreatieruiter en de kennis en vaardigheden van de
recreatie-instructeur.
In 2010 heeft ze daarom in samenwerking met STOAS-student Paulien van Oers een
basis-instructeuropleiding ontwikkeld die hierin dient te voorzien: de opleiding Paardenbasis
Instructeur I t/m V.
Deze opleiding is speciaal bedoeld voor de enthousiaste en serieuze recreatie-ruiter, die zich
interesseert in het natuurlijke gedrag van paarden en wil weten hoe dat in te zetten is in de
omgang en training. Hij/zij wil werken aan het wederzijds vertrouwen en respect en een
correcte biomechanica en wil aan (toekomstige) klanten meegeven hoe leuk het is om met
paarden om te gaan, zowel vanaf de grond als vanuit het zadel. Hij/zij denkt en werkt op
HBO-niveau en wil zichzelf blijven ontwikkelen. Deze kans om een jaar te studeren grijpt hij/zij met beide
handen aan, om ook in de toekomst met dit mooie werk verder te groeien. Het
trainen bestaat dus niet alleen uit rijden, maar juist ook uit grondwerk en is niet gericht op sport- en
wedstrijd rijden.
Vanaf 2021 is het mogelijk om je als gediplomeerd Paardenbasis Instructeur te verzekeren voor de
aansprakelijkheid die het werk met zich mee brengt. Voor meer informatie kijk je op deze site.
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Werkwijze
De Paardenbasis werkt op een diervriendelijke manier met paarden. Hierachter zit een visie, die in
trainingsmethode en -middelen is terug te vinden. Een visie betekent lang vooruitkijken. Als je tijd
investeert in de training van je paard, word je beloond met een prachtige band tussen je paard en jou, met
de daarbij behorende resultaten. De methode die De Paardenbasis hanteert, is voornamelijk gestoeld op het
Freestyle systeem van Emiel Voest en de Academische Rijkunst van Bent Branderup. Van de benodigde
middelen is de lichaamstaal de belangrijkste. Voor de rest valt kortweg te zeggen: hoe minder hoe beter.

5

Visie
Paardensport is een omvangrijke en steeds verder groeiende sport in Nederland, in zowel
recreatieve als professionele zin. Gevolg hiervan is, dat de rol van het paard in de samenleving en de kijk op
de sport verandert. Veel conventionele manieren van het uitoefenen van
paardensport zijn immers ontstaan vanuit het gebruik van paarden voor het voeren van oorlog of het
ploegen van het land. Met het wegvallen van deze gebruiksdoelen, is de oorspronkelijke reden of noodzaak
van bepaalde handelingen en accessoires weggenomen. Eigenlijk worden er
momenteel in de paardensport dus heel wat oefeningen of gebruiken nog slechts gedaan ‘omdat het nu
eenmaal zo hoort’. Veel mensen worden hierover steeds kritischer en daarmee groeit een behoefte aan het
leren van methoden die beter aansluiten op deze hernieuwde relatie tussen mens en paard.
De Paardenbasis geeft antwoord op deze vraag naar kwalitatief goede diensten in de
paardensport. Uitgangspunt daarbij is de overtuiging dat de fundering van het wederzijdse begrip tussen
mens en paard ligt in het ontdekken van elkaars werelden. Wij zullen de wereld van onze paarden moeten
verkennen en proberen te begrijpen. Slechts met dat begrip zullen de prestaties die wij met onze paarden
kunnen behalen verbeteren en kan de lat steeds hoger worden gelegd. En wordt het plezier met onze
paarden versterkt.

“Uitgangspunt is de overtuiging dat de
fundering van het wederzijdse
begrip tussen mens en paard ligt in het
ontdekken van elkaars werelden.”
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Methode
Volgens De Paardenbasis kan je in de training van het paard onderscheid maken tussen de
mentale en de fysieke training. Voor de mentale training maakt De Paardenbasis veel gebruik van het
Freestyle Systeem. Bij de fysieke training komt de Academische Rijkunst goed van pas. Beide methoden
vullen elkaar erg mooi aan, overlappen soms en maken een compleet
trainingstraject mogelijk.

Freestyle
Het Freestyle Systeem is vanaf 1990 ontstaan en de grondlegger Emiel Voest is nog altijd actief om het
verder door te ontwikkelen. Het mooie van dit systeem is dat het niet alleen een
trainingssysteem is, maar uitgaat van een holistische kijk op het paard. Het gaat uit van de
natuurlijke eigenschappen van paarden als prooidier, kuddedier en vluchtdier. Daarnaast is het van belang
om te begrijpen hoe een paard leert. Deze eigenschappen zijn niet alleen belangrijk voor de training maar
ook voor het stalmanagement.
Er worden 3 trainingsvormen gebruikt op De Paardenbasis; loswerken, grondwerken en rijden. Elke
trainingsvorm heeft zijn eigen specifieke doel en wordt ingezet om je meer inzicht te geven in de
belevingswereld van je paard.
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Academische Rijkunst
Deze kunstvorm is gebaseerd op de kennis van de Oude Rijmeesters, te beginnen met Xenophon, Pluvinel,
Guérinière, Newcastle tot aan Steinbrecht. Dit zijn maar enkele van de meest
uitmuntende Meesters. Bent Branderup heeft zich tot doel gesteld om de kennis van de Oude Meesters
weer terug tot leven te brengen en hun werk uit te leggen. Sinds vele jaren wijdt hij zijn leven aan de
Academische Rijkunst, wat een eeuwige zoektocht is naar het werk van de Oude Meesters. Hij doet dat
samen met zijn eigen paarden en met zijn leerlingen.
Zijn motto is “Two spirits who want to do what two bodies can”. Dat houdt in dat hij zijn paard niet alleen
fysiek traint, maar ook mentaal. De doordachte en logische gymnastiek oefeningen bouwen het lichaam
van het paard op en houden het gezond. De Academische Rijkunst gaat ervan uit dat je je bewust bent van
het paard als waardig schepsel, een partner voor het leven. De basis is om zoveel mogelijk kennis te
vergaren over het gebruik van alle hulpen, om hiermee een communicatie te ontwikkelen tussen mens en
paard. Het doel is om fysiek en mentaal
samen te smelten, dat het lijkt of je naar een dansend stel kijkt.

Naast deze methoden, wordt tijdens de trainingen regelmatig gerefereerd aan verschillende
stromingen binnen het paardrijden, zoals:
Join Up/Follow Up van Monty Roberts
TTeam en TTouch van Linda Tellington-Jones
The seven games of natural horsemanship van Pat Parelli
Natuurlijk Paardrijden van Klaus F. Hempfling
Centered Riding van Sally Swift
De Paardenbasis heeft een trainingstraject dat deze trainingsmethoden samenvoegt en dat heel veel
training vanaf de grond inzet om het vanuit het zadel leuker en makkelijker te maken.

9

“De Paardenbasis heeft een
trainingstraject dat verschillende
trainingsmethoden samenvoegt en dat heel
veel training vanaf de grond inzet om het
vanuit het zadel leuker en makkelijker te
maken.”

Middelen
Een essentieel onderdeel van het wederzijdse begrip tussen mens en paard ligt in
communicatie. Een taal die voor beiden begrijpelijk is, is lichaamstaal. Lichaamstaal is een universele taal
die met houding, uitdrukking, uitstraling, beweging, positie en impact te maken heeft en die in belangrijke
mate boodschappen kan overbrengen zonder ook maar een woord te hoeven spreken. Het op juiste wijze
communiceren leidt tot wederzijds begrip, dat weer de kiem vormt van een band van vriendschap en
vertrouwen.
Tijdens het trainen wordt naast (het bewust zijn van) lichaamstaal ook gebruik gemaakt van
andere middelen, zoals een trainingshalster, leadrope of longe, barebackpad, hoofdstel, zadel. Daarnaast
kan gebruik worden gemaakt van het materiaal waarmee de paarden thuis ook
getraind worden. Als regel geldt; alle middelen mogen worden ingezet, zolang het veilig en
verantwoord is.
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Materialen
Op De Paardenbasis is het mogelijk om verschillende materialen uit te proberen, die gebruikt worden in de
trainingen. En na het uitproberen is het mogelijk om deze materialen aan te
schaffen. Het is een service om leerlingen te adviseren en te voorzien van kwalitatief
hoogwaardig materiaal, dat in goede handen leidt tot de mooiste resultaten in de trainingen.
Eén van deze materialen is het Branderup by Stübben zadel, wat speciaal ontwikkeld is voor de ruiter die
zijn onafhankelijke zit als belangrijkste hulp gebruikt.
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Trainingsschema
Het trainingsschema is weer te geven als een piramide. De basis van deze vorm is breed, stevig, solide en
betrouwbaar. De top van de piramide is gebouwd op deze stevige basis. En zo kan je altijd terugvallen op
deze basis, als er in de training uitdagingen ontstaan.
Bovenin het schema staat het doel, namelijk op diervriendelijke wijze gezond en comfortabel rijden tot het
hoogst haalbare niveau. Dat doel is voor iedereen anders en staat los van de
discipline. Het is voor elk paard een onmisbare basisopleiding, of je nou een springpaard,
dressuurpaard, Academisch rijpaard of recreatiepaard hebt.
Aan de basis van dit doel staat een degelijke opleiding. Vanaf de grond leer je jezelf en je paard beter te
begrijpen en worden jullie fysiek aan elkaar gekoppeld. Hier begint het samenwerken, tot het vanzelf lijkt
te gaan.

Rijden

Vertrouwen

Gehoorzaamheid

Respect

Loswerken

Wijken voor druk

Grondwerk
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Balans

Grondwerk
Handwerk
Enkele lijn (longeren)
Dubbele lijnen
Lange teugel

Trainingsopbouw
Om overzicht in het werk met je paard te hebben, is het noodzakelijk om een trainingsopbouw in beeld te
brengen. Bij De Paardenbasis ziet de trainingsopbouw er als volgt uit;
Je start met het trainen van de verticale balans. Dat begint in stap, daarna draf en galop. De
verticale balans bestaat uit 4 pijlers, namelijk snelheid, richting stelling en buiging. Zodra je
controle hebt over deze 4, ontstaat verticale balans en komt je paard als vanzelf in
ontspanning.
Vervolgens leer je je paard in horizontale balans meer gewicht op te nemen met zijn
achterhand, zodat hij tot op hoge leeftijd als jouw rijpaard kan werken. Je leert de zijgangen aan, om de
achterbenen van je paard buigzamer en sterker te maken. Ook de schoolhalt is een nuttige oefening
hiervoor.
Als je je paard tenslotte leert verzamelen, kan je hem wendbaarder, gehoorzamer, sterker en
soepeler maken. Dat maakt hem tot een gezond en comfortabel rijpaard, tot het hoogst
haalbare doel. Om dit te bereiken leer je je paard het appuyement, pirouettes, schoolgangen, piaffe en
passage. Ook de galop is een belangrijke gang om dit te oefenen.

Verticale balans

Horizontale balans
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Verzameling

Paardenbasis
Instructeur
Als Paardenbasis Instructeur vind je jouw werk aantrekkelijk omdat je betrokken bent bij
mensen die een bijzondere band hebben met hun paard. Door je kennis en vaardigheden kun je mensen
helpen om op een diervriendelijke manier hun paard te scholen. Jouw werkveld ligt niet primair op
sportgebied, maar in de recreatieve sfeer. Doordat deze opleiding op De Paardenbasis wordt gegeven,
gebeurt dat in een kleinschalige omgeving. Dit maakt het tot een persoonlijke opleiding met veel
individuele aandacht.
Als Paardenbasis Instructeur ben je ook aangesloten bij een enthousiaste groep
paardenliefhebbers, die een gemeenschappelijk gedachtegoed delen. Je geeft les op
individuele basis of in groepsverband, tot maximaal 6 combinaties. Je kan dit werk combineren met een
baan, maar het is zeker denkbaar om er een volledige dagtaak van te maken. Het
uurtarief wordt gelijkgesteld voor alle gediplomeerde instructeurs.

“Door je kennis en vaardigheden kun je
mensen helpen om op een diervriendelijke
manier hun paard te scholen.”
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Toelatingseisen
Je kunt tot de opleiding worden toegelaten als je:

- Paardenbasis Zone I hebt doorlopen in de Eigen Vaardigheid
- aantoonbare interesse hebt in verschillende alternatieve, paard vriendelijke
trainingsmethoden
- enthousiast bent om mensen met hun paard te helpen om op een diervriendelijke manier
te trainen
- een eigen paard en vervoer voor het paard hebt
- in bezit bent van het Ruiterbewijs
- een goede algemene ontwikkeling hebt
- een HBO denkniveau hebt
- ervaring in lesgeven hebt
- 18 jaar of ouder bent

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelfwerkzaam zijn, in teams kunnen werken, willen
leren van elkaar, willen lesgeven, de eigen vaardigheid willen verbeteren en inzet tonen voor
onderzoek, excursies, projecten en verslagen.
Je toelating wordt getoetst aan de hand van een intake formulier, waarin je ook gevraagd wordt je
motivatie te geven om deze opleiding te volgen.

17

Inhoud
De opleiding tot Paardenbasis Instructeur bestaat voor elke Zone uit 2 delen.
Deel 1: In het eerste deel werk je aan je eigen vaardigheid, samen met je eigen (verzorg)paard. Hierin leer
je alle oefeningen van de Zone zelf uit te voeren. Je maakt kennis met de
technieken, die voor de Zone van toepassing zijn. Het gaat erom, dat je zelf met je paard de oefeningen kan
uitvoeren.
Deel 2: In het tweede deel komen daar de instructeursvakken bij, en ga je je kennis en
vaardigheden overdragen tijdens lessen die je zelf gaat geven. Je wordt opgeleid om
recreatieruiters op een didactisch verantwoorde te helpen om zijn/haar paard op een
diervriendelijke manier te verzorgen en te trainen.
Lesgeven gaat in eerste instantie om het overdragen van kennis en ervaring over de training van paarden.
Door veel aandacht te besteden aan het vak didactiek, wordt duidelijk hoe dat op een positieve manier kan.
Je houdt rekening met het trainingsdoel en het leervermogen van ruiter en paard. Naast de belangrijkste
trainingskennis, is het voor een Paardenbasis Instructeur onmisbaar om kennis van zaken te hebben op het
gebied van anatomie/fysiologie, gezondheid, voeding, huisvesting, gedrag, harnachement en
het bewegingsmechanisme in relatie tot de training van het paard.
Je werkt didactisch verantwoord vanuit de mogelijkheden, op een positieve manier.
Daarnaast ben je professioneel, doordat je kennis hebt van de toegepaste bedrijfskunde en het
omgaan met klanten. De inhoud van de opleiding ligt op Hbo-niveau.

“Lesgeven gaat in eerste instantie om het
overdragen van kennis en ervaring over de
training van paarden.”
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Curriculum
In het eerste deel (eigen vaardigheid) kom je op regelmatige basis met je (verzorg)paard naar
De Paardenbasis. Je kiest uit het volgen van 12 maandelijkse klassikale trainingen of 11 privé instructies.
De tussenliggende periodes maak je je huiswerk door de oefeningen thuis in te
studeren.
De gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week, inclusief de opleidingsuren.

Het tweede deel (instructeur) bestaat uit 5 onderdelen;

1. Opleidingsdagen; Er zijn 9 maandelijkse woensdagen ingeroosterd, waar het lesgeven op de planning
staat. Je geeft dan les aan je mede-instructeurs of aan leerlingen. Deze woensdagen zijn van
9.30- 17.30 uur.
2. Theoriecursus; je volgt de 5 theorielessen, die worden georganiseerd op woensdag avonden van
19.00 – 21.00 uur.
3. Weekendclinic Academische Rijkunst; Bent Branderup komt 2 keer per jaar gedurende een weekend naar
ons toe om ons verder te ontwikkelen in de Academische Rijkunst. Tijdens deze weekendclinic ben je
theoriedeelnemer en volg je de theorie- en praktijklessen van de
Grootmeester.
4. Huiswerk/stages; Daarnaast volg je een 6 dagstages naar keuze, schrijf je lesplannen en
–verslagen van 2 proef-leerlingen, maak je een verslag van de theorie cursussen
die door De Paardenbasis worden georganiseerd en maak je opdrachten en verslagen
die als huiswerk worden meegegeven.
Daarnaast is een verplichte boekenlijst opgenomen, waarvan
samenvattingen worden gemaakt.
5. Dit tweede deel wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen.

De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week (inclusief de opleidingsuren).
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“De opleiding tot Paardenbasis
Instructeur bestaat uit 2 delen. Het eerste
deel staat in het teken van eigen
vaardigheid, het tweede deel komen daar
de instructeursvakken bij”

Exameneisen
Als je alle onderdelen van de twee opleidingsjaren hebt gevolgd en alle opdrachten tot een goed einde hebt
gebracht (=opleidingscijfer), kan je deelnemen aan het theorie-examen. Dit examen gaat over de vakken
die gedurende de twee jaren worden bestudeerd en bestaat uit 25 vragen. Hiervoor staat 2,5 uur ingepland.
Voor dit examen dien je voldoende te scoren, om aan het praktijkexamen te kunnen deelnemen.
Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen; eigen vaardigheid en lesgeven. De eigen
vaardigheid wordt getoetst door een demonstratie met eigen paard. Het lesgeven wordt
beoordeeld tijdens een les aan een collega-student of leerling. Beide onderdelen gaan over
oefeningen, die gedurende de opleiding volgens stappenplannen zijn ingestudeerd.
Als je ook tijdens dit examen voldoende scoort, wordt je totaalcijfer berekend door;
Opleidingscijfer 33%
Theorie-examen 33%
Praktijk-examen 33%
Als je totaalcijfer voldoende is, kun je starten als Paardenbasis Instructeur.
Je naam wordt dan gedurende 1 jaar kosteloos vermeld op de website van De Paardenbasis.
Als er een herkansing nodig blijkt, wordt in overleg bekeken hoe dit in te passen is.
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Vervolg
De opleiding zal worden opgevolgd door studiedagen. Deze studiedagen hebben een speciaal thema en zijn
ook voor andere belangstellenden te bezoeken. Daarnaast wordt er ook elk jaar een praktijkscholingdag
georganiseerd, om ook het praktijkgedeelte in de opleiding zo
up-to-date mogelijk te houden. Bij deelname aan de jaarlijkse praktijkscholingdag wordt de
vermelding op de website verlengd met een jaar.
Ook blijkt uit voorgaande jaren, dat het netwerk van jaargenoten sterk is en blijft. Ook na het examen.
En er worden regelmatig onderlinge trainingen doorgezet, zodat er constante kennis en
ervaringsuitwisseling blijft. En natuurlijk is het altijd mogelijk om activiteiten op
De Paardenbasis te blijven ondernemen.
Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om met een groepje door te studeren in Zone 2. Ook
daar geldt dat eerst de eigen vaardigheid wordt getraind. Daarna start een
instructeursjaar voor Zone 2, met daarin meer aandacht voor de fysieke balans van het paard en de ruiter.
Oefeningen zoals schouderbinnenwaarts en travers worden aan de reeks toegevoegd.
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Kosten
De twee-jarige opleiding kost € 1790,-.
Dit is inclusief administratiekosten, de studiegids en de syllabus.
Daarnaast dienen er boeken te worden aangeschaft ter waarde van € 265,-.
De jaarlijkse praktijkscholingdag kost € 100,00 per dag.
Deze bedragen gelden voor het studiejaar 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Aanmelden
Aanmelden voor deze opleiding dient vóór 15 maart 2021 plaats te vinden. Toelating geschiedt op basis
van intake. Bij minimaal 5 aanmeldingen start in mei 2021 de opleiding van het tweede opleidingsjaar in
Achtmaal. De groep bestaat maximaal uit 10 deelnemers.
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Docenten
De opleiding wordt verzorgd, gestuurd en begeleid door Marion van de Klundert.
De examencommissie voor het praktijkexamen bestaat uit twee leden. De eerste is Marion zelf. De tweede
wordt bekend gemaakt tijdens de opleiding.

Locatie
De opleiding vindt plaats op De Paardenbasis in Achtmaal. Bij slecht weer kan worden
uitgeweken naar de binnenbak in Wernhout.
De Paardenbasis								
Van Lanschotstraat 6							
4885 AC Achtmaal								
De stages vinden plaats op locatie.
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Binnenbak Fam. Brosens
Ostaaijensebaan 11-13
4885 JG Wernhout
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