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Gedragstherapeut voor paarden 

Wie volgen de opleiding? 

14 jaar geleden begon Tinley als 1e de opleiding 'Gedragstherapie voor paarden'. In de 

afgelopen jaren is onze opleiding door honderden tevreden studenten bezocht.  Sommige 

volgden alle modules en zijn nu werkzaam als Gedragstherapeut voor paarden, anderen 

volgden één of meer losse modules omdat ze als dierenarts, asielmedewerker of 

eigenaar/paardenliefhebber meer wilde leren over het gedrag van paarden. Er is geen 

minimum leeftijd of opleiding vereist om te studeren aan de Tinley Academie.  Je bent van 

harte welkom. 

Wat doet een paardengedragstherapeut? 

Je gaat op verzoek van een eigenaar, dierenarts of manege het ‘probleemgedrag’ van het 

paard  analyseren en diagnosticeren. Dit doe je door een anamnese af te nemen, het gedrag 

via video en/of ‘life’ te bestuderen en te overleggen met alle direct betrokkenen. Als je alles 

in kaart hebt gebracht adviseer je een therapie en begeleid je de klant.  

Uit welke modules bestaat de opleiding? 
De opleiding tot gedragstherapeut voor paarden bestaat uit 9 modules: 

 Module 1 - Basiskennis paardengedrag 

 Module 2 - Medische oorzaken van probleemgedrag bij paarden  

 Module 3 - Ethologie van het paard 

 Module 4 – Leren en trainen van paarden 

 Module 5 – Gedragstherapie bij paarden in theorie 

 Module 6 – Gedragsproblemen van paarden in de praktijk 

 Module 7 – Klantgericht adviseren bij diergedragstherapie 

 Module 8 – Ondernemen in de praktijk 

 Module 9  -   Stage en afstuderen 

We hebben de prijzen van alle modules, examens en studieboeken voor je in een 
overzicht gezet 

Wat is de inhoud van de lessen? 

Als gedragstherapeut voor paarden moet je over veel kennis beschikken. Zowel van gedrag, 

therapiemethoden, advisering, gedragsmedicatie als werking van die hersengedeelten die 

gedrag en cognitie beïnvloeden.  Daarom krijg je in de modules voorafgaande aan je stage en 

afstuderen een flinke hoeveelheid theorie aangeboden. Daarbij maken we gebruik van 

fotomateriaal, videobeelden en E-learning.  Natuurlijk ga je ook praktisch aan de gang met 

observatie van je eigen paarden of die van anderen.  

Hoe lang duurt de opleiding? 

Als je in september start kun je de opleiding ‘Gedragstherapeut voor paarden’ in 2 jaar en 8 

maanden afronden. Wil je er meer tijd voor nemen dan mag je er maximaal 5 jaar over doen. 

Wij adviseren je om niet langer dan 1 jaar pauze tussen twee modules te laten. De inhoud 

van onze modules kan ( gedeeltelijk) veranderen omdat we altijd lesgeven volgens de meest 

http://www.tinleyacademie.nl/module-1--basiskennis-kattengedrag.html
http://www.tinleyacademie.nl/module-2---medische-oorzaken-van-probleemgedrag-bij-katten.html
http://www.tinleyacademie.nl/module-3---ethologische-en-gedragstherapeutische-kennis-bij-katten.html
http://www.tinleyacademie.nl/module-4---klantgericht-adviseren-bij-diergedragstherapie.html
http://www.tinleyacademie.nl/module-5---ondernemen-in-de-praktijk.html
http://www.tinleyacademie.nl/module-6---stage-en-afstuderen-kattengedragstherapie.html
http://www.tinleyacademie.nl/prijzen-opleiding-kattengedragstherapie.html
http://www.tinleyacademie.nl/prijzen-opleiding-kattengedragstherapie.html
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recent, wetenschappelijke inzichten op het gebied van paardengedrag. Ben je door 

omstandigheden écht niet in staat de opleiding binnen 5 jaar af te ronden dan kijken we 

gezamenlijk hoe we het kunnen oplossen. 

Praktijk en stage 
In de afstudeer module zit een praktijkperiode waarin je, onder supervisie van de 
opleiding, de theoretische kennis in praktijk brengt door paarden met probleemgedrag te 
behandelen. Je gaat in totaal 9 casussen doen die je in eigen tijd en in overleg met de 
opdrachtgevers  inplant. Bij een full- time baan kun je je afspraken plannen in avond- of 
weekenduren. 

Is er een volgorde en tijdspad van de modules? 
De opleiding bestaat uit 9 modules. Je bent niet verplicht om deze op chronologisch 
volgorde te volgen (module 1, 2, 3, etc). Soms zijn modules namelijk los te volgen. Per 
module wordt aangegeven welke vereiste vooropleiding nodig is. De route kan ook afhangen 
van eventuele vrijstellingen of in welk moment tijdens het kalenderjaar er wordt ingestapt. 
 
Waar is de leslocatie en zijn er open dagen? 
Wij beschikken niet over een eigen gebouw. De opleiding Gedragstherapie Paard wordt 
gegeven in Manege Fruithof. Dorpsstraat 5  in Heteren en in De Basiliek, Wiltonstraat 56 in 
Veenendaal. Tinley Academie heeft geen Open Dagen waar je kunt kennismaken met 
docenten of lesstof kunt inkijken. Wel is er de mogelijkheid dat je voor een relatief klein 
bedrag de eerste lesdag van Module 1 gebruikt om kennis te maken met de opleiding.  We 
bieden deze dag aan als een 1 daagse cursus paardengedrag. Wil je meer weten over de 
docenten die jou les gaan geven kijk dan even op de docenten paard pagina 

Wat zijn de diploma eisen? 

De eisen om voor een diploma in aanmerking te komen zijn: 

 Je hebt alle modules afgerond met een voldoende 

 Je hebt (eventuele) huiswerkopdrachten afgerond met een voldoende 

 Je bent geslaagd voor je stage  

 Je hebt het in Module 4 opgestarte onderzoek met een voldoende afgerond  

 Je hebt voldaan aan alle betalingsverplichtingen 

Zijn al deze punten in orde dan krijg je het felbegeerde diploma Gedragstherapeut voor 

Paarden. Dit diploma wordt erkend door de branche organisatie de SPPD 

Wie zijn de docenten? 
Wij hechten veel waarde aan gedegen onderwijs gebaseerd op een combinatie van 
wetenschap en praktijk gegeven door verschillende, vakbekwame docenten.  Bij ons krijg je 
ongeveer 90% van je studietijd les van docenten met een Universitaire graad die daarnaast 
ook praktijkervaring hebben met paardengedrag.  Je krijgt dus een ruime theoretische basis. 
Dat is ook nodig om het vak van Gedragstherapeut uit te oefenen. Natuurlijk ga je ook zelf 
tijdens je stage, met hulp van de opleiding, praktijkervaring opdoen.  

Zijn er extra kosten voor lesmap en boeken?  
Bij iedere module krijg je een lesmap met daarin de presentaties van de docenten en 

http://www.tinleyacademie.nl/leslocaties-katten-onderwijs.html
http://www.tinleyacademie.nl/docenten-paardengedrag.html
http://www.sppd.nl/
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geschreven teksten. Deze map zit bij het studiegeld inbegrepen er staat een lijst in van 
aanbevolen literatuur, bij de modules 3, 4, 5, 6 en 7 zijn er ook boeken verplicht. In totaal 6 
stuks voor de hele opleiding. Je moet deze boeken wel zelf  aanschaffen. Je kunt ze in ieder 
geval bestellen via www.mediaboek.nl In het prijzenoverzicht staan behalve het lesgeld ook 
de verplichte lesboeken. 

Heb ik kennis nodig van de Engelse taal? 
Modules 1, Basiskennis paardengedrag, is op MBO-niveau. Daarna worden de modules op 
HBO -niveau gegeven waarbij een klein gedeelte van de lesstof bestaat uit artikelen in de 
Engelse taal. Dit kan helaas niet anders want veel vakliteratuur en wetenschappelijk 
onderzoek is geschreven in het Engels. Als je de Engelse taal niet goed beheerst hoeft dat 
geen bezwaar te zijn, in de praktijk blijkt dat, indien nodig, studenten elkaar helpen met het 
maken van vertalingen. 

Mag ik mijn eigen paard meenemen? 
Voor een aantal praktijklessen bestaat de mogelijkheid om een eigen paard mee te nemen. 
Dit gaat in overleg en wordt bijtijds aangegeven 

Kan ik werk vinden als gedragstherapeut voor paarden? 

Ja dat is mogelijk, er is steeds meer vraag naar de hulp van goed, opgeleide 

paardengedragstherapeuten. Er zijn echter maar weinig mensen die zich fulltime met 

gedragstherapie bezighouden, de meeste therapeuten doen andere er werkzaamheden 

naast (eventueel in de dierenbranche). Je succes als gediplomeerd paardengedragstherapeut 

hangt ook af van je persoonlijkheid, je toepassing van de verworven kennis en de marketing 

die je inzet om naamsbekendheid te krijgen. Om je bij dit laatste op weg te helpen zit er in 

Module 8 een dag marketing en sociale media. 

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling? 

Denk je dat je op grond van eerdere opleidingen/diploma’s in aanmerking komt voor een 

hele of gedeeltelijke vrijstelling check dit dan op onze ‘Vrijstellingslijst ’.  Daar staan alle 

vooropleidingen vermeld waarmee je vrijstelling kunt aanvragen. De kosten voor een 

aanvraag zijn € 15,00. 

Wanneer moet ik een vrijstelling aanvragen? 

Een vrijstelling aanvragen doe je altijd vóór dat je inschrijft. Dit geeft ons de gelegenheid je 

verzoek te bekijken. Als je al ingeschreven bent is het niet meer mogelijk om voor die 

module vrijstelling te krijgen. Eventueel nog wel voor andere modules waar je nog niet voor 

ingeschreven staat.  

Evalueren jullie de lessen?   
Mensen die naar de Tinley Academie komen hebben iets met dieren en willen meer leren 
over hun gedrag en welzijn. Dat zijn de overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen, zowel 
in persoonlijkheid als in leerstijl.  Wij doen ons best om voor al die verschillende mensen een 
prettig studieklimaat te creëren. Om te weten waar het beter of anders kan vragen wij je na 
iedere lesdag een evaluatieformulier in te vullen. De informatie van die evaluatie wordt altijd 
met aandacht door ons gelezen en waar nodig voeren we veranderingen door. 

http://www.mediaboek.nl/
http://www.tinleyacademie.nl/prijzen-opleiding-gedragstherapie-paard.html
http://www.tinleyacademie.nl/vrijstellingen.html
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Waarom is het belangrijk dat Tinley Academie door de SPPD is erkend? 

In Nederland hebben we de vrijheid van onderwijs. Dat betekent dat iedereen een opleiding 

kan starten. Om het kaf van het koren te scheiden kunnen opleidingen zich aanmelden bij de 

SPPD waarna er volgens onafhankelijke criteria gekeken wordt of de opleiding voor 

accreditatie in aanmerking komt.   

 
Eindtermen van de opleiding Gedragstherapie Paard 
Als je geslaagd bent voor de Opleiding Gedragstherapie voor paarden dan: 

 Weet je hoe je een therapeutische relatie met een cliënt kan starten, onderhouden en 

weer afbouwen. 

 Herken je eventuele weerstanden bij de cliënt en weet je deze te hanteren. 

 Ben je in staat probleemgedrag te analyseren en vast te stellen wat de prikkel(s) zijn, 

welke motivaties een rol spelen en welke leerprincipes een rol spelen bij de ontwikkeling 

en het in stand houden van het gedrag. 

 Ben je in staat leerprincipes in de praktijk te gebruiken om het algehele welzijn van een 

dier te verhogen. 

 Kun je een diagnose formuleren en op basis van die diagnose een juist behandelplan 

instellen, afgestemd op het individuele dier en de eigenaar. 

 Bezit je de fiscale basiskennis die nodig is om de boekhouding van een eigen praktijk te 

doen. 

 Ben je in staat tot kritische zelfreflectie betreffende de uitoefening van je vak als 

gedragstherapeut. 

 Ben je op de hoogte van de basisprincipes van de algemene ethologie 

 Ben je in staat om wetenschappelijk onderzoek te lezen en de essentie van een 

onderzoek samen te vatten en eventueel te bediscussiëren. 

 Heb je zelfstandig een onderzoek gedaan en ben je op de hoogte van de eisen die 

gesteld worden aan goed wetenschappelijk onderzoek. 

 Kun je lichaamstaal en gedrag van het paard scoren en definiëren met gebruik van een 

ethogram en protocol. 

 
 

Heb je nog andere vragen? 

Misschien staat je vraag in de veelgestelde vragenlijst of op de module pagina. Is dat niet het geval 

dan kun je op verschillende manieren contact met ons opnemen. 

Je kunt een mail sturen naar thera@tinleyacademie.nl  

Je kunt bellen met Thera Kuper van het studentenloket: 

0561- 452133 

 

http://www.tinleyacademie.nl/veel-gestelde-vragen.html
mailto:thera@tinleyacademie.nl

