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In deze brochure vind je informatie over de verschillende opleidingen van de School voor
Mens en Paard. Zowel jaaropleidingen voor eigenaren, instructeursopleidingen en
specialisaties. School voor Mens en Paard is een initiatief van training en opleidingscentrum
DressuurNatuurlijk. Mocht je nog vragen hebben of wil je je aanmelden, neem dan contact
op met opleidingscoördinator Astrid v/d Ploeg, mailadres info@dressuurnatuurlijk.nl

Inleiding
De opleidingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:
1. Instructeursopleidingen
2. Specialisatieopleidingen en modules
3. Jaaropleidingen voor eigenaren
4. Cursussen
Overzicht Instructeursopleidingen
- Twee jarige Instructeursopleiding Natural Horsemanship
- Twee jarige Instructeursopleiding Klassieke Rijkunst
Overzicht Specialisatie opleidingen
- Specialisatie Jonge paarden 1 & 2
- Specialisatie Trailerladen 1 & 2
- Specialisatie Werken aan de lange teugel
- Module Upgrade
Overzicht Jaaropleidingen voor eigenaren
- Jaaropleiding Natural Horsemanship voor eigenaren
- Jaaropleiding Klassieke Rijkunst voor eigenaren
Overzicht Cursussen
- 4 daagse cursus Natural Horsemanship
- 4 daagse cursus Klassieke Rijkunst

De 5 basis principes van de School voor Mens & Paard:
1. Een paard heeft altijd een reden voor het gedrag wat hij vertoond. Het is aan ons om
uit te zoeken wat de oorzaak is.
2. Op het moment dat er storing in de communicatie is, zullen we de vraag anders
moeten stellen
3. We willen zo zacht mogelijk werken maar zijn in ons streven zo duidelijk als dat nodig
is.
4. Minder is meer
5. Geweld begint waar kennis ophoud.

Werkwijze
We werken op een diervriendelijke wijze, waarbij rekening gehouden wordt met het paard
als vluchtdier, kuddedier en prooidier. Niet enkel in de training maar ook in de wijze waarop
de paarden gehuisvest worden, waarbij er rekening gehouden wordt met de veiligheid en
het tijdelijke karakter van het verblijf van de paarden. Tijdens de trainingen en opleidingen
werken we met een lang termijn plan. Dat betekent dat je tijd, aandacht en structuur
aanbrengt in de training van jou en je paard. Alle bouwstenen hebben een functie en samen
zorgen ze ervoor dat je samen met je paard met plezier naar je doel toe werkt.

Missie
Onze Missie is het overbrengen van kennis met betrekking tot omgang, training,
communicatie en bewegingsproblemen. We geloven dat kennis en inzicht de sleutels zijn tot
begrip, het verfijnen van communicatie en het vergroten van het plezier in de samenwerking
tussen ruiter en paard.

Visie
De School voor Mens en Paard richt zich op het verspreiden van kennis en vaardigheid in de
omgang, training, klassieke rijkunst, revalidatie, beleren en het oplossen van
gedragsproblemen. Dit doen we door het aanbieden van opleidingen. Door mee te groeien
in de nieuwste onderwijstechnieken willen we het leren voor jou als student nog makkelijker
en aantrekkelijker maken.

Visie op onderwijs
Kennis is de toekomst en door het verspreiden van onze kennis willen we een bijdrage
leveren aan een betere toekomst voor zowel ruiter als paard. De innovatie in het onderwijs
geeft enorme mogelijkheden voor jou als leerling om het beste uit jezelf en je paard te
halen. Inspiratie, de wil om te leren, een positieve mindset en daadkracht zorgt voor (bijna)
onbegrensde mogelijkheden.

Instructeursopleidingen
De instructeursopleidingen zijn twee jarige praktijk gerichte opleidingen op MBO-HBO denk
niveau. Het zijn particuliere opleidingen, welke zich richten op ruiters, trainers en
(toekomstige) instructeurs die de wens hebben om op een diervriendelijke wijze te trainen
en les te geven. Deze beroepsopleidingen bereiden je voor op het zelfstandig
ondernemerschap in de paarden als trainer en/of instructeur volgens de principes van de
Natural Horsemanship en Klassieke Rijkunst. Als leerling wordt je tijdens de opleiding
aangemoedigd om zelfstandig te denken en te werken.
Voor de Instructeursopleidingen kom je 1 dag in de maand samen met je paard naar school.
Ben je niet in de gelegenheid om met een eigen paard onze kant op te komen? Informeer via
info@dressuurnatuurlijk.nl om gebruik te maken van een van onze schoolpaarden.
Het is mogelijk om de opleiding versnelt te volgen (2 jaar in 1).

Twee jarige Instructeursopleiding Natural Horsemanship
De Instructeursopleiding Natural Horsemanship leert jou alles over omgang, gedrag,
leiderschap en samenwerken vanuit het oogpunt van het paard. Het eerste leerjaar is een
voorbereidend leerjaar gericht op de eigen ontwikkeling van de leerling en het ontwikkelen
van je vaardigheden als trainer. Communicatie, gedrag, leiderschap en het mentale welzijn
van paarden staan hierbij centraal. Het leerjaar is een combinatie van theorie en praktijk.
In het tweede leerjaar staat naast de verdere ontwikkeling met je eigen paard, het
overdragen van je kennis als instructeur centraal. Je eigen ontwikkeling met je eigen paard
verdiept zich in verfijning van de trainingsonderdelen en leert je om binnen het Natural
Horsemanship te werken aan het fysiek verbeteren van je paard. Er zal tijdens dit leerjaar
aandacht besteed worden aan didactische en praktische vaardigheden die je nodig hebt om
je te onderscheiden als instructeur. Lijkt jou deze opleiding interessant? Download op
www.dressuurnatuurlijk.nl/downloadplein/ de brochure voor de Instructeursopleiding
Natural Horsemanship!

Twee jarige Instructeursopleiding Klassieke Rijkunst
De Instructeursopleiding Klassieke Rijkunst leert jou alles over jouw houding en zit,
ademhaling en de verfijning van de hulpgeving. Over het inzetten van de zijgangen voor het
gymnastiseren en rechtrichten van je paard, de balans, het evenwicht en de verzameling.
Het eerste leerjaar is een voorbereidend leerjaar en gericht op de eigen ontwikkeling van de
leerling. De lesdagen zijn opgebouwd uit een combinatie van theorie en praktijk.
In het tweede leerjaar staat naast de verdere ontwikkeling met je eigen paard, het
overdragen van je kennis als instructeur centraal. Je eigen ontwikkeling met je eigen paard
verdiept zich in verfijning van de trainingsonderdelen en leert je om vanuit de Klassiek
Rijkunst een paard te verbeteren en te trainen en deze kennis over te dragen. We werken
aan het verder ontwikkelen van de zijgangen, verzameling en daadkracht. Er zal tijdens dit
leerjaar aandacht besteed worden aan didactische en praktische vaardigheden die je nodig
hebt om je te onderscheiden als instructeur. Lijkt jou deze opleiding interessant? Download
op www.dressuurnatuurlijk.nl/downloadplein/ de brochure voor de Instructeursopleiding
Klassieke Rijkunst!

Specialisatie opleidingen
De specialisatie opleidingen zijn bedoeld voor instructeurs die zich willen verdiepen en hun
kennis willen uitbreiden in een bepaald thema of voor fanatieke eigenaren die zich verder
willen ontwikkelen. Het zijn één jarige praktijk gerichte opleidingen of modules op MBO-HBO
denk niveau. Wil jij je graag specialiseren om trainingspaarden of leerlingen te kunnen
helpen met een bepaald onderdeel? Of wil je voor jezelf ergens grote stappen in maken
samen met je paard? Dan is een specialisatie opleiding echt iets voor jou!

Specialisatie jonge paarden
Het beleren van een jong paard is veel meer dan zorgen dat je als ruiter blijft zitten en is een
vak apart. Gelukkig kun je dit wel leren! De kennis die hiervoor nodig is leer je in deze
opleiding. Wil jij graag anderen begeleiden om een goede basis te leggen en een veilige start
te maken onder het zadel met hun jonge paard? Of wil je dat voor jezelf met je eigen paard?
De specialisatie jonge paarden is opgedeeld in twee intensieve modules van vier dagen.
Module 1 is gericht op de voorbereiding, beleren en het ruitermak maken.
Module 2 staat in het teken van het rijden van jonge paarden.
Veiligheid, afstemming van de hulgeving, opbouw van het rijden in de bak, een basis leggen
voor een fijne aanleuning, buitenrijden, hoe om te gaan met uitdagingen en behandelen van
grootste valkuilen staan hierin centraal. Spreekt jou dit aan? Download op
www.dressuurnatuurlijk.nl/downloadplein/ de brochure voor de specialisatie jonge paarden!

Specialisatie trailerladen
Wil jij je graag specialiseren om anderen te helpen het plezier en de ontspanning te
(her)vinden voor uitstapjes? Of wil je voor jezelf een stevig fundament leggen voor veilig
laden en veilige kilometers met je paard? De specialisatie trailerladen is opgedeeld in twee
intensieve modules van vier dagen.
Module 1 is gericht op de kennis die je nodig hebt om veilig en makkelijk te kunnen laden en
reizen. Ook het zelfstandig laden komt aan bod. Een hele complete trailertraining voor
instructeurs en eigenaren.
Module 2 staat in het teken van probleemoplossing en het laden van moeilijke paarden.
Spreekt jou dit aan? Download op www.dressuurnatuurlijk.nl/downloadplein/ de brochure
voor de specialisatie trailerladen!

Specialisatie werken aan de lange teugel
Het werken aan de lange teugel is een geweldig trainingsonderdeel om je paard onbelast
sterker en soepeler te maken. Daarnaast is het ook super leuk om samen met je paard vanaf
de grond de zijgangen en verzameling te ontwikkelen. Vind jij dat ook? En wil je je als
instructeur specialiseren of als eigenaar ontwikkelen in dit trainingsonderdeel? Dan is dit
specialisatiejaar wellicht een mooie stap. 10 lesdagen verdeeld over het jaar. Theorie
gecombineerd met praktijk. Download op www.dressuurnatuurlijk.nl/downloadplein/ de
brochure voor de specialisatie lange teugel!

Module upgrade
De module upgrade is bedoeld voor (oud) leerlingen van de School voor Mens & Paard die
zich verder willen ontwikkelen. Dat kan ter aanvulling zijn van je opleidingsdagen of om je
voor te bereiden om examen te doen in een hogere fase. Aan het begin van de module
maken we een persoonlijk trainingsplan waar we naar toe gaan werken.
De module upgrade is opgedeeld in twee intensieve modules van 4 dagen
Kijk op www.dressuurnatuurlijk.nl/downloadplein/ voor de actuele data’s.

Jaaropleidingen voor eigenaren
De jaaropleidingen voor eigenaren zijn bedoelt voor eigenaren die zich graag verder willen
ontwikkelen samen met hun paard op het gebied van Natural Horsemanship of Klassieke
Rijkunst. Het zijn één jarige praktijk gerichte opleidingen op MBO-HBO denk niveau. Wil jij
graag grote sprongen maken in de training van je paard? Op een diervriendelijke wijze
trainen in de trainingsonderdelen en volgens de principes van de Klassieke Rijkunst en
Natural Horsemanship? Dan is de jaaropleiding voor eigenaren echt iets voor jou! Wil jij
jezelf graag verder ontwikkelen maar ben je niet in de gelegenheid om met een eigenpaard
onze kant op te komen? Informeer via info@dressuurnatuurlijk.nl om gebruik te maken van
een van onze schoolpaarden.

Jaaropleiding Natural Horsemanship voor eigenaren
De jaaropleiding Natural Horsemanship leert jou alles over omgang, gedrag, leiderschap en
samenwerken vanuit het oogpunt van het paard. Wil jij ook graag werken vanuit begrip in
plaats vanuit dwang? De kennis hiervoor nodig is leer je in deze opleiding. Het leerjaar is
gericht op je eigen ontwikkeling en het ontwikkelen van je vaardigheden als trainer.
Communicatie, gedrag, leiderschap en het mentale welzijn van paarden staan hierbij
centraal. De lesdagen zijn opgebouwd uit een combinatie van theorie en praktijk. Spreekt
jou dit aan? Download op www.dressuurnatuurlijk.nl/downloadplein/ de brochure voor de
jaaropleiding Natural Horsemanship voor eigenaren!

Jaaropleiding Klassieke Rijkunst voor eigenaren
Kun jij ook zo genieten van een sierlijk bewegend paard? Wanneer je merkt in je training dat
je paard sterker wordt, de beweging soepeler, en je paard mentaal groeit door je training?
Dressuur staat voor het fysiek ontwikkelen in harmonie van je paard. De kennis die hiervoor
nodig is leer je in deze opleiding. De jaaropleiding leert jou alles over jouw houding en zit,
ademhaling en de verfijning van de hulpgeving. Over het inzetten van de zijgangen voor het
gymnastiseren en rechtrichten van je paard, de balans, het evenwicht en de verzameling.
Het leerjaar is gericht op je eigen ontwikkeling en het ontwikkelen van je vaardigheden als
trainer. De lesdagen zijn opgebouwd uit een combinatie van theorie en praktijk. Spreekt jou
dit aan? Download op www.dressuurnatuurlijk.nl/downloadplein/ de brochure voor de
jaaropleiding Klassieke Rijkunst voor eigenaren!

Cursussen
De cursussen zijn intensieve 4 daagse waarbij je met je paard bij ons op locatie komt. De
dagen zijn een combinatie van theorie en praktijk. De dagen beginnen om 10:00 uur en
eindigen om 17:00 uur.
Je investering voor de 4 daagse cursus is €425,-. Dit is inclusief stalling, paddock en ruwvoer
van je paard.
Ben je niet in de gelegenheid om met een eigenpaard deel te nemen aan de cursus maar wil
je toch graag mee doen? Informeer dan via info@dressuurnatuurlijk.nl om gebruik te maken
van een van onze schoolpaarden.
De cursussen worden twee keer per jaar gegeven. Kijk op
www.dressuurnatuurlijk.nl/downloadplein/ voor de actuele data’s!

Cursus Natural Horsemanship
Deze vierdaagse cursus is een instap om kennis te maken met Natural Horsemanship. Je kunt
een mooie start maken wanneer je nog niet bekend bent met deze vorm van omgang en
training met paarden.
Wanneer kan dit interessant zijn? Je komt in de opvoeding, omgang of training met je paard
uitdagingen tegen en je wilt meer inzicht krijgen hoe je hiermee kunt omgaan. Je bent
nieuwsgierig naar onderwerpen als communicatie , het leiderschap of het karakter van je
paard. En je wilt graag je kennis en vaardigheid vergroten om de samenwerking met je paard
te verbeteren.
Je wilt de neuzen weer de zelfde kant op, voor de veiligheid, het plezier en ….. gewoon
omdat je paard je maatje is en jullie beide het waard zijn!
Of heb je niet echt uitdagingen in de training maar wilt graag geïnspireerd worden? Nieuwe
mogelijkheden ontdekken, informatie verzamelen en vaardigheden ontwikkelen. Samen met
je paard op “inspiratiekamp”. Ook dan is dit de cursus die je niet wil missen!
Kijk op de website voor de inhoud van de cursus en de actuele data.

Cursus Klassieke Rijkunst
Deze vierdaagse cursus is een instap om kennis te maken met de Klassieke Rijkunst. Voor wie
is deze cursus bedoelt? Wanneer je in het werken met je paard streeft naar harmonie en
lichtheid. Je wilt je paard verbeteren in beweging maar wel zonder dwang of hulpmiddelen.
Zo klein mogelijke hulpen waarbij het (bijna) lijkt of je paard het vanzelf doet.
Je paard als (dans) partner, zowel onder het zadel als in het werken aan de hand of aan de
lange teugel. Een sterk, krachtig en trots paard, daar wil je voor gaan!
Of je nu al werkt volgens de richtlijnen van de Klassieke Rijkunst of dat je nieuwsgierig bent
naar wat dit voor jou en je paard kan betekenen, tijdens de cursus krijg je les op je eigen
niveau.
Deze cursus geeft je een enorme sprong voorwaarts in de verfijning in je training en
ontwikkeling!
Kijk op de website voor de inhoud van de cursus en de actuele data.

Meer informatie/aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen via
info@dressuurnatuurlijk.nl.
Wanneer je behoefte hebt aan eerst een kennismakingsgesprek of je wilt overleggen of de
opleiding wat voor jou is, dan kun je per mail een afspraak hiervoor maken. Voor vragen
over de opleiding of voor het aanvragen van een kennismakingsgesprek kun je contact
opnemen met:
Astrid van der Ploeg, DressuurNatuurlijk
opleidingscoördinator opleidingen van de School voor Mens en Paard.
Email : info@dressuurnatuurlijk.nl
Telefoonnummer: 06-54223934
www.dressuurnatuurlijk.nl
Adres / locatie School voor Mens & Paard: Zuiderweg 7,1464 GA in de Westbeemster

