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DE OPLEIDING  

Deze opleiding is uniek. Het is de eerste paardgerichte
opleiding waarbij je leert om paarden en mensen te
begeleiden op het gebied van gedrag, coaching,
behandelingen, gezondheid en welzijn en geluk.
Tijdens de opleiding krijg je zowel theorie als practicum
lessen van experts en gastdocenten en is er ruimte om onder
begeleiding te oefenen met de stof. 

NOORDDORP DIGITALE MEDIA

MISSIE EN VISIE

In de wereld waarin wij leven is onze verbinding met de
natuur essentieel. Als gids begeleid  je de paarden en
mensen op hun pad. Je gaat uit van de kracht en heelheid
van eenieder die bij jou komt. Je begeleidt op een kundige
en veilige manier zowel paarden als mensen  om terug te
komen bij hun eigen balans. Zowel fysiek, emotioneel,
mentaal, als energetisch.



VOOROPLEIDING 

Bij deze opleiding werken we met een intake & advies
gesprek. Het is niet noodzakelijk om een vooropleiding te
volgen. Deze driejarige opleiding is zorgvuldig opgebouwd
om in zowel de materie als practica uitdagingen te bieden op
de verschillende werkgebieden . We adviseren om een
motivatiebrief aan te leveren bij inschrijving. 

STUDIE BELASTING 

Ieder lesjaar bestaat uit 25 of 26 lesdagen.  We werken met i
werkgroepen waarin aansluitende dagen gewerkt wordt met
specifieke lesonderwerpen.  Gezien deze werkgroepen
intensief kunnen zijn adviseren we om wat rust in te bouwen
rondom deze werkgroepen. Naast de werkgroepen is de
studiebelasting van thuisstudie-uren tussen de 5 - 15 uur per
module.  

 



WE BIEDEN MEER DAN EEN
OPLEIDING

Een van de krachtpunten van deze opleiding is dat we naast
inspirerende docenten en werkgroepen erg gericht zijn op
het begeleiden van studenten op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling.

Iedereen brengt eigen ervaringen en kwaliteiten mee. Je
leert tijdens deze opleiding om deze verder te ontwikkelen
en praktisch in te kunnen zetten. 

" Kennis en kunde is in
deze tijd van

verandering niet
genoeg. Wij bieden

begeleiding om jezelf
te openen en te

ontwikkelen als gids. "
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PROGRAMMA 

IN JOUW KRACHT ALS GIDS 

FILOSOFIE, VISIE & WERKWIJZE

INTERVISIE

DE KRACHT VAN AANRAKING EN HAPTONOMIE 

INTERVISIE 

DE KRACHT VAN INTUITIE

DE CHAKRAS I

DE CHAKRAS II

DE CHAKRAS & ENERGIEWERK

DE KRACHT VAN DE KUDDE I

DE KRACHT VAN DE KUDDE II

IN VERBINDING MET HET PAARD

 5 DG

       1 DG

1 DG

3 DG

1 DG

2 DG

3 DG

2 DG

3 DG

2 DG

1 DG

2 DG



PROGRAMMA 

ELEMENTENLEER

BLOESEM REMEDIES 

ETHERISCHE OLIE & STENEN 

WERKEN MET SYSTEMEN

INTERVISIE 

WERKEN OP DE GROND

GEDRAG & TRAINING

COMMUNICATIESTIJLEN 

RELATIES  PAARD EN MENS

INTERVISIE

5 DG

 3 DG

1 DG

2 DG

1  DG

4 DG

3 DG

2 DG

4 DG

1 DG
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PROGRAMMA 

FYSIEKE GEZONDHEID 

MERIDIANEN & ORGANEN 

GEBIT 

HOEVEN

BEHANDELEN 

BEHANDELINGEN

LESGEVEN 

RETRAITE - AUTHENTICITEIT- 

IN JOUW KRACHT ALS GIDS 

AFSLUITING 

1  DG

 2 DG

2 DG

2 DG

3 DG

3 DG

2 DG

4 DG

 5 DG

1 DG
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Bij deze opleiding ontvang je jouw opleidingspakket bestaande
uit:

- LESMATERIAAL OP MAAT PER MODULE (alle jaren)
- LINDA KOHANOV BOEK EN KAARTEN SET (jaar 1)
- BACHBLOESEM REMEDIE COMPLETE SET + KAARTEN (jaar 2)
- ETHERISCHE OLIE SET  (jaar 2)
- STENEN SET (jaar 2)

- Na ieder jaar heb je de mogelijkheid om door te gaan naar het 
 volgende les jaar 
- Ieder jaar krijg je de mogelijkheid online een"mystery seminar" 
 te volgen.
- Ieder jaar kun je gebruik maken van  holistische behandeling of 
extra 1-op-1 begeleidingssessie. 

Bij alle meerdaagse werkgroepen is vegan lunch en drinken
inbegrepen. Tijdens de werkgroepen "IN JOUW KRACHT ALS GIDS"
en " RETRAITE - AUTHENTICITEIT-"  zijn de overnachtingen, ontbijt
en avondeten inbegrepen. 

De investering voor de opleiding bedraagt
€ 6975- per opleidingsjaar inclusief btw.  

LESPAKKET &
INVESTERING 
ja ja ja je wil het 



NAAM: _____________________________________
ADRES  ____________________________________
TELEFOON::  ________________________________
E-MAIL:  ____________________________________

AANMELDEN INTAKE GESPREK:
__________________________
AANMELDEN INFORMATIE AVOND:
__________________________
AANVRAAG STUDIE GIDS 
__________________________

AANMELDEN

www.bestable.nl
 

info@bestable.nl
 


