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Voorwoord

Voor jullie ligt de studiegids voor de opleiding tot Certified Equine Saddlefitting 

Specialist. Deze opleiding stoomt jullie klaar om als volwaardig zelfstandig zadel-

specialist aan het werk te gaan. Als Certified Equine Saddlefitting Specialist maak 

je een essentieel deel uit van het team rondom paard en ruiter met als doel om 

beide zo optimaal mogelijk te laten presteren en een “happy athlete” te creëren 

én te behouden. Je fungeert daarnaast als sparringpartner voor diverse hippische 

specialisten zoals veterinairen en fysiotherapeuten om samen het welzijn van 

paard en ruiter te waarborgen. Het zadel vormt de verbinding tussen ruiter en 

paard. Als zadelspecialist heb je het doel om deze verbinding zo goed mogelijk tot 

stand te laten komen, met de best haalbare (sportieve) prestaties en welzijn als 

doel. Het paard wordt hierbij niet gehinderd in zijn beweging en krijgt optimale 

bewegingsvrijheid. De ruiter geniet een ideale ondersteuning zonder beperkt te 

worden om zo zijn hulpen zo verfijnd en moeiteloos mogelijk door te kunnen ge-

ven aan het paard. 

Deze opleiding is tot stand gekomen vanuit het geloof, het vertrouwen en de mis-

sie dat het beter kan én moet. Het vak zadelpasser is op dit moment nog steeds 

een vrij beroep. Dit betekent helaas dat iedereen dit vak mag uitoefenen, met of 

zonder kennis van zaken. Om jullie zo goed mogelijk klaar te stomen werken we 

samen met alleen de allerbeste hippische specialisten binnen hun vakgebied. 

Samen met hen hebben we de zadelspecialist nog eens goed onder de loep geno-

men. Tijdens intensieve sparringsessies hebben we gekeken naar welke kennis 

en vaardigheden we op dit moment missen bij de gemiddelde zadelpasser. Wat 

in onze ogen essentieel is om dit werk goed uit te voeren en paard en ruiter juist 

te begeleiden, nu en in de toekomst. Het kan immers altijd beter. Het resultaat 

van deze intensieve samenwerking is de rode draad in deze opleiding. De oplei-

ding tot Equine Saddlefitting Specialist is uniek in zijn compleetheid, diepgang, 

kennis uit de praktijk en de begeleiding in het ondernemerschap.  Jullie vergaren 
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kennis over anatomie en biomechanica van zowel paard als ruiter, als de kennis 

en kunde die jullie opdoen over het zadelpassen en het zadel an sich. Daarnaast 

krijgen jullie ook alle handvatten die je nodig hebt om dit werk daadwerkelijk in 

de praktijk uit te voeren. De fouten die ik heb gemaakt toen ik mijn bedrijf Het 

Zadelkompas startte, hoeven jullie niet nog een keer te maken. Ons team van do-

centen bereid jullie voor op het ondernemerschap, het omgaan met klanten, het 

opstellen van een goed bedrijfsplan, positionering binnen de markt en het voe-

ren van slecht-nieuws gesprekken. Wij leren jullie op niveau te sparren met o.a. 

veterinairen en fysiotherapeuten, omdat een goede samenwerking met andere 

professionals het resultaat van jouw werk als zadelspecialist kan maken of breken. 

We leren je een compleet advies te geven aan je klant en een goede uitleg te geven 

over het verdere verloop van je begeleiding, omdat een goed passend zadel een 

“work in progress” is. Kortom, we leren jou álles wat je nodig hebt om succesvol 

van start te gaan als zadelspecialist en ondernemer. 

Anne van Boxtel – van Vugt

Qualified Saddlefitter – Society of Master Saddlers

Master Saddle Fitting Consultant 

Opleidingscoördinator Equine Saddlefitting Specialists 

“Omdat goed, niet goed genoeg is.”
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Organisatie 

Het Zadelkompas 
Anne van Boxtel – van Vugt 

De Band 47 

5397 AD Lith 

+31 (0)6 21 51 00 58 

anne@saddlefittingspecialists.com

Vragen en/of opmerkingen 
Vragen en/of opmerkingen verzoeken wij u bij voorkeur via e-mail te versturen. 

Deze zullen op werkdagen binnen 48 uur beantwoord worden. 

Vragen en/of opmerkingen over administratieve zaken zoals inschrijvingen, (adres)

gegevens, betaling en facturatie kunnen gesteld worden via het secretariaat; 

secretariaat@saddlefittingspecialists.com

Vragen en/of opmerkingen over de inhoud van de opleiding, vragen over het roos-

ter, van studenten etc. kunnen gesteld worden aan de opleidingscoördinator; 

anne@saddlefittingspecialists.com

Vragen van studenten die niet kunnen wachten kunnen tevens telefonisch of via 

WhatsApp gesteld worden; + 31 (0)6 21 51 00 58 
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Lestijden (Praktijkdagen)
 08.30 – 10.15 

 10.15 – 10.30 Pauze 

 10.30 – 12.30 

 12.30 – 13.00 Lunch 

 13.00 – 15.00 

 15.00 – 15.15 Pauze 

 15.15 – 17.00

Lestijden (online)
 Periode 1 Maandag 19.30 – 21.30 

  Donderdag 19.30 – 21.30 

 Periode 2 & 4 Dinsdag 19.30 – 21.30  

 Periode 3 Geen online les;  Q&A op afspraak

Leslocatie praktijkdagen
 Stoeterij VZ Hackerom

 Hackerom 6

 5469 ES Erp 

 www.stoeterijvzhackersom.nl
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1. Inhoud van de opleiding

De opleiding tot Equine Saddlefitting Specialists duurt 

één jaar en is opgedeeld in 4 periodes. Tijdens deze 

periodes volg je diverse modules. Hieronder volgt een 

opbouw van de opleiding. 

Intake Om deel te kunnen nemen aan de opleiding lever je 

een motivatie in. Omdat we slechts enkele studieplek-

ken beschikbaar stellen willen we er zeker van zijn dat 

we de juiste mensen gaan opleiden die voldoende ge-

motiveerd zijn. Op basis van deze motivatie krijg je een 

persoonlijke intake. 
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Periode 1 

Module 

Paard

In de Module Paard komt het volgende aan bod: 

• Je leert alle basiskennis over het paard die je nodig 

hebt om een goede zadelpasser te worden. 

• De anatomie en biomechanica van het paard wordt 

behandeld. 

• Maak je kennis met fysiologie, revalidatie, confor-

matie en houding. 

• Leer je ook de beginselen van rug- en halsproble-

matiek, als mede de beginselen van gedragspro-

blemen.

• En je leert wat je moet weten over rugvormen van 

het paard in relatie tot zadels.

Deze module bestaat uit een combinatie van zelfstudie, 

online lessen en praktijkdagen en wordt afgesloten 

met een schriftelijk examen. 

 

Module 

Ruiter

In de Module Ruiter komt het volgende aan bod: 

• Leer je alle basiskennis over de ruiter die je nodig 

hebt om een goede zadelpasser te worden. 

• Worden de anatomie en de biomechanica van de 

ruiter behandeld. 
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Periode 1 

• Leer je alles wat je nodig hebt over houding en zit 

van de ruiter en het herkennen van scheefheden 

bij ruiter en paard.

Deze module bestaat uit een combinatie van zelfstudie, 

online lessen en praktijkdagen en wordt afgesloten 

met een module opdracht. 

 

Voorbereiding 

Stage 

Fysiotherapie

In periode 2 van de opleiding ga je een korte stage 

lopen bij een fysiotherapeut met een specialisatie in 

paarden. Aan het einde van periode 1 krijg je de moge-

lijkheid je voor te bereiden op die stage. 
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Periode 2 

Module 

Zadelpassen 

Theorie

In de Module Zadelpassen Theorie komt het volgende 

aan bod: 

• Achtergrondkennis die je nodig hebt om een goede 

zadelspecialist te worden. 

• Je leert over de verschillende leersoorten en hun 

toepassing. 

• We leren de invloed van panelsoorten, boomvor-

men, singelsystemen en onderleggers op de pas-

vorm van een zadel. 

• We brengen je de allernieuwste wetenschappelij-

ke inzichten bij en je leert de toepasbaarheid van 

verschillende systemen en zadeldrukmetingen te 

interpreteren. 

Deze module bestaat uit een combinatie van zelfstudie, 

online lessen en praktijkdagen. De module sluiten we 

af met een moduleopdracht. 

 

Module 

Vullen

Tijdens de Module Vullen gaan we onze handen uit de 

mouwen steken.

• We maken kennis met de verschillende soorten 

vulling die je tegen gaat komen in de praktijk en 

hun eigenschappen. 
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Periode 2 

• Vervolgens gaan we zadels uit elkaar halen en vol-

ledig opnieuw vullen, tevens leren we het bijvullen 

van een zadel met een bestaande (wol)vulling.

• Later, in periode 4, gaan we deze competentie toe-

passen in de praktijk om de pasvorm van een zadel 

te perfectioneren. 

• Deze module bestaat uit een deel voorbereidende 

zelfstudie en praktijkdagen. De module wordt af-

gesloten met een praktijkexamen. 

 

Stage 

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten en zadelspecialisten gaan hand in 

hand. Het succes van het door jou aangemeten zadel 

kan in sommige gevallen vallen of staan met een goe-

de fysiotherapeutische begeleiding. Daarom ga je in 

periode 2 minimaal 2 dagen (16 uur) meelopen met 

een fysiotherapeut. Deels om alvast een netwerk op te 

bouwen, deels ook om goed inzicht te krijgen in wat 

een fysiotherapeut doet, wat kan worden behandeld en 

hoe zij naar een paard kijken. Zo train je je oog en krijg 

je beter inzicht in hoe deze belangrijke samenwerking 

in de praktijk kan werken en in welke gevallen je een 

klant het best kan doorverwijzen. Deze stage sluit je af 

met een stageverslag.
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Periode 3 

Module 

Zadelpassen 

Praktijk

Periode 3 trappen we af met de Module Zadelpassen 

Praktijk.

• We leren jullie hoe een zadelpasconsult eruit hoort 

te zien en de juiste protocollen te volgen. 

• Je leert een rugonderzoek uit te voeren, een paard 

te templaten, statisch en dynamisch te beoordelen 

en de juiste boom- en panelvormen te kiezen. 

• Ook leer je de pasvorm van een zadel te beoorde-

len voor zowel paard als ruiter, zowel statisch als 

dynamisch én hoe je het voor beide zo optimaal 

mogelijk kunt maken. 

• Tevens leer je de pasvorm van een zadel te perfec-

tioneren met behulp van vulling en gaan we veel-

voorkomende problemen oplossen. 

• Tot slot leer je een advies te formuleren en een 

koop te sluiten. 

Deze module bestaat uit een praktijkweek en gaat 

deels verder in periode 4. De module sluit je af met 

moduleopdrachten en praktijkexamens.  

 

Module 

Reparaties

In de Module Reparaties leer je de meest voorkomende 

reparaties die je als zadelspecialist zelfstandig moet 

kunnen uitvoeren.
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Periode 3 

• Zo leer je hoe je veilig moet werken, de techniek 

van het handstikken en het verschil tussen en de 

toepasbaarheid van machinaal- en handstikken. 

• Je leert singelstoten vervaardigen en vervangen, 

een pointstrap en v-web maken en een zadel te 

beoordelen op veiligheid. 

• Tot slot leer je correct een advies uit te brengen 

met betrekking tot benodigde reparaties en aan-

passingen voor veiligheid en pasvorm én de eco-

nomische haalbaarheid hiervan te beoordelen. 

Deze module bestaat uit voorbereidende e-learning en 

praktijkdagen en sluit je af met een moduleopdracht.  
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Periode 4 

Stage 

Zadelpassen

Tijdens deze stage loop je minimaal 4 dagen (32 uur) 

mee met een zadelpasser. Meer mag altijd en wordt 

zeer aanbevolen. Bij voorkeur verdeel je deze dagen 

over verschillende zadelpassers, maar je mag ook 

meerdere dagen met dezelfde persoon mee. Het doel 

van deze stage is om praktijkervaring op te gaan doen, 

je ziet verschillende combinaties en traint je oog. Je 

leert hoe een andere professionele zadelpasser even-

tuele problemen oplost en zijn of haar bedrijf heeft 

ingericht. Je maakt kennis met verschillende zadel-

merken en ziet verschillende bedrijfsvormen. 

Deze module sluit je af met een portfolio opdracht. De 

stage start in periode 3 en rond je af in periode 4. 

 

Zadelpassen 

Praktijk 

(Verdiepings- 

dagen)

Voor aanvang van deze twee verdiepingsdagen lever 

je je moduleopdrachten ter beoordeling in. Tijdens 

deze dagen gaan we opnieuw de verdieping in en 

gaan we aan de slag met een aantal casussen die we 

samen gaan beoordelen. Ook zullen we je vragen om 

oplossingen aan te dragen en te testen voor de diverse 

problemen/uitdagingen die je tegenkomt bij de aan-

wezige casussen. Samen bespreken we de mogelijke 

oplossingen. 
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Periode 4 

Module 

Ondernemer-

schap

In de Module Ondernemerschap leer je alles om je 

voor te bereiden op het ondernemerschap in de prak-

tijk.

• Je leert over je rechten en plichten als zadelpas-

ser, de basis van boekhouding, (online) marketing 

en didactiek maar je gaat ook nadenken over en 

vorm geven aan je bedrijf. 

• Je gaat netwerken, een bedrijfsplan schrijven, en 

leert omgaan met klanten en klachten. 

• We leren je over agendabeheer, brengen je in 

contact met een aantal leveranciers, de beroeps-

vereniging en tevens maak je kennis met een 

CRM-systeem om mee te werken. Kortom, alles 

om na het behalen van je diploma een vliegende 

start te maken als zadelspecialist. 

Deze module bestaat uit e-learning en online lessen 

en sluit je af met een aantal moduleopdrachten.  

 

Examen- 

training

Deze dag gaan we je klaarstomen voor je praktijkexa-

mens. We lopen alle examens met je door en je gaat 

proefexamens afleggen die worden beoordeeld zoals 

het daadwerkelijke examen. Op deze manier weet je 

precies wat je te wachten staat en kun je de laatste 

verbeterpunten aanpassen. 
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1.2 Startdatum en planning
De opleiding start op 5 september 2022. Het jaar is opgedeeld in 4 periodes. 

Elke periode bestaat in totaal uit 10 weken, waarvan 8 lesweken. 

Periode 1:  5 September tot en met 11 November 2022.  

Periode 2:  14 November 2022 tot en met 3 Februari 2023.  

Periode 3:  6 Februari tot en met 14 April 2023. 

Periode 4:  17 April tot en met 26 Juni 2023.

Eindexamen:  week 27, 2023

Vakanties:  24 December 2022 tot en met 8 Januari 2023 

 29 April tot en met 7 Mei 2023

1.3 Groepsgrootte
Om alle studenten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, de kwaliteit maar 

vooral benodigde diepgang zo goed mogelijk te bewaken zullen we slechts een 

kleine groep studenten toelaten tot deze opleiding. We bieden daarom slechts 15 

studieplekken aan.  
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2. Leerplan

De opleiding tot Equine Saddlefitting Specialist is een branche-erkende beroeps-

opleiding. Tijdens de opleiding leer je het correct aanmeten en aanpassen van 

een zadel voor zowel paard als ruiter. Tevens leer je adviezen op te stellen met 

betrekking tot de pasvorm van een zadel voor een paard-ruiter combinatie en 

de meest voorkomende reparaties en aanpassingen correct uit te voeren. Tot slot 

leer je alles wat nodig is om vervolgens als zelfstandig zadelspecialist aan de slag 

te gaan, van boekhouding tot rechten, marketing en alles daartussen in. De uitge-

breide kennis en ervaring van onze docenten uit de praktijk wordt ruim verweven 

binnen de opleiding en maakt deze opleiding uniek in zijn diepgang en compleet-

heid. 

Na afronding van de opleiding heb je ruime kennis en ervaring op het gebied van: 

 9 De anatomie, bewegingsmechanisme en fysiologie van het paard.

 9 De anatomie, bewegingsmechanisme en correcte houding en zit 

van de ruiter.

 9 Herkenning van rugproblematiek bij zowel paard als ruiter.

 9 De meest gangbare zadeltypes.

 9 Een statische en dynamische beoordeling van het zadel voor zo-

wel paard als ruiter.

 9 Advisering met betrekking tot optimalisatie van de pasvorm van 

een zadel.

 9 Uitvoeren van de meest voorkomende reparaties en aanpassingen 

aan een zadel. 
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 9 De nieuwste onderzoeken op het gebied van zadels & de diverse 

meetsystemen.

 9 Ondernemerschap en marketing in de breedste zin van het 

woord.

De Equine Saddlefitting Specialist heeft een professionele en ondernemende werk-

houding. Is in staat om op een correcte wijze te communiceren met (potentiële) 

klanten en gedegen onderzoek te doen en adviezen te geven omtrent zadels. Het 

paardenwelzijn wordt te allen tijde voorop gesteld en je opereert vanuit die hoe-

danigheid als advocaat voor het paard. Daarnaast is men zich zeer bewust van de 

grenzen van de kennis en kunde en werkt derhalve nauw samen met een breed 

scala aan professionals om zo tot het allerbeste resultaat te komen voor zowel 

paard als ruiter. De Equine Saddlefitting Specialist is een goede sparringpartner 

voor dierenartsen, maar ook fysiotherapeuten als het gaat om paardenwelzijn. 

2.1 Leerdoelen
Voor de opleiding tot Equine Saddlefitting Specialist zijn leerdoelen opgesteld voor 

de algehele opleiding, per module en per vak. Hieronder zijn de belangrijkste 

leerdoelen per module opgesteld.  

Paard

Een succesvolle student is in staat om:

 9 De belangrijkste spiergroepen en botten van een paard te benoe-

men en aan te duiden.

 9 In eigen woorden de functie van diverse spieren, pezen en liga-

menten te benoemen. 
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 9 Professionele vaktermen te gebruiken waar van toepassing en is 

in staat om een beknopte uitleg te geven van deze termen (denk 

aan; protractie, retractie, bow&string principe etc.).

 9 Een afwijkend bewegingspatroon te signaleren en een gezond 

bewegingspatroon te omschrijven.

 9 De conformatie van een paard in vaktaal te benoemen.

 9 Verschillende beenstanden te benoemen en weet welke beenstan-

den afwijkend zijn.

 9 Een (basis) inschatting te maken wat het verschil tussen confor-

matie en houding is.

 9 Beperkingen/uitdagingen m.b.t. conformatie te herkennen en te 

benoemen.

 9 Het signalement van een paard in vaktermen te benoemen en te 

documenteren. 

Ruiter

Een succesvolle student is in staat om:

 9 De anatomie van de ruiter te benoemen en aan te duiden.

 9 In eigen woorden te beschrijven wat de correcte houding is van 

de ruiter.

 9 Afwijkingen in houding en zit van de ruiter te herkennen en de 

mogelijke gevolgen/beperkingen hiervan beschrijven.

 9 De natuurlijke beperkingen van de ruiter te identificeren en uit 

te leggen wat de gevolgen hiervan zijn met betrekking tot de hou-

ding en zit.
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 9 Voorkeurspatronen te identificeren en illustreren.

 9 Aan de hand van deze voorkeurspatronen uit te leggen wat de te 

verwachten gevolgen zijn in de beweging van het paard.

 9 De ruiter te beoordelen en te adviseren aan de hand van de voor-

keurspatronen.

 9 De gevolgen van deze voorkeurspatronen te voorspellen met be-

trekking tot het zadel.

Zadelpassen Theorie

Een succesvolle student is in staat om: 

 9 Verschillende leersoorten te herkennen.

 9 Verschillende panelvormen te herkennen en hun toepasbaarheid 

te duiden.

 9 Verschillende singelsystemen te herkennen en hun toepasbaar-

heid te verklaren.

 9 Verschillende boomvormen en materialen te herkennen en hun 

toepasbaarheid in eigen woorden uit te leggen.

 9 Verschillende onderleggers te herkennen en hun toepasbaarheid 

te duiden.

 9 Verschillende rugvormen van paarden te herkennen en aan te ge-

ven welke boomvormen hier het meest geschikt voor zouden zijn.

 9 In eigen woorden te vertellen welke meetsystemen er zijn en hun 

toepasbaarheid te duiden.

 9 Het belang van T13/T14 met betrekking tot zadels in eigen woor-

den te verklaren.
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Vullen

Een succesvolle student is in staat om:

 9 De verschillende types vulling te benoemen.

 9 De eigenschappen en voor- en nadelen van de verschillende type 

vulling te verklaren.

 9 Zelfstandig op correcte wijze een zadel van een nieuwe vulling te 

voorzien.

 9 Op een technisch correcte wijze, zelfstandig, de vulling van een 

zadel aan te passen.

 9 De vulling en symmetrie van een zadel te beoordelen en de gevol-

gen hiervan voor paard en ruiter te duiden.

 9 De vulling van een zadel op correcte wijze zelfstandig aan te pas-

sen aan een paard-ruiter combinatie.

 9 De benodigde stappen ter optimalisering van de vulling te benoe-

men en hierover een advies uit te brengen, alsmede een advies te 

geven over de economische haalbaarheid van deze aanpassingen.

Zadelpassen Praktijk

Een succesvolle student is in staat om:

 9 Een succesvolle anamnese uit te voeren.

 9 Een correct rug onderzoek uit te voeren en daarbij een beoorde-

ling te geven en inschatting te maken van de eventuele knelpun-

ten in een huidig of toekomstig zadel.

 9 Een correcte beoordeling te maken van de conformatie en hou-

ding van een paard met betrekking tot de pasvorm van een zadel.
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 9 Een correcte beoordeling te maken van het bewegingspatroon van 

het paard en eventuele afwijkingen op te sporen en de relevante 

bijzonderheden te analyseren met betrekking tot de pasvorm van 

een zadel.

 9 Een correcte statische beoordeling te doen van een zadel en hier-

bij een advies uit te brengen.

 9 Een correcte beoordeling te maken van de houding en zit van 

een ruiter in een zadel en hierbij een advies ter verbetering uit te 

brengen.

 9 Een correcte dynamische beoordeling uit te voeren van een 

paard-ruiter combinatie en een advies ter verbetering uit te voe-

ren.

 9 Genoemde verbeteringen ter plekke uit te voeren.

 9 Een fictief order op te stellen voor de paard-ruiter combinatie.

 9 Een gedegen follow-up advies te geven.

Reparaties

Een succesvolle student is in staat om:

 9 De benodigde veiligheidsprocedures te benoemen en op te vol-

gen.

 9 Op een correcte wijze zelfstandig singelstoten te vervaardigen en 

te vervangen.

 9 Op een correcte wijze zelfstandig een v-web en point-strap te 

vervangen en of te vervaardigen. 
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 9 De veiligheid en toepasbaarheid van een zadel te beoordelen en 

een advies uit te brengen met betrekking tot de benodigde repa-

raties en de economische haalbaarheid hiervan.

Ondernemerschap

Een succesvolle student is in staat om:

 9 Het begrip consumentenrecht in grote lijnen in eigen woorden te 

verklaren.

 9 Het begrip en de toepasbaarheid van non-conformiteit in eigen 

woorden te verklaren.

 9 De rechten en plichten als zadelspecialist in eigen woorden te 

benoemen.

 9 De correcte incassoprocedure te omschrijven.

 9 Heeft zichzelf voorzien van Algemene Voorwaarden en een Priva-

cyverklaring.

 9 De toepasbaarheid en correcte toepassing van Algemene Voor-

waarden te benoemen.

 9 Een marketingplan op te stellen en uit te voeren.

 9 De belangrijkste (social-) media kanalen te benoemen en kan de 

toepasbaarheid verklaren.

 9 Een personal branding plan op te stellen.

 9 Tarieven op een juiste manier te berekenen en bepalen.

 9 Een bedrijfsplan samen te stellen.

 9 Een basis boekhouding op te stellen.
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 9 De verschillende vormen van belasting en hun toepasbaarheid te 

benoemen.

 9 Een duidelijke schets te maken van de te verwachten vorderingen 

voor paard en ruiter om zo correcte verwachtingen te scheppen.

 9 Een klacht van een klant correct en adequaat op te lossen.

 9 Op een professionele wijze klanten en collega-specialisten te 

woord te staan en te adviseren.

 9 Een goed verkoopgesprek te voeren, met alle nazorginstructies en 

doet waar mogelijk en wenselijk aan (bij)verkoop. 
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3. Opleidingsvormen

Voor de opleiding Equine Saddlefitting Specialist kiezen we voor verschillende vor-

men van onderwijs. De vaardigheden die je nodig hebt om een goede zadelpasser 

te worden, leer je vanzelfsprekend in de praktijk. De kennis die je daarvoor nodig 

hebt, kun je voor een deel in je eigen tijd en tempo tot je nemen. Daarom kiezen 

we naast praktijkdagen ook voor een mix van online lessen en zelfstudie via ons 

e-learning platform.

3.1 Praktijkdagen
In iedere periode zijn er een aantal dagen dat je naar de opleiding komt. Soms is 

dat één dag, soms twee dagen en in periode 3 is dat een hele midweek. Tijdens de 

praktijkdagen gaan we intensief met elkaar aan de slag en is het belangrijk dat je 

de vooraf aangegeven zelfstudie goed hebt doorgenomen. We gaan tijdens deze 

praktijkdagen meestal aan de slag met paarden en/of gereedschappen. Het is dus 

van belang goede, stevige schoenen te dragen en jezelf te voorzien van de juiste 

kleding. Er zal een uitgebreide lunch worden verzorgd, eventuele dieetwensen 

en/of allergieën kunnen vooraf worden doorgegeven.

3.2 Online lessen
Een groot deel van de lessen bieden we online aan. Op maandag- en donderdag-

avond van 19:30 - 21:30 uur in periode 1 en op dinsdagavond van 19:30 - 21:30 uur 

in periode 2 en 4. Het zijn activerende lessen met veel interactie met de docent 

en tussen de cursisten onderling. In je eigen tijd en tempo bereid jij je voor op 

die bijeenkomsten zodat de contacttijd van zo veel mogelijk waarde is. Na iedere 

bijeenkomst krijg je een opdracht, die je ook weer in je eigen tijd en tempo kunt 

uitvoeren. In periode 3 zijn er geen online lessen, maar worden er – naar behoefte 

van de studenten – Q&A sessies op aanvraag georganiseerd. 

27



3.3 Zelfstudie
Naast de voorbereidende opdrachten en de verwerkingsopdrachten voor én na de 

online bijeenkomsten bestaat een deel van de opleiding uit zelfstudie. Daarvoor 

krijg je toegang tot ons online opleidingsplatform. Binnen dit platform vind je al 

het relevante lesmateriaal, e-books, moduleopdrachten, werkboeken etc. Tijdens 

de praktijkdagen en in de online bijeenkomsten van de verschillende modules 

hoor je precies wat je wanneer afgerond moet hebben.

3.4 Stage
Tijdens de opleiding worden er diverse stages uitgevoerd door de student. Stages 

zijn een belangrijk middel om ervaring op te doen in het werkveld. Daarnaast 

bieden ze een mogelijkheid om verschillende bedrijfsvormen te bekijken en zo te 

bepalen wat de eigen koers gaat worden. 

In periode 2 voert de student twee dagen stage uit bij een fysiotherapeut. Omdat 

zadelspecialisten en fysiotherapeuten doorgaans een nauwe samenwerking heb-

ben, is het goed om te zien hoe het werk van een fysiotherapeut eruit ziet en wat 

voor casussen zij behandelen. Zo ontstaat een goed inzicht in de werkzaamheden 

van een fysiotherapeut en waar deze van toegevoegde waarde kan zijn in het werk 

als zadelspecialist.

In periode 3, doorlopend in periode 4, worden er tenminste vier stagedagen uit-

gevoerd bij een collega-zadelspecialist. Meer stagedagen worden van harte aan-

gemoedigd, maar zijn niet verplicht.

3.5 Afronding opleiding
De onderdelen van de opleiding worden op verschillende manieren afgerond:

 9 Schriftelijk examen

 9 Module opdracht

 9 Praktijkexamen
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3.6 Studiebelasting
De studiebelasting voor de student bedraagt gemiddeld 10 - 12 uur per week. Dit 

is inclusief de praktijkdagen, online lessen, zelfstudie en stage. 
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4. Docenten

Al onze docenten behoren tot de allerbeste specialisten binnen hun vakgebied. 

Om ervoor te zorgen dat onze docenten hun kennis ook goed weten over te bren-

gen, ontvangen zij interne didactische trainingen.  

4.1 Hoofddocenten

Merel Diederen
Dierfysiotherapie

Diederen

Docent Module Paard 
(Dier)Fysiotherapeute

 

“Van jongs af aan ben ik een groot dierenliefhebber. Al op hele jonge leeftijd wist 

ik dan ook dat ik met dieren wilde werken. Ik heb zelf een passie voor de paar-

densport en kom op dit moment uit in de M2 dressuur.

Ik heb naast mijn liefde voor dieren ook altijd een fascinatie gehad voor de wer-

king van het lichaam. Al gauw wist ik dan ook wat mijn droomberoep was: die-

renfysiotherapeut. Na het gymnasium ben ik gestart met de opleiding HBO fysio-

therapie, waar ik in 2013 ben afgestudeerd. Daarna ben ik direct gestart met de 

post-HBO opleiding dierfysiotherapie, welke ik in 2016 succesvol heb afgerond.

Momenteel werk ik nog parttime in de humane fysiotherapie, waar ik me tevens 
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gespecialiseerd heb in het behandelen van zitproblemen en fysieke klachten bij 

ruiters of amazones. Daarnaast ben ik met heel veel plezier gestart met mijn ei-

gen bedrijf binnen de dierfysiotherapie. 

Mijn passie is op deze manier mijn werk geworden, waar ik elke dag van geniet. Ik 

blijf me graag ontwikkelen om mijn patiënten nóg beter te kunnen helpen. In 2016 

heb ik daarom bijvoorbeeld nog de cursussen ‘dry needling’ zowel voor mensen 

als voor dieren gevolgd en de cursus ‘medical taping’ voor dieren. Daarnaast be-

zoek ik regelmatig symposia en congressen. Ook volg ik momenteel de opleiding 

tot Certified Chiropractor bij Focus on Equine Spine.”

 

Dokter Stefan Cokelaere komt oorspronkelijk uit België en is in 2001 afgestudeerd 

als dierenarts aan de Universiteit Gent. Na zijn opleiding tot dierenarts heeft hij 

buitenlandse stages doorlopen in o.a. London Ontario (Canada), Newmarket (UK) 

en Ohio (USA). Gedurende 1 jaar heeft Stefan een internship paard gedaan in Die-

renkliniek De Bosdreef te Moerbeke-Waas (België). 

Vanaf 2002 tot 2005 heeft Stefan een residency of een specialisatie-opleiding 

Stefan Cokelaere
Sporthorse Medical 

Diagnostic Centre

Docent Module Paard 
DVM, Diplomate ECVS,  
FES Certified en Diplomate ACVSMR
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chirurgie grote huisdieren voltooid aan de Universiteit Gent. In 2007 heeft Stefan 

het diploma behaald als Europees Specialist Chirurgie (Diplomate ECVS – Euro-

pean College of Veterinary Surgeons). Na zijn opleiding is Stefan gedurende 2 jaar 

gaan werken als specialist chirurgie en orthopedie in Dierenkliniek De Morette 

(Asse, België) en Dierenkliniek De Bosdreef (Moerbeke-Waas, België). 

In 2008 verhuisde Stefan naar Nederland en heeft hij ruim 10 jaar gewerkt aan 

de Universiteitskliniek voor Paarden aan de Universiteit Utrecht. Stefan was se-

nior staflid bij de Heelkunde en was verantwoordelijk voor de chirurgie en de 

orthopedie van het paard. Zijn vakgebied ligt met name in de orthopedie (kreu-

pelheden en wervelkolomproblematiek), sportgeneeskunde, revalidatie en or-

thopedische chirurgie. Na een training van 2 jaar heeft Stefan in 2010 het diploma 

behaald als FES (Focus on the Equine Spine) gecertificeerd chiropractor. In 2016 

heeft hij de Amerikaanse specialisatietitel behaald voor veterinaire sportge-

neeskunde en revalidatie (Diplomate ACVSMR – American College of Veterinary 

Sports Medicine and Rehabilitation). Stefan heeft diverse wetenschappelijke 

publicaties geschreven en is zijn proefschrift aan het afronden over nieuwe chi-

rurgische en medicamenteuze gewrichtsbehandelingen. Vanaf 1 november 2018 is 

Stefan werkzaam bij het SMDC (Sporthorse Medical Diagnostic Center) te Heesch. 
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“Ik ben Saskia Heijkants en sinds 2009 houd ik me professioneel bezig met de 

ruitersport op het gebied van houding, zit en inwerking. Met de humane fysiothe-

rapeutische kennis, met onder andere McKenzie, Kinetic Control en ActionType, 

als basis analyseer ik de houding en inwerking van de ruiter en het bijbehorende 

effect op het paard. Door inzicht te creëren in de wisselwerking tussen paard en 

ruiter, wordt de ruiter het instrument voor het paard en niet andersom. Het doel 

is en blijft naar mijn idee het belangrijkste, om het paard maximale vrijheid te 

geven binnen de training vraagstelling. Het paard kan dan ongehinderd de ge-

vraagde oefeningen uitvoeren. 

Toen ik gevraagd werd om na te denken over het ontwikkelen van een Module 

‘houding en zit’ voor de opleiding Equine Saddlefitting Specialists hoefde ik hier 

niet lang over na te denken. Het samenbrengen van gemotiveerde professionals 

waarbij we met verschillende disciplines op zoek gaan naar die specifieke vrijheid 

kan ons allemaal alleen maar beter maken. Paardrijden is complex en ik hoop een 

inkijkje te geven in de manier waarop we als professionals een ruiter analyse toe-

passen om de vrijheid in bewegen mogelijk te maken. 

Samenwerken, samen denken, samen verbeteren dat maakt naar mijn idee een 

goede professional. Dat gaan we doen, ieder met zijn of haar specialiteit en ex-

pertise. Waarbij leren de doelstelling is, fouten maken mag en verbeteren het re-

sultaat is. Ik zeg; Blitse missie!”

Saskia Heijkants
Ruiteranalyse

Docent Module Ruiter 
Humaan Fysiotherapeut, 
Bewegingsanalist voor Ruiters
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“Paardrijden is er met de paplepel in gegoten bij mij, het was dan ook te verwach-

ten dat ikzelf fanatiek zou gaan paardrijden. Ik ben zelf actief geweest als dres-

suuramazone tot Z2 niveau en ook enkele jaren als stalruiter werkzaam geweest. 

Uiteindelijk ben ik, na behoorlijk wat zadelleed bij mijn toenmalige sportpaard, 

de opleiding tot zadelpasser gaan volgen bij het MSFC. 

Na 8 jaar met veel plezier als zelfstandig zadelpasser te hebben gewerkt, vond ik 

dat het anders kon en moest. Onderweg kom je behalve goede, ook veel minder 

goede dingen tegen en veel klanten zien door het bomen het bos niet meer. Ik 

vind het belangrijk dat we een groep studenten gaan klaarstomen op de praktijk. 

Die behalve super deskundig zijn als zadelspecialist ook gewoon goed weten wat 

ze als ondernemer te wachten staat. Want niet alleen aan de kennis en kunde ont-

breekt het soms in zadelland, ik heb door de jaren ook veel goede collega’s zien 

sneuvelen doordat zij gewoon onvoldoende voorbereid zijn op het leven als zelf-

standige.

Hoog tijd dus voor een nieuwe lichting professionals die zijn opgeleid als specia-

list en beter voorbereid op de realiteit het werkveld in gaan!”

Anne van Boxtel
Equine Saddlefitting 
Specialists/Zadelkompas 

Docent Module Zadelpassen 
Theorie en Praktijk 

Master Saddle Fitting Consultant, 
Qualified Saddlefitter Society of Master 

Saddlers, ORUN-instructeur
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“Het welzijn van het paard is van groot belang. Als zadelpasser krijg ik de kans om 

bij te dragen aan het welzijn van andere paarden. Een goed passend zadel is im-

mers van essentieel belang. Het biedt het paard een optimale bewegingsvrijheid 

en zorgt voor comfort voor ruiter en paard.

Mijn interesse voor zadelpassen en voor harnachement in zijn geheel hebben mij 

doen besluiten de MSFC-opleiding te gaan volgen. In 2013 ben ik met zeer goed 

resultaat afgestudeerd als zadelpasser en behaalde ik de certificaten van de za-

delmakersopleiding. In 2015 volgde het diploma van Qualified Saddler MSFC. De 

volgende logische stap was een eigen bedrijf als zadelpasser en zadelmaker. He-

laas zijn er nog heel veel paarden met pijn en ongemakken door slecht passende 

en/of scheve zadels. Het is mijn doel om voor elke combinatie van paard en ruiter 

op zoek te gaan naar een goed passend zadel. Hierbij vind ik het belangrijk om 

elke geïnteresseerde ruiter, eigenaar of sympathisant zo goed mogelijk te infor-

meren en adviseren.

Een zadelpasser kan pas optimaal werk leveren als hij/zij ook bekwaam is in het 

herstellen en opvullen van zadels. Zadels en tuig zijn kostbaar. Daarom voer ik 

elke reparatie en elke vorm van maatwerk met de grootste zorgvuldigheid uit.”

Annelies Degol
Saddle Solutions

Docent Module Zadelpassen Praktijk 
MSFC gecertificeerd Zadelpasser en  
-maker, SMS Qualified Saddlefitter
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“Van kleins af aan heb ik al een passie gehad voor dier en natuur. Het fascineert 

me. Opgegroeid tussen de dieren, met mijn handen in de grond op zoek naar de 

kleinste dieren. Gek op honden, een liefde voor paarden en met maar 1 wens: een 

eigen paard!

In mijn middelbare schooltijd begon ik met het inrijden van mijn haflinger pony 

Sylvia. De zoektocht naar een zadel begon. Hoe moet dat allemaal, hoe weet je of 

iets goed ligt en goed past? Mijn pony, die ik als 9 maanden oud veulen kreeg, is 

in deze zoektocht een leermeester geweest. Ze gaf duidelijk aan wat ze wel en niet 

fijn vond. Ook al begreep ik haar signalen niet altijd.

Twee jaar later had ik een baan gevonden bij een bedrijf dat ook een ruiter zaak 

had. Deze wisselde na 1,5 jaar van eigenaar en ik zou de ruiter zaak gaan beman-

nen. In overleg werd besproken wat er verkocht zou gaan worden. Dit zouden ook 

zadels zijn. Nu wist ik aan de hand van mijn zoektocht, dat ik niet zomaar zadels 

wilde verkopen. Ik wilde dit alleen maar doen als ik een opleiding had gevolgd. Dit 

heb ik gedaan. Mijn passie ligt bij het maken en repareren van zadels.” 

Stephanie 
van Deursen
Saddlery Heemskerk 

Docent Module Reparaties en Vullen 
MSFC gecertificeerd zadelpasser,  

-reparateur en -maker

36



 

“Vanaf het moment dat ik naar een paard kon wijzen zat ik er al op. Niet geheel 

verrassend dat ‘’paard’’ een van mijn eerste woordjes was. Gedreven vanuit de 

passie en liefde voor paarden ben ik hedendaags nog steeds actief in de hippische 

wereld, zowel in de fokkerij als de sport. Momenteel stoom ik mijn ruin Dicaprio 

(Oscar x Ferro x Chronos) klaar voor het ZZ-Zwaar.

Regelmatig hoor ik vanuit diverse hoeken de uitspraak voorbij komen ‘’het kost je 

een sportpaard om te weten hoe het werkt’’ en ik realiseer me dag in, dag uit des 

te meer dat daar een kern van waarheid inzit. Ik zal namelijk niet de eerste ruiter 

zijn die méér dan eens van hoefsmid, zadelpasser, fysiotherapeut e.d. is gewis-

seld. Door ervaringen leer je je paard en de mensen om je heen beter kennen, wat 

tot als gevolg heeft dat je een goed team gaat vormen. Maar voordat je daar eens 

bent…. Dat is een hele zoektocht geweest.

Wat ik vooral gemist heb is een ankerpunt. Een netwerk. Een stukje ontzorging 

in de vraag ‘’wie moet ik in de arm nemen voor bijvoorbeeld het zadel’’. Zoveel 

meningen, zoveel wensen. Nadat ik in contact gekomen ben met Anne en heb er-

varen hoe anders haar werkwijze in positieve zin is en met name haar kritisch en 

analytisch vermogen t.a.v. ruiter en paard wist ik dat ik voor langere tijd met haar 

samen wilde werken. Toen de vraag kwam om als marketing docent aan te sluiten 

bij de opleiding heb ik direct ja gezegd. Deze opleiding geeft je naar mijn idee álle 

Rachel van Kreij 
Mueller Group

Docent Marketing 
Brandmanager & Marketeer
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handvaten en kennis om een geweldige zadelspecialist te worden en met de er-

kenning vanuit deze opleiding ruiters te ontzorgen. 

Want, naast mijn passie voor paarden ben ik gedreven om als marketeer toege-

voegde waarde te leveren. Voor zowel consumenten als ondernemers. Dagelijks 

werk ik met veel plezier als senior marketeer voor de (hopelijk) bekende merken 

Almhof en Mullermilk, waar ik zowel innovaties van A tot Z bedenk en uitvoer, als 

campagnes en positioneringen neerzet. Voorheen heb ik ervaring opgedaan als 

marketeer bij Arla Foods (Skyr, Arla biologisch, kefir) en Peijnenburg.

De combinatie van jarenlange ervaring in zowel sport als fokkerij en marketing, 

plus het geloof in deze beloftevolle opleiding maakt het dat ik graag mijn kennis 

met je deel.”

Anke Alberts
Meester te Paard

Docent Recht 
Meester in de Rechten

 

Anke Alberts studeerde Nederlands Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. 

Tijdens haar bachelor heeft zij stage gelopen bij een bewindvoerderskantoor om 

mensen te begeleiden tijdens hun WSNP-traject. Daarnaast werkte Anke parttime 

bij een grote verzekeraar. Haar bachelorscriptie schreef ze over de verborgen ge-

breken bij de koop van een paard. Tijdens de masterperiode heeft Anke ervaring 

opgedaan bij diverse advocatenkantoren en incassobureaus. Na het behalen van 

de meestertitel is Anke werkzaam geweest als bedrijfsjurist. 
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“Op een sombere, donkere avond eind december 2018 liep ik met mijn hond door 

de polder. Het miezerde en na een lange werkdag op kantoor was ik alles even zat. 

Dat was voor mij het moment dat ik dacht: ‘En nu ga ik het anders doen!’ Ik werd 

namelijk niet gelukkig van mijn kantoorbaan. Ik miste de vrijheid die het onder-

nemerschap biedt en om eerlijk te zijn vond ik de functie die ik had niet meer 

uitdagend. Dit gevoel speelde al langer, maar door de leuke collega’s, de baan zelf 

die prima was en de financiële zekerheid bleef ik erin hangen. Toch bepaalde ik 

die bewuste avond in december dat het anders moest, ik had alleen nog geen idee 

hoe.

De volgende dag zei ik mijn kantoorbaan op en ging ik op zoek naar een baan 

die mij gelukkig zou maken! Niet denken, maar doen. Natuurlijk reuze spannend 

en ik had genoeg slapeloze nachten over de financiën. In april las ik tijdens een 

vakantie het boek ‘De Winstadviseur’ en toen viel het kwartje! Dit is mijn droom-

baan. Ondernemers verder helpen met mijn kwaliteiten, want ik ben namelijk gek 

op cijfers. En nog beter, ik zou niet zomaar ondernemers helpen, maar onderne-

mers met een passie voor paarden! Sinds eind 2020, kan ik met trots vertellen dat 

ik mijn droombaan heb gecreëerd. Ik werk volledig vanuit huis en heb heel veel 

leuke hippische klanten.

Dat is precies wat ik jou ook gun! Dat jij jouw droombaan creëert en zonder fi-

nanciële zorgen kan leven van jouw paardenpassie.”

Susanne Blijleven 
Paard & Winst

Docent Module Ondernemerschap  
Boekhouder, Hippisch Ondernemer en 
Winst Adviseur 
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Maud Baselier
Horse & More

Docent module Zadelpassen 
Theorie & Praktijik 

MSFC gecertificeerd Zadelspecialist
 

“Mijn naam is Maud Baselier, naast een enorme paardenliefhebber en amazone, 

ben ik MSFC-gediplomeerd zadelpasser en zelfstandig ondernemer, tevens aan-

gesloten bij beroepsvereniging VZTD. Sinds 2018 ben ik binnen mijn eigen bedrijf 

Horse & More actief als zadelpasser met als grootste doelgroep dressuurruiters 

en -amazones vanaf subtop-niveau. 

In mijn werk kom ik helaas nog steeds veel slecht passende zadels tegen waarmee 

wordt gereden. Helaas óók in de hogere dressuursport. Onder andere vanwege 

deze reden ben ik ook erg blij met de opzet van Equine Saddlefitting Specialists. 

Zadelpassen met een Grand-Prix paard is namelijk echt wel ander werk dan met 

een L-combinatie!

Daarnaast is het enorm belangrijk om het probleem dat gezien wordt in een zadel, 

ook te kunnen vertalen in een praktische oplossing. Dit is iets wat ik in mijn za-

delpasopleiding gemist heb en ik hoop deze elementen te kunnen meenemen om 

jullie met deze kennis in je rugzak het werkveld in te laten gaan.

En niet te vergeten, de meesten van jullie zullen niet alleen zadelpasser worden, 

maar ook ondernemer! Hiervoor zullen jullie vast nog wel wat kennis en handvat-

ten kunnen gebruiken. Ik had het geluk dat ik met mijn studie commerciële eco-

nomie en aanvullende opleidingen hierover al een gedegen kennis had. Dit is dan 

ook iets waarbij het team van ESS jullie wil en kan ondersteunen.”
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“Mijn naam is Wilhelmien van Vugt, naast paardenliefhebber ben ik sinds 2017 

zelfstandig ondernemer als virtueel assistent. In die functie werk ik voor diverse 

hippische bedrijven die mij om hulp vragen voor verschillende administratieve 

taken op zelfstandige basis. Om de hippische ondernemer te ontlasten onder-

steun ik hen onder andere bij het maken van de dagelijks agendaplanning en rou-

te. Daarnaast onderhoud ik een klantcontactsysteem en sta ik klanten te woord 

via verschillende kanalen op de momenten waarop de hippische ondernemer niet 

bereikbaar is. Op deze manier worden zij ontlast van hun dagelijkse administra-

tieve taken zodat ze zich bezig kunnen houden met hun corebusiness. 

Voor Equine Saddlefitting Specialists zal ik het secretariaat bemannen en daarbij 

de cursisten te woord staan bij vragen of onduidelijkheden. Omdat de meesten 

van jullie straks ook zelfstandig ondernemer worden, zullen jullie ook de admi-

nistratie en agenda gaan bijhouden. Om deze dagelijkse administratie en agenda 

zo efficiënt mogelijk in te richten en bij te houden wil ik jullie voorzien van waar-

devolle tips and tricks. 

Ik vind het een enorme uitdaging om voor Equine Saddlefitting Specialists aan het 

werk te gaan en kijk er naar uit om met jullie kennis te maken.”

Wilhelmien 
van Vugt 

Wilhelmien VA

Docent Agendabeheer 
Opleidingssecretariaat



 

Patrica van Slobbe & Michel van Ast – OnderwijsArena  

Patricia en Michel hebben van leren hun vak gemaakt. Patricia eerst als docent 

Engels en schoolleider, Michel als docent wiskunde en lerarenopleider. Vanuit 

OnderwijsArena verzorgen beiden lezingen en workshops, adviseren en begelei-

den zij onderwijsinstellingen en trainen en coachen zij docenten. Samen schre-

ven ze Kleppen dicht! en Kleppen open!, twee boeken over effectieve inzet van ICT 

in het onderwijs. 

Patricia en Michel zijn betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van de op-

leiding Equine Saddlefitting Specialists en verzorgen een klein deel van de Module 

Ondernemerschap.

Patricia 
van Slobbe 
& Michel van Ast
OnderwijsArena

Docenten Didactiek en Communicatie

4.2 Gastdocenten
Gedurende het jaar worden er met regelmaat diverse gastdocenten ingezet. Gast-

docenten zijn net als onze hoofddocenten specialisten binnen hun te onderwijzen 

vakgebied. Alle gastdocenten ontvangen, net als onze hoofddocenten, didactische 

trainingen en voorbereidingen. De samenstelling van onze groep gastdocenten is 

wisselend. 
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5. Vooropleiding, toelating 
en opleidingsniveau

5.1 Toelating & opleidingsniveau
Voor de opleiding tot Equine Saddlefitting Specialist is geen specifieke vooroplei-

ding verplicht. De opleiding wordt gegeven op HBO niveau. Studenten worden 

gevraagd een motivatie toe te voegen aan hun aanmelding. Op basis van deze mo-

tivatie wordt een persoonlijke intake gepland. Een HBO werk- en denkniveau en 

ruime (rij-)ervaring en affiniteit met paarden is een pré. Idealiter zijn studenten 

21 jaar of ouder in verband met de zwaarte van het beroep. 

5.2 Inschrijving
Inschrijving is mogelijk door het inschrijfformulier volledig in te vullen en retour 

te sturen via: secretariaat@saddlefittingspecialists.com. Tevens vragen we u een 

motivatiebrief in te sturen. Het inschrijfformulier is te downloaden via onze web-

site: www.saddlefittingspecialists.com. Inschrijving is pas definitief nadat wij je 

een akkoord hebben gegeven en de aanbetaling is voldaan. 

Enkel nadat aan bovengenoemde voorwaarden en de betalingsverplichting is vol-

daan ben je definitief ingeschreven en heb je toegang tot de opleiding. 

5.3 Vrijstelling
In enkele gevallen is vrijstelling voor bepaalde vakken en/of modules mogelijk. Dit 

kan bijvoorbeeld mogelijk zijn voor afgestudeerde dierenartsen, fysiotherapeuten 

of andere hippische professionals/dienstverleners. Denk je hiervoor in aanmel-

ding te komen, neem dan contact op met het opleidingssecretariaat. Vrijstelling 

van een bepaald vak en/of module geeft geen recht tot een reductie van het colle-

gegeld. 
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6. Kosten

6.1 Collegegeld
Het collegegeld voor jaargang ‘22/’23 bedraagt € 6500,-. Bij aanvang van de op-

leiding is het gehele studiegeld in principe verschuldigd, maar we bieden ook de 

mogelijkheid aan om in 4 termijnen te betalen. Betaling geschiedt dan per kwar-

taal, á € 1650,- per kwartaal (collegegeld á € 1625,- per kwartaal + administra-

tiekosten á € 25,- per kwartaal). Hiervoor dient een formulier van automatische 

incasso ingevuld te worden, dit kan worden opgevraagd bij het opleidingssecreta-

ritaat.

Tijdens de praktijkdagen is een uitgebreide lunch inclusief koffie/thee/water in-

begrepen. Ook ontvang je een flexicurve en template block vanuit de opleiding, 

welke benodigd zijn voor de Module Zadelpassen Praktijk. Tot slot ontvang je het 

boek Paard & Winst van Susanne Blijleven – Bos. 

6.2 Overige kosten
Herexamens zijn niet inbegrepen in het collegegeld. De kosten van een herexa-

men (praktijk) bedragen € 300,-, een schriftelijk herexamen kost € 50,-.  Meer 

informatie over examinering is te vinden in Hoofdstuk 7. Bij niet (tijdig) afmelden 

van de praktijkexamens wordt er een onkostenvergoeding á € 300,- in rekening 

gebracht. Tevens zijn vervoerskosten van- en naar de praktijklocaties, of eventu-

ele overnachtingen niet inbegrepen. Voor de Modules Vullen en Reparaties zijn 

enkele gereedschappen en materialen nodig. Deze kunnen via de opleiding wor-

den aangeschaft. De kosten van een basisset inclusief vulstokken, gereedschaps-

kist, naai gereedschap, messen en wol bedraagt ongeveer € 375,- inclusief BTW. 

De kosten hiervan kunnen fluctueren door de stand van de wisselkoersen. Het 

meebrengen van eigen gereedschap is mogelijk, maar dient vooraf beoordeeld en 

goedgekeurd te worden door de docent.
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6.3 Studiefinanciering
Het is niet mogelijk om voor deze opleiding studiefinanciering aan te vragen. 

Indien u al geregistreerd bent als ondernemer kan het zijn dat de kosten van de 

opleiding aftrekbaar zijn van uw winst. Informeer naar de mogelijkheden hiervan 

bij uw accountant of boekhouder. 
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7. Examinering
 

Regelmatige examinering heeft als doel om studenten te stimuleren regelmatig 

te leren, de lesstof beter te verwerken en om te toetsen of de studenten aan de 

bepaalde leerdoelen voldoen. Tijdens de opleiding worden er tussentijdse toetsen 

(tentamens) afgenomen, er wordt gevraagd om moduleopdrachten in te leveren 

ter beoordeling en tot slot wordt het jaar afgesloten met een eindexamen. 

7.1 Eindexamen
Het eindexamen bestaat uit 7 onafhankelijke onderdelen; 

9	Zadelpassen Dressuur

9	Zadelpassen Recreatief

9	Templating

9	Conformatie & Monsteren

9	Vullen & bijvullen

9	Veiligheidscheck & zadelfouten

9	Schriftelijk examen 

Alle examenonderdelen dienen voldoende te worden afgesloten. De praktijkexa-

mens worden beoordeeld aan de hand van een uitgebreide checklist. Per criteri-

um kan een student de beoordeling ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’ ontvangen. Exami-

natoren kunnen tijdens het examen vragen stellen, vanzelfsprekend zullen deze 

altijd bedoeld zijn om een student een criterium met ‘voldaan’ te kunnen laten 

afsluiten. Voor de praktijkexamens geldt dat de student aan ieder criterium moet 

hebben voldaan om het examen met goed gevolg af te leggen. 

Het schriftelijk examen wordt beoordeeld middels een puntensysteem, waarbij 

een 6 wordt beschouwd als ‘voldoende’. Hierbij wordt niet afgerond. Indien een 

onderdeel wordt afgesloten met ‘niet voldaan’ of ‘onvoldoende’ krijgt de student 

de kans het onderdeel te herkansen. Indien men zakt op één van de examens za-
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delpassen, dan dienen alle examens te worden herkanst, ook de examens die wel 

met een voldoende zijn afgesloten. Indien de student slaagt voor beide examens 

zadelpassen, maar voor één van de andere onderdelen zakt, dan is enkel een 

herkansing voor het niet behaalde onderdeel verplicht. Bij het met goed gevolg 

afleggen van de examens ontvang je een branche-erkend Certificaat en de titel 

‘Certified Equine Saddlefitting Specialist’.

7.2 Examinatoren
Alle examens worden afgenomen door onafhankelijke examinatoren welke even-

eens erkend specialist zijn binnen hun te beoordelen vakgebied. Examinatoren 

ontvangen voorafgaand aan de examens een uitgebreide briefing en/of training, 

zodat ook zij optimaal voorbereid zijn op het afnemen van het examen. De eind-

examens Zadelpassen zullen altijd beoordeeld worden door twee examinatoren, 

waarvan tenminste één erkend zadelspecialist is. 

7.3 Herexamens
Indien een student de examens onvoldoende afsluit is er de mogelijkheid om een 

herexamen te doen. Dit herexamen wordt ingepland tijdens de eerstvolgende 

Equine Saddlefitting Specialists examendag, tenzij de student hier geen gebruik 

van wenst te maken. De kosten van een herexamenbedragen € 300,- voor een 

praktijkexamen en € 50,- voor een schriftelijk examen, zie hiervoor Hoofdstuk 6. 

Er kan maximaal twee keer een herexamen worden gedaan. Hierna is een examen 

alleen mogelijk indien de student de opleiding geheel of gedeeltelijk opnieuw 

volgt. De kosten hiervan komen voor de betreffende student. 

7.4 Bekendmaking uitslag
Het bekendmaken van de examenuitslag vind zo snel mogelijk, doch uiterlijk 2 

weken na het afleggen van het examen plaats. Hierover wordt iedere student indi-

vidueel per e-mail geïnformeerd. 
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7.5 Aan- en afmelding van examens
Er wordt vanuit gegaan dat elke ingeschreven student ook meedoet aan de ex-

amens. Aanmelding is derhalve niet nodig. Indien de student geen deel wenst 

te nemen aan het examen dient de student zich hiervoor tenminste 48 uur voor 

aanvang van het examen af te melden. Bij niet tijdig of niet afmelden worden er 

kosten in rekening gebracht, zie hoofdstuk 6.2. Indien een student op een later 

moment alsnog deel wil nemen aan een examen, dan kan dit bij de eerstvolgen-

de examenmogelijkheid. Het is mogelijk dat deze pas in het volgend studiejaar 

plaatsvindt. 

7.6 Toelating Beroepsvereniging
Tijdens de eindexamens zal er tevens een examinator aanwezig zijn vanuit de Be-

roepsvereniging; Vereniging van Zadel en Tuig Deskundigen  Deze examinator zal 

gelijktijdig het toelatingsexamen afnemen voor de beroepsvereniging. De student 

ondervindt hier geen hinder van, dit examen is grotendeels gelijk aan het eind-

examen van Equine Saddlefitting Specialists. Er worden hiervoor geen aanvullende 

competenties vereist. Bij een positief resultaat kunt u zich direct aanmelden voor 

de beroepsvereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van de beroeps-

groep, zorgt voor ondersteuning en heeft interessante collectiviteitsvoordelen. 

Inschrijving bij de beroepsvereniging en het uitvoeren van dit toelatingsexamen is 

facultatief. Alle studenten worden automatisch aangemeld voor dit examen, aan-

melding is dus niet nodig, afmelding wel. 

Voor meer informatie over de beroepsvereniging en haar activiteiten verwijzen 

wij u naar www.vztd.nl. 
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8. Kwaliteitszorg

Kwaliteit is een zeer omvangrijk en belangrijk begrip binnen de opleiding tot 

Equine Saddlefitting Specialist. Om te zorgen dat we onze studenten zo goed mo-

gelijk voorbereiden op de praktijk en zij de best mogelijke zadelspecialist worden 

dient ook de opleiding aan een erg hoge kwaliteitsnorm te voldoen. Deze kwali-

teitsnorm kunnen we zo goed mogelijk garanderen door een aantal belangrijke 

maatregelen. 

8.1 Didactiek
Al onze docenten zijn specialist binnen hun vakgebied en hebben daarbinnen hun 

sporen verdiend. Om ervoor te zorgen dat zij de enorme schat aan kennis die zij 

door de jaren heen vergaard hebben ook zo goed mogelijk met de studenten kun-

nen delen, ontvangen alle docenten een training didactiek voorafgaand aan de 

opleiding. Daarnaast is er een uitgebreid didactisch concept opgesteld welke geldt 

als leidraad voor de docenten tijdens het ontwikkelen van hun lesmateriaal en de 

lessen. Al het lesmateriaal wordt tevens voorafgaand aan de opleiding uitgebreid 

bekeken en onder andere beoordeeld op didactiek, toepasbaarheid, relevantie en 

diepgang. 

8.2 Evaluatie van het onderwijs
Waar mogelijk zullen wij trachten de opleiding steeds te verbeteren. Heeft u dus 

tips, neemt u dan gerust contact met ons op. Tevens vragen wij onze studenten 

met regelmaat om cursus- en docenten evaluatieformulieren in te vullen. Indien 

de uitkomst van deze evaluatieformulieren hier aanleiding toe geeft dan zullen wij 

hierop gepaste actie ondernemen. 
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9. Veiligheid en gezondheid

9.1 Risico-aanvaarding en aansprakelijkheid
Werken met paarden brengt enige vorm van risico met zich mee. Bij deelneming 

aan de opleiding en de praktijkdagen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de 

eventuele risico’s en aanvaardt u deze. Equine Saddlefitting Specialists/Zadel-

kompas zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, schade aan zaken 

en/of personen of ongevallen/calamiteiten gedurende de opleiding, tenzij grove 

nalatigheid kan worden aangetoond. Onze Algemene Voorwaarden zijn tevens te 

allen tijde van toepassing.

9.2 Kledingvoorschriften
Van de studenten wordt verwacht dat zij te allen tijde geschikt, passend en te-

vens representatief schoeisel en kleding dragen tijdens de praktijkdagen. Dit wil 

zeggen; (ver)stevig(d) schoeisel, geen overmatige sieraden, geen loshangende 

kledingstukken en lang haar bij voorkeur vast in een staart of knot. Studenten die 

niet aan deze eis voldoen worden verzocht ter plekke alsnog maatregelen te ne-

men, zodat zij aan de eis(en) voldoen. Indien zij hiertoe geen gelegenheid hebben 

of dit weigeren, dan kan de toegang tot de praktijkdag worden ontzegd.

9.3 Ordemaatregelen
Indien een student de orde tijdens de lessen verstoort of onveilige situaties  

creëert voor studenten/docenten/paarden en/of hun begeleiders, dan kan de stu-

dent de toegang tot het gebouw tijdelijk of permanent ontzegd worden. Er is dan 

geen recht op restitutie van het collegegeld. Van ordeverstoring is sprake indien 

andere studenten gehinderd worden in het volgen van het onderwijs of wanneer 

andere aanwezigen worden gehinderd hun werkzaamheden in het gebouw uit te 

voeren.
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10. Klachten

Ondanks onze inspanningen om regelingen goed toe te passen en studenten en 

docenten zo goed mogelijk te begeleiden kan het zijn dat u toch een probleem er-

vaart. In het geval dat u onverhoopt niet tevreden bent over de opleiding, docen-

ten of andere zaken dan verzoeken wij u dit te melden bij het opleidingssecretari-

aat. Uw op- of aanmerkingen zijn belangrijk voor ons, want zij dragen bij aan het 

verbeteren van het onderwijs. Wij zullen er alles aan doen om uw tevredenheid te 

kunnen waarborgen. 

Het is vanzelfsprekend niet mogelijk om een klacht in te dienen over de uitslag 

van een examen.

10.1 Klachtenprocedure
Bespreek klachten altijd eerst met de betrokken personen. In veel gevallen kun-

nen problemen door te praten vaak simpel opgelost worden. Indien dit onvol-

doende verbetering geeft, vragen wij u de klacht te melden bij het opleidingsse-

cretariaat. U krijgt dan binnen 48 uur een ontvangstbevestiging.

Klachten zullen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht worden behan-

deld, tenzij dit door de aard van de klacht niet mogelijk is. Dit wordt dan schrif-

telijk met u gecommuniceerd. Mocht u desondanks nog steeds niet tevreden zijn, 

dan kunt u de klacht officieel aanmelden door deze schriftelijk in te dienen bij 

de klachtencommissie van de beroepsvereniging VZTD, via klachtencommissie@

vztd.nl. De Klachtencommissie van de VZTD is een onafhankelijk orgaan en heeft 

geen banden met de opleiding. U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangst-

bevestiging van de Klachtencommissie. Klachten worden binnen 6 weken na 

ontvangst behandeld, tenzij dit door de aard van de klacht niet mogelijk is. In dit 

geval wordt dit schriftelijk aan u medegedeeld. 



Een uitgebreide versie van de klachtenprocedure is ter inzage beschikbaar via het 

opleidingssecretariaat via secretariaat@equinesaddlefittingspecialists.com. 
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