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Nieuwbrief 2020-2 / juli 2020 
 
Goedendag allen, 
 
Inmiddels zijn we gelukkig allemaal in goede gezondheid de afgelopen periode 
doorgekomen. Wij hopen van harte dat voor jullie allen hetzelfde geldt. Misschien heb je de 
afgelopen periode ook gebruikt om na te denken of je “iets anders” wilt in je carrière of ben 
je tot de conclusie gekomen dat het leven wel heel snel zomaar kan veranderen zodat het 
tijd wordt om nu voor dingen te kiezen die je écht leuk vindt. Voor die mensen is dit 
misschien precies het goede moment om je in te schrijven voor de opleiding Paarden 
Bewegingstherapeut. Vanwege de maatregelen rondom het COVID-19 virus hebben wij het 
maximum aantal leerlingen terug moeten brengen naar 8 dus er zijn niet heel veel plaatsen 
meer over. Wees er dus snel bij! 
Ondertussen hebben wij zeker niet stilgezeten. zoals jullie verderop in deze nieuwsbrief 
kunnen lezen, maar het mooiste nieuws is toch wel dat wij een nieuwe docente in ons team 
mogen verwelkomen: Karin Roozendal zal zich in deze nieuwsbrief uitgebreid aan jullie 
voorstellen. Wij heten haar vanaf hier nogmaals hartelijk welkom en we zijn ontzettend blij 
dat we haar expertise aan onze opleiding mogen toevoegen!  
 
In deze nieuwsbrief 
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1. Voorstellen nieuwe docente 
 

Mijn naam is Karin Roozendal. Na het afronden van de studie 
fysiotherapie, heb ik de 5 jarige studie osteopathie afgerond aan het IAO 
en de 3 jarige opleiding Paarden osteopathie aan het ICREO gevolgd. 

 
Als kind was ik al erg zorgzaam voor mens en dier en de liefde voor paarden en paardrijden was 
vanaf mijn 8ste jaar al aanwezig.  
 Als beginnende tiener wist ik dat ik dieren en mensen wilden gaan behandelen, maar hoe was 
nog een zoektocht, toen ik 15 jaar was behaalde ik mijn MAVO diploma(met hakken over de 
sloot), daarna heb ik meerdere opleidingen gevolg (vaak niet langer dan een jaar) op 21 jarige 
leeftijd, ben ik via een toelatingsexamen op de opleiding fysiotherapie gekomen op de saxion 
hogescholen te Enschede. In 4 jaar tijd heb ik deze studie met veel plezier afgerond.  
Door mijn ouders, die allebei ook in het vak zitten, wist ik wat Osteopathie was en wist ik ook 
zeker dat ik hier naast het starten van mijn eigen praktijk in Enschede als fysiotherapeut de studie 
Osteopathie wilde volgen (part-time opleiding)  Omdat het behandelen van die dieren en met 
name paarden ook altijd mijn interesse heeft gehad, ben ik in 2010 ook begonnen met de 
parttime studie paarden Osteopathie, deze 3 jarige opleiding heb ik in 2013 afgerond. In juni 2015 
heb ik de 5 jarige studie Osteopathie afgerond. 
Ik hoop ook dat mijn studie verhaal en levens pad, mensen inspireert om je hart te volgen en te 
doen waar je blij van wordt en dat behaalde diploma’s niks zeggen over je vorm van intelligentie. 
Ik heb als geen andere ervaren dat toen ik eenmaal op de juiste opleiding zat, ik zoveel meer 
kennis tot mij kon nemen en mezelf overtrof in wat ik dacht dat ik kon. Ik heb hierdoor ook veel 
bewondering en respect als mensen na hun basis studies zich later nog laten bijscholen of een 
cursus of studie gaan volgen die hen dan blij maakt. Want elke studie/cursus geeft ook weer een 
persoonlijk groei. 
Voor mij is het onderwijzen ook een activiteit die mij aan het hart gaat. Ik vind het namelijk super 
leuk om mijn opgedane kennis te kunnen delen en deze weer door te kunnen geven, daarbij ligt 
voor mijn ook de uitdaging op praktische gebied om mensen in hun ‘vingerspits’ gevoel te laten 
groeien, dit in combinatie met de theoretische kennis. 
Ik zie er dan ook erg na uit om als docent op de op deze opleiding aan de slag te gaan, met 
super enthousiaste studenten. 
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2. COVID-19 maatregelen binnen de opleiding 
Uiteraard moeten en willen wij ons ook binnen de opleiding aan de voorgeschreven 
maatregelen rondom het COVID-19 virus houden. Om de 1,5 meter afstand te kunnen 
waarborgen hebben wij er daarom toe moeten besluiten dat het maximaal aantal 
deelnemers verlaagd wordt naar 8 personen. Dit heeft uiteraard geen consequenties voor de 
inhoud en de opzet van de opleiding. Verder geldt zoals overal: was regelmatig je handen en 
kom niet als je verkouden bent of andere verschijnselen hebt.  
 
3. Het rooster  
In de vorige nieuwsbrief waren we nog niet helemaal zeker van de data waarop de opleiding 
zou gaan plaatsvinden. Een en ander hing natuurlijk af van de beschikbaarheid van de 
docenten. Ondertussen zijn we eruit en is de definitieve startdatum vastgelegd op zaterdag 
3 oktober (heel toepasselijk beginnen we de opleiding dus in het weekend van Dierendag)  
Het rooster dat bij de vorige nieuwsbrief is verzonden bevat dus de juiste data. Voor de 
nieuwe mensen zend ik hem nog een keer mee. 
 
4. Audit CRKBO 
Afgelopen week werd bij ons de audit afgenomen door het Centraal Register Korte 
Beroepsopleidingen (CRKBO) Het CRKBO controleert of opleidingen die niet vallen onder het 
Ministerie van OCW wel aan de eisen voldoen zoals gesteld aan een beroepsopleiding. Alles 
wordt hierbij onder de loep genomen; de vakbekwaamheid van de docenten, de 
administratie, AVG-eisen, Algemene Voorwaarden, informatie naar de studenten….. kortom 
alles moet op tafel. Er is veel werk verzet en het was best zenuwslopend maar met trots 
kunnen we zeggen dat we de audit hebben doorstaan!! Binnen enkele weken krijgen we de 
officiële bevestiging toegestuurd en vanaf dat moment mogen we het keurmerk van het 
CRKBO ook op onze website e.d. vermelden.  
 
 
3. Leesvoer (Aanvullende literatuur) 

 
De tip voor deze nieuwsbrief is het boek “Paardentypen” van Eric Laarakker. 
Tijdens je werk als Paarden Bewegingstherapeut zul je te maken krijgen met 
alle typen paarden. Hoe herken je ze? Hoe benader je ze? Wat kun je van ze 
vragen en/of verwachten? Een zeer interessant boek voor iedereen die met 
paarden werkt!  
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5. Een nieuwe buitenbak 
Hoewel de locatie van Hippisch Centrum Emmen al aan al onze wensen voldeed hebben we 
toch nog iets toe kunnen voegen. Afgelopen weken is er hard gewerkt aan (onze eigen!!!) 
nieuwe buitenbak. Zo zijn we een stuk vrijer met het inplannen van de praktijklessen omdat 
we geen rekening hoeven te houden met andere activiteiten op de manege. De bak is extra 
gedraineerd en voorzien van tapijtvlokken en de regen van de afgelopen dagen heeft geen 
enkele plas nagelaten. Geslaagd dus!!  
 
 
Tot zover onze tweede nieuwsbrief. Mocht je je nog niet ingeschreven hebben voor de 
opleiding dan hoop ik dat je na het lezen van deze nieuwsbrief (opnieuw) enthousiast 
geworden bent en je alsnog aanmeldt. We wensen iedereen een fijne zomervakantie en 
komen in augustus met de derde nieuwsbrief.  
 
 
Namens het team van de opleiding Paarden Bewegingstherapeut, 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Sandra Oudshoorn, 
Secretariaat  
Ton Duivenvoorden,  
Training en Opleiding voor Paard en Ruiter 
www.tonduivenvoorden.nl 
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