
Checklist Basiskeurmerk voor Paardencoaches en Therapeuten 2018/2019 
Om aan toetsing van het keurmerk te kunnen deelnemen en om zich te registreren in het kwaliteitsregister van V-PCN, dient men eerst lid te zijn 
van V-PCN. 
 

1 Opleiding(en) 
Pedagogiek/ 
Coaching/ 

Psychologie 
 

In kader 
emotionele 

veiligheid klant 
en kunde 

SPN-eis 

Zelfevaluatie 
V-PCN lid 

 
Ja/Nee/N.v.t 

Dat blijkt 
uit? (alle 

antwoorden 
toelichten) 

Oordeel 
auditor  Opmerkingen/toelichting 

1.1 

Heeft ten minste een opleiding op MBO-3 niveau in 
de richting van pedagogiek/welzijn/psychologie 
 
of 
 
heeft een opleiding op HBO-niveau richting 
psychologie/HR/SPH/MWD/CMV/ 
Fysiotherapie/creatieve therapie/ aantoonbaar 
therapeut 
 
Aantonen: Kopie diploma/certificaat/ in deze 
richtingen is een propedeuse ook voldoende in de 
richting van SPH/MWD/CMV/Psychologie 
 
 
Geldt dit niet, ga dan naar het volgende punt. 

        

1.2 

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met paarden en 
kunt hippische ervaringen aantonen/beschrijven. 
 
Bij minder dan vijf jaar ervaring; dan eerst graag 
aantoonbare bijscholing: Veilig werken met 
(coach)paarden/ of 
instructeursbewijs/  
of 

    



uittreksel minimaal L (spring of dressuur) niveau 
van KNHS.  

1.3 

Heeft een (basis)opleiding tot paardencoach of 
paardentherapie gevolgd. 
 
Aantonen: Kopie diploma/certificaat.  
 
Indien u geen opleiding tot paardencoach hebt 
behaald en als u langer dan vijf jaar werkzaam bent 
als paardencoach/therapeut ga dan naar 1.4. 
 

    

1.4 

In het geval dat men niet in het bezit is van een 
diploma/certificaat van een basisopleiding tot 
paardencoach/therapeut, maar wel actief is als 
paardencoach/therapeut ga dan naar punt 1.5.  
 
 
Aantonen: Kopie van bewijs van deelname/ 
certificaat 
 
 

        

1.5 

In bijzondere gevallen komt men in aanmerking 
voor het basiskeurmerk zonder basisopleiding 
paardencoach→ 
bijvoorbeeld op aantoonbare basis van zowel 
professionele ervaring op het 
coachings/therapeutische als binnen het hippische 
vlak, elders een diploma tot Paardencoach te hebben 
behaald in combinatie met: 

● Als de Paardencoach/therapeut ten minste 
de laatste vijf jaar kan aantonen dat men 
periodiek klanten heeft bedient. Men zal 
dan dit dan moeten kunnen aantonen (mag 
zelf geschreven verslag)en wel:  

- Je bent voor 2014 begonnen met je 
bedrijf. 

- Doelstelling bedrijf 
- Visie van bedrijf 
- Missie van bedrijf 
- Vijf uitgebreide klantreferenties 

        



- Aanvullends; men toont 
profielbeschrijving als coach 

 
● Men heeft een diploma/certificaat tot 

coach/hulpverlener/psycholoog/ 
● therapeut 
● Men heeft minimaal tien jaar ervaring met 

paarden of is in het bezit van een geldig 
instructeurs diploma 

 
Aantonen:  

- Aanvullende diploma’s/certificaten  
 

1.6 

Is KvK geregistreerd 
 
Aantonen:  

- Recent uittreksel van KvK 
- Naam bedrijf 
- Indien mogelijk website 

    

 
 
 
Verklaring 
 
Audit afgenomen op: 
 
Naam en handtekening auditor: 
 
 
Naam en handtekening V-PCN lid: 
 
 
Met ondertekening en deze verklaring, laat V-PCN weten bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en te hebben ingeleverd. Tevens 
verplicht het V-PCN lid zich één keer per twee jaar te laten bijscholen binnen studieaanbod bij opleider naar willekeur via website V-PCN, om 
zichzelf blijvend te voorzien van kwaliteit en daarmee het basiskeurmerk te behouden. Indien men doorstroomt naar het Excellent-keurmerk 
gelden er andere voorwaarden. 


