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In deze brochure vind je informatie over de
opleiding tot Instructeur, 

 die Equilibrio aanbiedt in 2019/2020. 

Aanleiding voor het opzetten van deze instructeursopleiding 

is het verwezenlijken van een holistische opleiding op basis van: 

 

✔ Biomechanisch Correct Trainen, 

✔ Teamwork makes Dreamwork,  

✔ Klassieke Dressuur, 

✔ Academische Rijkunst, 

✔ Rechtrichten, 

✔ Multi disciplinaire benadering van ruiter en paard. 

 

Een opleiding die niet in hokjes denkt, maar juist het beste van 

diverse methodes en behandelswijzen meeneemt en combineert. 

 

 

 

 

Een instructeursopleiding waarbij de rode draad in de opleiding is: 

  

✔ Ruiter en paard biomechanisch correct te kunnen laten bewegen, 

waardoor balans ontstaat. 

 

✔ Balans in verschillende dimensies: 

Niet enkel paard en ruiter fysiek weer in balans brengen, 

maar ook op mentaal niveau streven naar het vinden van hun 

authentieke zelf.  

 

✔ Naast het herbalanceren van het paard, 

zal een Equilibrio Instructeur ruiters helpen in hun persoonlijke 

ontwikkeling tot een rustige, duidelijke leider. 

 

✔ Het trainen van het oog. 

Bewegings-, en overbelastingskreupelheden 

zijn aan de orde van de dag, 

het leren zien en ernaar handelen 

is een groot aandachtspunt in de opleiding. 
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1. Inhoud 

 

Instructeurs opleiding  

Biomechanisch Correct Trainen  

bij Equilibrio

Opleidingsjaar 1: 

 

✓Duur 12 maanden  

✓Theorie verdeeld over 3 modules van 2 dagen 

✓Praktijk verdeeld over 10 lesdagen 

 

 

 

Theorie Module 1: 

 

♘ Geschiedenis van de Rijkunst 

♘ Lichaamstaal en communicatie  

♘ Anatomie paard 

♘ Lateroflexie 

♘ Volte, longeren, schouderbinnenwaarts, travers 

 

Theorie Module 2: 

 

♘ Anatomie van de ruiter 

♘ Zit, been en teugelhulpen 

♘ Core stability en stretching 

♘ Integrated movements 

♘ Zitsimulatie 

 

Theorie Module 3: 

 

♘ Didactiek 

♘ Persoonlijke ontwikkeling 

♘ Harnachement 

♘ Renvers, appuyement, (werk)pirouette 

♘ Zitsimulatie en toepassing van de wapenlijnen 

 

 

D i t  i s  e e n  2  j a r i g e  o p l e i d i n g  o p
H B O -  n i v e a u ,  d i e  b e s t a a t  u i t :
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Opleidingsjaar 1: 
 

Praktijk: 
 

Lesdag 1: 
♘ Lichaamstaal en communicatie 

♘ Grondwerk en werk aan de hand: de volte 

 

Lesdag 2:  
♘ Basis longeren 

♘ Grondwerk: volte, schoudervoor,         

                            schouderbinnenwaarts 

 

Lesdag 3: 
♘ Vervolg longeren 

♘ Grondwerk: volte, schouderbinnenwaarts, travers 

 

Lesdag 4: 
♘ Zitles aan de longe 

♘ Body-check 

 

Lesdag 5: 
♘ Grondwerk: volte, schouderbinnenwaarts en travers  

                           rechtuit 

♘ Rijden: volte, schouderbinnenwaarts en travers  

                   op de volte 

 

Lesdag 6: 
♘ Grondwerk: volte, schouderbinnenwaarts en travers  

                           op de volte 

♘ Rijden: volte, schouderbinnenwaarts en travers  

                  op de volte en rechtuit 

 

Lesdag 7: 
♘ Grondwerk: travers op de volte, renvers, appuyement 

♘ Rijden: volte, schouderbinnenwaarts, travers, renvers 

 

Lesdag 8: 
♘ Longeren 

♘ Grondwerk: volte, schouderbinnenwaarts, travers,  

                           renvers, appuyement 

♘ Rijden: volte, schouderbinnenwaarts, travers,     

                   renvers, begin appuyement 

 

Lesdag 9: 
♘ Didactiek: elkaar lesgeven in grondwerk en longeren 

♘ Didactiek: elkaar lesgeven in rijden 

 

Lesdag 10: 
♘ Grondwerk: volte, schouderbinnenwaarts, travers,  

                        renvers, appuyement, begin werkpirouette 

♘ Rijden: volte, schouderbinnenwaarts, travers,     

                   renvers, appuyement, begin werkpirouette 
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1. Inhoud 

 

Instructeurs opleiding 

Biomechanisch Correct Trainen 

bij Equilibrio

 

 

Opleidingsjaar 2: 

 

✓Duur 12 maanden  

✓Theorie verdeeld over 3 modules van 2 dagen 

✓Praktijk verdeeld over 10 lesdagen 

 

 

 

 

Theorie Module 4: 

 

♘ Sportmassage deel 1: Hals en voorhand 

♘ Sportmassage deel 2: Romp en achterhand 

 

 

 

Theorie Module 5: 

 

♘ Training van het paard: Verzameling en core stability 

♘ Paard en blessures 

 

 

 

Theorie Module 6: 

 

♘ De instructeur als ondernemer 

♘ Didactiek: Hoe geef ik kwalitatieve houding en  

                         zittraining 

♘ Voeding en training 

 

 

 

D i t  i s  e e n  2  j a r i g e  o p l e i d i n g  o p  
H B O -  n i v e a u ,  d i e  b e s t a a t  u i t :



PAGE 04 

EQUILIBRIO2018© 

Opleidingsjaar 2: 

 

 

Praktijk: 

 

Lesdag 11: 

♘ Longeren  

♘ Grondwerk: Alle oefeningen in stap 

♘ Rijden: Zitles aan de longe 

 

Lesdag 12:  

♘ Werk aan de hand (met 2 teugels naast het paard): 

                   volte, schouderbinnenwaarts, travers 

♘ Rijden: - alle zijgangen in stap volte  

                   - schouderbinnenwaarts in draf 

 

Lesdag 13: 

♘ Werk aan de hand: volte tem renvers 

♘ Rijden: - alle zijgangen in stap  

                   - volte, schouderbinnenwaarts, travers in draf 

 

Lesdag 14: 

♘ Grondwerk en werk aan de hand: schoolhalt en  

                                                                   halfsteps 

♘ Rijden: - alle zijgangen in stap 

                   - volte tem renvers in draf  

                   - volte in galop 

 

Lesdag 15: 

♘ Advanced longeren: door een S van hand veranderen 

                                           in draf, travers, schoolhalt 

♘ Rijden: - alle zijgangen in stap 

                   - volte tem appuyement in draf 

                   - volte en langs de wand in galop 
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Opleidingsjaar 2: 
 

 

Praktijk: 
 

Lesdag 16: 
♘ Grondwerk en  

     werk aan de hand:  - alle zijgangen in stap  

                                         - volte, schouderbinnenwaarts,   

                                           travers in draf 

♘ Rijden: - alle zijgangen in stap en draf  

 

 

Lesdag 17: 
♘ Didactiek: zitles geven 

 

 

Lesdag 18: 
♘ Advanced longeren 

♘ Grondwerk en 

     werken aan de hand: - alle zijgangen in stap 

                                             - volte tem appuyement in draf 

♘ Rijden: - alle zijgangen in stap en draf 

 

 

Lesdag 19: 
♘ Grondwerk en 

     werk aan de hand: - alle zijgangen in stap en draf 

                                        - schoolhalt en halfsteps 

♘ Rijden: - alle zijgangen in stap en draf 

                   - volte en schouderbinnenwaarts in galop 

 

 

Lesdag 20: 
♘ Grondwerk en 

     werk aan de hand: - alle zijgangen in stap en draf 

                                       - schoolhalt en halfsteps 

♘ Rijden: - alle zijgangen in stap en draf 

                  - volte,  schouderbinnenwaarts en travers  in   

                    galop 
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1. Inhoud 

 

Instructeurs 

opleiding 

Biomechanis 

ch Correct 

Trainen 

bij Equilibrio

✎ Theorie examen,  

      

✎ Praktijk examen: - eigen vaardigheden: longeren,       

                                        grondwerk, werk aan de hand  

                                      en rijden 

 

 ✎ Didactiek examen: - les geven in longeren,  

                                          grondwerk, werk aan de hand  

                                          rijden, houding en zit      

     allen met na jaar 1 een tussentijds examen. 

 

✎ Powerpoint presentatie examen  

 

✎ Jaarlijkse verplichte bijscholing van 1 dag na  

     behalen van het examen. 

 

In het 1e opleidingsjaar ontwikkel je de didactische

vaardigheden, trainingsvaardigheden, zelfkennis,

vermeerderd inzicht in biomechanica, leerstijlen,

lichaamsbewust wording,  trainingsvormen die nodig

zijn om paarden en ruiters meer in balans te brengen.  

 

In het 2e opleidingsjaar ontwikkel je deze onderdelen

verder door, zodat je beslagen ten ijs kunt komen

tijdens je lessen. 

 

Na geslaagd te zijn voor alle examens kun je aan de

slag als: 

✓ Basis Instructeur, of als je eigen trainers niveau hoger

is als  

✓Advanced instructeur. 

 

Zie de algemene voorwaarden voor de mogelijkheden

tot een beroeps- of

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

 

D i t  i s  e e n  2  j a r i g e  o p l e i d i n g  o p  
H B O -  n i v e a u ,  d i e  b e s t a a t  u i t :
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2. Doelstellingen 
 

De doelstellingen van deze  
instructeurs opleiding zijn:

 

♘ Pijnsignalen van paarden kunnen herkennen, 

 

♘ Kunnen trainen met correcte lichaamstaal en een goede 

     communicatie met het paard, 

 

♘ Uitgebreide kennis van de anatomie en biomechanica van het paard 

     hebben, 

 

♘ Bewegingsbeperkingen, kreupelheden en blokkades in de 

     beweging bij paard en ruiter kunnen analyseren en verwoorden, 

 

♘ Didactisch goed onderlegd zijn: doordat je de leerstijlen van zowel 

     lesklant als paard herkent, kun je de juiste manier van 

     informatieoverdracht kiezen,  

 

♘ Een ruiter kunnen begeleiden in het vinden van een onafhankelijke,  

     gebalanceerde zit, 

 

♘ Weten wanneer een probleem niet enkel met training op te lossen is, 

     maar een specialist ingeschakeld dient te worden, 

 

♘ Een combinatie instructies geven zodat beide op een 

     biomechanisch correcte wijze te kunnen bewegen, 

 

♘ Een paard kunnen helpen in het verbeteren van zijn balans, core  

     stability, mobiliteit, stabiliteit en range of motion. 

 

♘ Vanuit een gedegen theoretische achtergrond (historie, anatomie, 

     biomechanica, communicatie, oefeningen, hulpgeving) antwoord op 

     vragen van je lesklant kunnen geven. 
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3. Doelgroep 

 

Instructeurs opleiding  

Biomechanisch Correct Trainen  

bij Equilibrio

✓ HBO werk en denk niveau hebt, 

 

✓ gepassioneerd bent in het geven van instructie, 

 

✓ je wil verdiepen in de essentie van de rijkunst, 

 

✓ hart uitgaat naar het helpen van ruiter en paard, 

 

✓ de in's en out's van de Anatomie en Biomechanica wil

    leren, 

 

✓ je oog wil leren trainen voor (belangrijke) details, 

 

✓ ruimdenkend bent naar andere, medische, 

    aanvullende disciplines,  

 

✓ gemotiveerd bent om te leren, te reflecteren en te 

    evolueren, 

 

✓ doorzettingsvermogen hebt, 

 

✓ enthousiast bent om met ons aan de slag te gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

J e  g a a t  v o l l e d i g  p a s s e n  i n  d e z e  
o p l e i d i n g  a l s  j e :
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4. Studiebelasting 
 

De studiebelasting voor deze 2 jarige opleiding  
op HBO niveau:

De opleiding bestaat per schooljaar uit: 
 

 

♘ 3 theorie weekenden,  

♘ 10 praktijk lesdagen, 

 

De opleiding zal het het hele jaar doorlopen, waarbij de praktijkdagen 

gemiddeld om de 4 weken plaats zullen vinden. 

 

Deze praktijkdagen zijn inclusief: 

 

Een box, of paddock voor je paard met hooi 

Koffie, thee, fris, lunch en versnaperingen. 

   

Je kunt met 2 jaar klaar zijn met de opleiding, mits je alle examens 

haalt. 

 
Theorie weekenden: 
 

6 weekenden: dag 1 en 2  startende om 09.00 tot 17.00/18.00 uur 

 

Praktijk lesdagen: 
 

20 dagen van 09.00 - 17.00/18.00 uur 

Op deze dagen krijg je 2x 30-45 minuten instructie. 

 

Instructie geven / Training eigen paard: 
 

minimaal 4 uur instructie geven per maand, 

minimaal 16 uur trainen met je eigen paard per maand 

 

Tussentijds examen na leerjaar 1, 

Film- en fotomateriaal analyseren. 

 

Boeken (nog aan te schaffen door student) 
 

Verplicht: 

 

✓ Steinbrecht - Das Gymnasium des pferdes 

✓ Bent Branderup - Renaissance Reiten nach Antoine de Pluvinel 

✓ Bent Branderup - Academic Art of Riding 

✓ Bent Branderup - Die Logik hinter den Biegungen
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5. Vrijstellingen 

 

Instructeurs opleiding  

Biomechanisch Correct Trainen  

bij Equilibrio

J e  k u n t  v r i j s t e l l i n g e n  i n  d e z e  
o p l e i d i n g  k r i j g e n  a l s  j e :

✓ De cursus Teamwork makes dreamwork hebt gevolgd,  

 

✓ De cursus Houding en Zit hebt gevolgd, 

 

✓ De cursus Core Stability hebt gevolgd, 

 

✓ Biomechanisch Correct Trainen 1 en/of 2 hebt gevolgd, 

 

✓ Het Revalidatie en Rehabilitatie Traject hebt gevolgd. 

 

 

 

 

Daarnaast is vrijstelling voor de module didactiek mogelijk als je 

reeds in het bezit bent van een (paardrij)instructeursdiploma. 

Je kunt dan schriftelijk een verzoek tot dispensatie indienen. 

 

Wat hebben wij nodig? 

 

 

✎ Een onderbouwde motivatie waarom je dispensatie aanvraagt, 

 

✎ Indien van toepassing, een kopie van je 

    (paardrij)instructeursdiploma, 

 

✎ Een overzicht van je werkervaring. 

 

Zo kan Equilibrio de overlappingen tussen je behaalde diploma’s 

en/of werkervaring en de Instructeursopleiding Biomechanisch 

Correct Trainen toetsen. 

 

Equilibrio zal binnen twee weken na de aanvraag uitsluitsel geven of 

dispensatie wordt toegekend 

 

 

 

 

5. Wat verwachten we van jou? 
 

Onze verwachtingen van  
een toekomstig instructeur:
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6. Wat verwachten we van jou? 
 

Onze verwachtingen van  
een student aan de instructeurs opleiding  

en dus toekomstig instructeur:

 

 

 

 

Equilibrio gaat uit van de beste inzet die een student kan geven 

om deze opleiding af te ronden en zal er zelf alles aan doen om de 

student te motiveren en persoonlijke waarde toe te voegen tijdens 

de voortgang van de opleiding. 

 

 

De student dient verantwoordelijkheid te nemen over het indelen 

van zijn studiebelasting. 

 

 

Ook verwacht Equilibrio dat de student respectvol omgaat met zijn 

medestudenten en de docenten van deze opleiding. Met zijn allen 

creeëren we een veilige leeromgeving, zowel online als offline. 

 

 

De student dient zelf ook te reflecteren op zijn voortgang 

gedurende de opleiding, er zijn altijd mogelijkheden om extra 

praktijkles te volgen, of vragen te stellen. 
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7. Kwalificaties 

 

Instructeurs opleiding  

Biomechanisch Correct Trainen  

bij Equilibrio

 

♘ Pijnsignalen van paarden kunnen herkennen, 

 

♘ Kunnen trainen met correcte lichaamstaal en een  

     goede communicatie met het paard, 

 

♘ Uitgebreide kennis van de anatomie en  

     biomechanica van het paard hebben, 

 

♘ Bewegingsbeperkingen, kreupelheden en blokkades  

    in de beweging bij paard en ruiter kunnen analyseren

    en verwoorden, 

 

♘ Didactisch goed onderlegd zijn, doordat je de  

     leerstijlen van zowel lesklant als paard herkent kun je

     de juiste manier van informatieoverdracht kiezen,  

 

♘ Een ruiter kunnen begeleiden in het vinden van een  

     onafhankelijke, gebalanceerde zit, 

 

♘ Weten wanneer een probleem niet enkel met training

     op te lossen is, maar een specialist ingeschakeld  

     dient te worden, 

 

♘ Een combinatie instructies geven zodat beide op een

    biomechanisch correcte wijze kunnen bewegen, 

 

♘ Een paard kunnen helpen in het verbeteren van zijn    

     balans, core  stability, mobiliteit, stabiliteit en  

     range of motion. 

 

♘ Vanuit een gedegen theoretische achtergrond  

     (historie, anatomie, biomechanica, communicatie,  

      oefeningen, hulpgeving) antwoord op vragen van je  

      lesklant kunnen geven. 

 

 

W a t  z i j n  j e  o n t w i k k e l d e
k w a l i f i c a t i e s  n a  d e z e  o p l e i d i n g ?
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8. Toetsing 
 

Wanneer en waarin doe je examen?

 

Tussentijds examen na leerjaar 1 

 

Toetsing van de eigen vaardigheden: 

  

Door middel van het insturen van 4 video's waarin de vereiste 

choreografie wordt getoond. 

(onderdelen grondwerk, werken aan de hand, longeren en rijden) 

De choreografie van de diverse niveau's is compleet uitgewerkt in een 

apart document. 

 

Toetsing van de instructieve vaardigheden: 

 

Het geven van een zitles (30 min.) en het geven van een les (30 min.) in 

een onderdeel naar keuze. 

Beide lessen dienen vastgelegd te worden op video en ingestuurd aan 

het einde van leerjaar 1. 

 

Het tussentijds examen dient als toetsingsmoment voor de student. 

 

Hierin wordt duidelijk hoe de ontwikkeling van de eigen vaardigheden, 

het lesgeven en de beheersing van de stof uit voorgeschreven boeken 

tot dan toe verloopt en of er al dan niet bijgestuurd dient te worden 

vanuit Equilibrio om de slagingskans optimaal te maken na jaar 2. 
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8. Toetsing 
 

Wanneer en waarin doe je examen?
 

Examen na leerjaar 2 

 

Toetsing van de eigenvaardigheden: 

Doormiddel van het insturen van 4 video's waarin (minimaal) de 

vereiste choreografie wordt getoond voor Basis Instructeur. 

(onderdelen grondwerk, werken aan de hand, longeren en rijden) 

 

Toetsing van de opgedane kennis uit de cursussen en de gelezen 

boeken: 

Beoordeling van de gemaakte opdrachten die bij iedere cursus 

verstrekt worden. 

Theoretisch examen over de gehele stof van leerjaar 1, 2 en de 

boekenlijst. 

 

Toetsing van de instructieve vaardigheden: 

Het geven van een zitles (30 min) en het geven van een les in een 

onderdeel naar keuze (30 min). 

De lessen dienen vastgelegd te worden op video en ingestuurd te 

worden aan het einde van leerjaar 2. 

 

Om te kunnen slagen dienen alle examenopdrachten voldoende te 

zijn (zie examenreglement). 

 

Het diploma wordt pas overhandigd als de student voor alle 

examenopdrachten is geslaagd. 

 

Mocht je meer tijd nodig hebben voor het behalen van het gewenste 

eigen vaardigheden niveau, geen probleem. De video's mogen 

ingeleverd worden als jij er klaar voor bent. 

 

Er mag voor het theoretisch examen een herexamen worden 

aangevraagd. 

 

Door uitzonderlijke omstandigheden kan een student verhinderd zijn 

om de theoretische toets te maken. 

 

In dat geval zal Equilibrio een tweede mogelijkheid bieden. 

Met het bieden van een tweede mogelijkheid vervalt de optie een 

herexamen te maken. 
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8. Aanmelden 

 

Instructeurs opleiding  

Biomechanisch Correct Trainen  

bij Equilibrio

Inschrijving: 

 

Enthousiast? Je kunt je nu al inschrijven.  

Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen! 

  

Om je diploma te halen dienen 2 jaren afgerond te zijn. 

De kosten per opleidingsjaar bedragen € 2300,-  

voor de complete 2 jarige opleiding dus €4600,- 

 

Dit mag je in 1 keer voldoen maar ook in 24

maandelijkse termijnen!  

 

Equilibrio stuurt je binnen 5 dagen na ontvangst van je

inschrijfformulier een bevestiging en factuur voor het

inschrijfgeld toe. 

 

Zodra het inschrijfgeld van € 400,00 is ontvangen op

IBAN NL03ABNA0566310465 t.n.v. C.S. Wolters o.v.v. je

naam en 'BMCT Instr.Opleiding', gaan 14 dagen

bedenktermijn in. Daarna is de inschrijving definitief. 

 

Het restbedrag van de opleiding mag in 24

maandelijkse termijnen à € 175,00 worden voldaan. 

Deze maandelijkse termijnen zullen per automatisch

incasso geïnd gaan worden.  

 

De afschrijving van deze termijnen start in de eerste

maand van aanvang van de opleiding.  

De student ontvangt hiervoor maandelijks een factuur. 

 

W a t  m o e t  i k  d o e n  o m  m e  a a n  t e  
m e l d e n ?
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9. Toelatingsniveau 
 

Je wil aan een instructeurs opleiding beginnen,  
dan vragen we ook een basis niveau:

Doordat er een vastgesteld basis niveau van de studenten wordt gehanteerd 

zal het kwaliteitsniveau van de instructeursopleiding gewaarborgd worden. 

 

De fundering van het Equilibrio systeem ligt in de stapsgewijze ontwikkeling 

door diverse niveaus heen, waarbij het in balans brengen van ruiter en paard 

centraal staat. 

 

Equilibrio heeft 10 niveau's uitgeschreven om structuur te geven aan de 

opleiding van ruiter en paard. Hierdoor biedt Equilibrio studenten een 

schematisch overzicht waar zij op dit moment staan en waar ze zich in  de 

toekomst naar toe kunnen ontwikkelen. 

 

Ruiters en paarden kunnen stapsgewijs de diverse niveaus doorlopen in hun 

eigen ontwikkelingstempo. Zo ontstaat er geen geforceerde druk en houden 

we rekening met natuurlijke ontwikkelingsgrenzen van mens en paard. 

 

Basis niveau voor deelname aan de instructeurs opleiding is niveau 4, 

wat onderstaande inhoudt:  

 

Rijden: 

3 basisgangen, over de rug, naar de hand toe. 

Stap: Voltes, wijken, schouderbinnenwaarts, travers, renvers, appuyeren 

Draf: Voltes, wijken, schouderbinnenwaarts. 

Galop: Voltes, hoefslag volgen met tempobehoud 

Of M1 dressuur met winstpunten. 

 

Longeren: 

stap en draf in ontspanning, op de enkele longe, in de buiging. 

Galop mag nog wat in onbalans zijn. 

 

Grondwerk/werk aan de hand: 

Stap: Voltes, wijken, schouderbinnenwaarts, travers, renvers, appuyeren, 

werkpirouette 

 

Intake door middel van insturen van video's: 

Rijden, longeren en eventueel grondwerk/werk aan de hand. 

 

In een persoonlijk gesprek kan het aanvangsniveau dat hiervan afwijkt 

tussen Equilibrio en de student worden besproken en eventueel worden 

geaccordeerd.  
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10. Diploma 

 

Instructeurs opleiding  

Biomechanisch Correct Trainen  

bij Equilibrio

 

Het halen van alle examens in leerjaar 2 geeft recht op

het diploma: 

 

Equilibrio Instructeur Biomechanisch Correct Trainen. 

   

Of de instructeur het niveau Basis, Advanced, Bachelor

of Master behaalt ligt aan de getoonde en

geaccordeerde choreografische keuze, er bestaat de

mogelijkheid om verder te trainen naar een hoger

niveau na de opleiding. 

 

Dit diploma geeft (na erkenning van het CRKBO) de

mogelijkheid een Beroeps- of Bedrijfs-

Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  

Zie hiervoor de Algemene voorwaarden. 

 

Studenten kunnen rekenen op een kwalitatief

hoogwaardige opleiding. 

 

 

Raadpleeg je boekhouder: de opleidingskosten kunnen

(deels) aftrekbaar zijn van de belasting. 

 

 

 

 

D i p l o m a
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1 1 . CRKBO 
 
 

 

 

Equilibrio is op dit moment bezig deze opleiding bij het CRKBO 

(Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) te laten registreren. 

 

De registratie bij het CRKBO is het gevolg van een uitgebreide audit die 

door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) 

wordt uitgevoerd. 

In de kwaliteitscode staat omschreven dat er wordt getoetst op 

betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid en 

kenbaarheid. 

 

Aan de orde komen aspecten als: 

de administratieve organisatie, kwaliteitseisen aan lesstof en aan de 

docenten, communicatie met opdrachtgevers en klanten, 

klachtenprocedures, etc. 

 

Met deze registratie zal het CRKBO aan gaan geven dat Equilibrio aan 

alle gestelde criteria voldoet, dus moet alles ook tip top in orde zijn! 

 

Daar zijn we nu heel hard mee aan het werk en de verwachting is dat 

we binnen een aantal weken de erkenning in orde hebben! 
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12. Data & lokatie 

 

Instructeurs opleiding  

Biomechanisch Correct Trainen  

bij Equilibrio

D a t a  2 0 1 9 / 2 0 2 0 :  

Lokatie Meerlo 

 

Eerste 3 theorie weekenden: 

 

 

Eerste 10 Praktijkdagen: 

 

 

De tweede 10 praktijkdagen 

worden in de loop van het jaar 

ingepland.
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