
Les gemist?

Als je een (fysieke) les mist, kan je extra hier een extra 

opdracht aanvragen. Je kan kiezen uit twee opdrachten. 

Kies er één die het beste bij je past. Download hier (de 

theorielessen in de  e-learning blijven uiteraard voor jou 

beschikbaar).

Mis je twee lessen, dan is het bijwonen van deze 

verdiepende dag verplicht. Mis je drie lessen, dan heb je 

onvoldoende lessen gevolgd om aan de examens te kunnen 

deelnemen. Je neemt dan contact op met jouw hoofdtrainer 

en de opleider, om te kijken naar een ‘alternatieve route’.

De extra kosten hiervan zullen met jou worden besproken. 

We zullen hierin gepast maatwerk leveren om jou zo goed 

mogelijk de opleiding te laten afronden.

Van jou wordt de nodige inspanning en focus verwacht, 

maar is zeker te doen, mits je de lessen bijwoont. Als men 

diverse lessen mist (om welke reden dan ook) dan is het 

gewoonweg niet mogelijk. Doordat we met zeer kleine 

groepen cursisten werken en trainers hebben met zeer veel

capaciteiten, leiden we cursisten in het jaarprogramma 

vakbekwaam op. Samen kijken naar een oplossing kan 

‘lucht’ geven wij bieden jou graag een alternatief op maat 

aan in overleg.

De verdiepende dag kost 120 euro exclusief btw en de 

‘alternatieve’ route is een vorm van maatwerk die we samen 

met jouw hoofdtrainer bepalen en aanleveren.



Stages

Vanwege veel afleiding en verstoring van processen binnen de 

groep, vinden er geen stages meer plaats binnen O2C. Tenzij er een 

co-trainer wordt ingewerkt en deze zich als ‘gast’ opstelt. De co-

trainer observeert tijdens de ochtend dat hij/zij meeloopt en krijgt 3 x 

10 minuten een korte terugkoppeling en reflectiemoment van de 

hoofdtrainer. 

De co-trainer is nagenoeg onzichtbaar aanwezig en bemoeit zich 

niet met het groepsproces.

De co-trainer mag na de ochtend een korte terugkoppeling geven 

aan de groep. De terugkoppeling is een reflectie op de talenten die 

de co-trainer gezien heeft. Daarna keert de co-trainer huiswaarts. 

Het klinkt heel strak maar voor het behoud van rust en orde in de 

groep is dit echt noodzakelijk.



Examen gemist

Het is uiteraard mogelijk examens te herkansen. Hiervoor moeten wij 

een aangepaste planning maken. De aangepaste planning valt buiten 

het pakket. De planning wordt op maat gemaakt samen met de cursist 

en zal extra kosten met zich meebrengen, zoals extra lessen of 

examens.

Blijf ontspannen en wees gerust je hebt voldoende tijd om de examens 

goed te oefenen. De meeste mensen halen de opleiding vanwege de 

vele aandacht die zij krijgen in één keer. Maak dus ook gebruik van de 

oefentijd en hulp van de trainers door het indienen van proef examen 

filmpjes.

Echter is en blijft het beroep van een paardencoach een zeer belangrijk 

beroep als het gaat om het correct begeleiden van de persoonlijke 

ontwikkeling van mensen, in fysieke en mentale zin. Als je het diploma 

hebt behaald mag je ervan overtuigd zijn dat je een vakbekwame 

paardencoach bent. Niet alleen jouw hoofdtrainer beoordeeld jouw 

harde werken, ook een tweede persoon kijkt jouw werk na. Het diploma 

is een kroon op jouw werk om andere mensen te mogen verder helpen 

met paarden. Nu is het zover …. Je mag andere mensen verder 

helpen met paarden (coaching).

Binnen de opleiding weet men in grote lijnen hoe hij/zij ervoor staat en 

is het procesgesprek in les 5 of les 6 een goede pijler om te weten 

waar je staat en wat er eventueel nog nodig is om de examendagen 

goed te doorlopen.

Er zijn zoals jullie weten twee examenonderdelen Examen 1 waarin we 

jouw mgv filmpje bespreken en jij jouw beoordeling hierop terugkrijgt. 

Examen 2 het veilig en verantwoord werken met het coachpaard 

waarin jij laat zien dat jij weet hoe jij het paard veilig en verantwoord 

leidt. De rest volgt allemaal in de lessen en les 7 en 8.



Tips om je goed voor te bereiden op de examens:

Laat randzaken voor wat ze zijn, duik niet te diep in de 

groepsdynamiek of andere omliggende zaken. Je doet de 

opleiding op jouw tempo en jouw manier. Het is erg belangrijk om 

je veilig en vertrouwd te voelen in de groep en om hierin steun te 

ervaren. Echter als paardencoach werk je veelal alleen en heb je 

jouw ‘eigen’ ontwikkelde vaardigheden om op te steunen.

Gebruik de lessen dus om jezelf verder te ontwikkelen en dieper 

op jouw talenten te reflecteren. Zo blijft het constructief en prettig.

Ook zaken die buiten jezelf en in het verleden liggen doen er in de 

weg naar de examens niet zo toe, tenzij ze jouw vooruit helpen 

natuurlijk! Focus je op het vervaardigen van de motiverende 

gesprekstechnieken en dan vooral het stellen van open vragen en 

het reflectief luisteren.

Kijk de filmpjes in de e-learning gerust meerdere keren, als dit jou 

helpt dan is dat juist fijn. Begin vroegtijdig met het oefenen van de 

motiverende gespreksvoering zet dit ook op film , zo kun je de 

filmpjes meenemen naar de (online)lessen en tussentijds laten 

bekijken door de hoofdtrainer voor eventuele tips. Zo weet jij waar 

je staat, kunnen jullie elkaar helpen in de groep op het stellen van 

open vragen en reflectief luisteren.

Onthoud dat de trainers er voor jou zijn en jou verder willen 

helpen in het vakbekwaam werken als paardencoach. 

De trainers hebben het beste met je voor. 

Gebruik hun kennis en durf hen te vragen.



Verzilvering diploma 

• Voor herkansen van examendag 1 volgt men een extra 

lesmoment MGV en legt men het examen in levende lijve af op 

dezelfde dag (in plaats van filmpje). Kosten van deze nieuwe 

examinering bedragen 350 euro exc. btw. De nieuwe examendag

wordt in overleg met de directie en de hoofdtrainer samengesteld. 

• Bij het niet opnieuw willen of kunnen herkansen van één van de 

examenonderdelen ontvangt men in plaats van een diploma een 

bewijs van deelname. 

• Heeft men het examen op examendag 2 (praktijk met de 

paarden) niet behaald? → Hier is geen extra lesdag voor. Men is 

dan niet in staat, volgens de normen van O2C, om als  

paardencoach begeleiding met paarden te geven.

Herkansing examens

In de meeste gevallen is de kans van niet slagen op het 

paardengedeelte al eens besproken met de hooftrainer of binnen 

een van de procesgesprekken naar voren gekomen. Situaties van 

bijvoorbeeld; onzorgvuldig handelen of agressief gedrag naar de 

paarden door de coach i.o.d zullen directe aanleiding zijn voor het 

niet slagen. Ook het onvoorbereid presenteren van de presentatie 

veilig werken met coachpaarden zullen aanleiding zijn om niet direct 

te slagen. Voor het alleen zakken voor de presentatie geldt een 

uitzondering; deze mag opnieuw herkanst worden, in een andere 

examengroep. 

De kosten hiervan bedragen 120 euro exc. btw. In overleg wordt 

men geadviseerd; hoe nu verder? Dat zou kunnen bestaan uit het 

volgen van een bijscholingsmodule binnen O2C of een vijfdaagse 

training werken met coachpaarden bij de freestyleacademie van 

Emiel Voest. Men krijgt dan een bewijs van deelname van de 

opleiding bij O2C welke wordt omgezet naar een diploma wanneer 

men het certificaat van één van de bovenstaande cursussen kan 

aantonen. 

Samenvattingen herkansingen:

• Examendag 1 Filmpje niet behaald? → Lesdag+ Herkansing 

mogelijk

• Examendag 2 grondwerken met paarden niet behaald? → Advies 

driedaagse gondwerkmodule O2C te volgen of vijfdaagse Emiel 

Voest. 

Men ontvang bewijs van deelname van de opleiding tot 

Paardencoach bij O2C, bij aantonen van certificaten van één van de 

grondwerkmodulen, krijgt men alsnog het diploma van O2C. Het 

bewijs van deelname van de jaaropleiding van O2C blijft 2 jaar 

geldig om te worden verzilverd met één van de grondwerkmodules. 

Eventuele andere behaalde paardenopleidingen in overleg met O2C. 

• De presentatie veilig werken met coachpaarden kan worden 

herkanst in overleg met O2C.


