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''The natural healing force within

each one of us is the greatest force

in getting well''



Exclusieve opleiding

Op het gebied van gezondheid zijn er vele opleidingen te vinden. 
Deze opleiding is exclusief omdat gezondheid en sport samen

komen. Het is zo veel meer dan alleen cranio sacraal therapie. Er
word gekeken naar hoe ieder vakgebied een paard kan helpen

en ondersteunen in de sport prestaties die het dier moet leveren.
Jij als therapeut kan na deze opleiding eigenaar en paard

coachen naar een succesvolle sport carriere. Doordat er veel vak
docenten informatie komen geven over hun beroep ga jij met een
brede kennis naar huis. Je kunt hierdoor een eigenaar aansturen

op de punten waarin het fout gaat in het management om het
paard. Hierdoor heb je snelle en goede resultaten. 

 
In de paardenwereld word er vaak geschreven alsof er 1 vak is

wat ieder paard kan helpen, maar samen kan je zo veel meer als
alleen. In deze opleiding leer jij hoe je voor ieder paard een

oplossing kunt vinden.  
 

De combinatie tussen sport en gezondheid is erg belangrijk ,want
op het moment dat jij als therapeut een paard behandeld hebt

moet je ervoor zorgen dat het paard gezond blijft. Door de juiste
begeleiding word ieder paard een happy atlete. 

 
Ieder paard verdiend het om gezond en pijn vrij een sport carrière

voort te zetten. Ga jij daarbij helpen?  
 



inhoud 
De cranio sacraal sport opleiding is een exclusieve opleiding voor
iedereen waarvan het zijn of haar droom is om bedroepsmatig met
paarden te werken. Het exclusieve aan deze opleiding is dat vele
vakgebieden samen komen om de  kennis te verbreden en meer

succes te kunnen behalen in de sport. Ieder paard verdiend de beste
begeleiding en behandeling en deze opleiding kan dat waarborgen. 

De opleiding heeft een duur van 1 jaar op HBO niveau. In dit jaar word
de cursist klaar gestoomd om een zelfstandig therapeut te worden. In
dit jaar krijg je maandelijkse lesdagen en verschillende gastdocenten.

Er zullen ook opdrachten worden mee gegeven waarvan verwacht
word dat de cursist deze thuis zal uitvoeren en beoefenen. Deze
opdrachten hebben een studie belasting van ongeveer 5 uur per

week.   

Aan het einde van het 1e jaar word er een examen afgelegd. Indien de
cursist deze twee examens met succes heeft gehaald mag hij of zij

zichzelf cranio sacraal sport therapeut noemen.  
Na het behalen van het 1e jaar kun je masterclasses volgen om je te

verdiepen in verschillende onderwerpen. 



- Cranio sacraal therapie 
- Anatomie 

- Pathologie / fysiologie 
- Training 

- Voeding en huisvestiging 
 - Gedrag 

- Adviseren van de eigenaar 
- Opzetten van een eigen bedrijf 

 
Gastdocenten op het gebied van: 

- Acupunctuur 
-Hoefsmederij 
- Zadelmakerij 

- Bit & hoofdstel fitting 
- Tandarts  

- Bedrijfskunde

vakken



deelname

Je kunt deelnemen aan de opleiding als je voldoet aan
onderstaande punten: 

- Je wilt je inzetten om meer kennis op te nemen over paarden en
de paardensport. 

- Je hebt een minimale leeftijd van 17 jaar. 
- Je bent actief bezig met paarden(sport). 

- Je wilt door je passie voor paarden er je beroep van maken. 
 

Je kunt in deze opleiding geen vrijstelling krijgen voor vakken of
leerjaren. Indien je een andere opleiding gevolgd hebt is dit een
meerwaarde voor jou eigen ontwikkeling en jou begrip voor de

lesstof. 
 

Wil jij graag deelnemen aan deze opleiding of twijfel je nog? Dan
ontvang ik jou graag op een kennismakingsgesprek.  

 



lesdagen

Hoe ziet een les dag eruit?  
We beginnen de dag met een kop thee of koffie om eventueel

vragen of ervaringen te delen vanuit de vorige lesdag. Bij de eerste
lesdag gebruiken we dit moment voor een voorstel rondje.  

 
Daarna gaan we aan de slag met theorie. Iedere lesdag heeft een

ander thema dus je krijgt ook steeds een andere theorie les. 
 

Tussendoor houden we een korte pauze zodat iedereen zich even
kan ontspannen en weer fris en fruitig alles kan opnemen en in

staat is om te leren.  
 

Na de theorie hebben we een lunch pauze waarin we natuurlijk
gezellig met z'n alle bij elkaar zitten.  

 
Nadat we de lunch hebben gehad gaan we verder naar de praktijk
locatie om het besproken theorie thema in praktijk te brengen. In

ieder les weekend behandel je paarden en ontvang je nieuwe cranio
sacrale technieken.  

 
we sluiten de dag af met een na bespreking waarin er natuurlijk

ruimte is voor vragen. Ook word er in ieder les weekend het
huiswerk besproken voor het volgende les weekend. De huiswerk
opdrachten passen altijd bij het thema wat je dat weekend hebt

gekregen. 
 



Docenten

De opleiding word gegeven door Kiara van Grevenbroek.
Gecertificeerd cranio sacraal theraeut met aanvullende

specificatie waarvan maar 12 therapeuten uit heel Europa deze
specificatie hebben. 

Naast cranio sacraal therapie is Kiara ook ORUN instructrice,
KNHS jurylid, gedragstrainer, Equine chain taping en ook zeer

actief in de dressuur sport op hoger niveau. Door een ruime
ervaring en breed kennis gebied kan Kiara jou opleiden tot een

cranio sacraal sport therapeut. 

Cranio sacraal therapie is een ontzettend mooi vak die absoluut
invloed heeft op de sportprestaties van een paard. Doordat een
paard gezien word als athlete en hierdoor ondersteuning nodig

heeft op meerdere gebieden worden er in de opleiding
gastdocenten uitgenodigd.  

Deze docenten zijn ieder professionelen in hun vak gebied en
worden bekend gemaakt na het starten van de opleiding. 



studie paard

Indien de student een eigen of verzorg paard heeft is het mogelijk om
dit paard te gebruiken als studie case. Het is de bedoeling dat de

student minimaal 2 paarden het hele jaar gaat volgen en begeleiden
om hier uit een afstudeer onderzoek te doen.  

In het jaar word er verwacht dat je het paard kunt analyseren op
verschillende vlakken. Naast het analyseren zal de student dit paard
ook regelmatig behandelen en zijn vorderingen vast leggen op papier

en beeld materiaal. Alle kennis die je nodig hebt om het paard te
kunnen analyseren en beoordelen leer je in de opleiding. Er bestaat

geen goed of fout, er bestaan alleen leer momenten.  

In het tweede half jaar gaan we ook een deel training mee pakken met
het studie paard. Mocht je om welke redenen dan ook moeten

wisselen van paard is dat geen probleem. Je mag de case van dit
paard toevoegen in je opdracht en beginnen met een ander paard.  

De eisen waaraan een studie paard moet voldoen: 
- Het paard is gezond op het moment dat de student start me de

opdrachten 
- De eigenaar is bereid informatie te geven aan de student en

accepteert dat de student nauwkeurig betrokken zal zijn in dit studie
jaar. 

- Het paard word nog getraind (handwerk, longeren, rijden) 

Het maakt niet uit wat voor ras, leeftijd of problemen het paard heeft.
Van ieder paard kun je leren.



studie begeleiding

 Alle informatie over jou zelf, paarden of eigenaren word in
vertrouwen genomen en mag ook niet naar butien worden gebracht
door docenten of mede studenten. Dit geld voor opleidingsdagen en

daarbuiten.  
 

Tijdens de opleiding mag je overleggen en contact hebben met
mede studenten. Je krijgt inlog gegevens tot een forum om samen

met de mede studenten te overleggen. Hierbij zullen ook de
docenten kunnen reageren. Na inschrijving krijg je inlogcodes voor

het forum. Voor vragen over het huiswerk, rooster of andere
administratieve zaken mag je altijd telefonisch contact op nemen of

per email een bericht achterlaten. Binnen 5 dagen zal er contact
met je worden opgenomen. Wij streven ernaar om dit zo snel

mogelijk te doen.  
 

Naast de hoofddocent krijgen de studenten ook les van
gastdocenten. Hiervoor vragen wij de studenten na iedere les om

een evaluatie formulier in te vullen. Zo kunnen wij zien of de
onderwerpen interessant waren en of er aanvullende informatie
gegeven moet worden. Je bent vrij om evaluatie formulieren of
klachten in te dienen. Wij streven ernaar om de kwaliteit van de

opleiding zo hoog mogelijk te houden en daar is de mening van de
studenten bij nodig. Via het klachtenformulier op de website of per

email kun je je bericht achterlaten. Wij nemen binnen 14 dagen
contact op en proberen het probleem samen met de student op te

lossen. De klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. 



rooster

Groep 1 leerjaar 2018  

8 en 9 september 2018  - 10:00 tot 17:00 
13 en 14 oktober 2018 - 10:00 tot 17:00 

10  en 11 november 2018 - 10:00 tot 17:00 
8 en 9 december 2018 - 10:00 tot 17:00 
12 en 13 januari 2019 - 10:00 tot 17:00 
9 en 10 februari 2019 - 10:00 tot 17:00 
9 en 10 maart 2019 - 10:00 tot 17:00 

13 en 14 april 2019 - 10:00 tot 17:00 examens 

Locatie: 

Theorie locatie: Kastanjelaan 26B Ridderkerk 
Pratijk locatie: Lindtsedijk 51A Heerjansdam 

* De locatie's zijn onder voorbehoud. Voor speciale lesdagen of
oefendagen kunnen er andere locatie's gekozen worden. Deze

worden tijdig doorgegeven.  



Examens

De examens bestaan uit 2 theoretische examens en 1 praktisch
examen. In de examen handleiding zal worden aangegeven welke

theoretische onderwerpen er getoetst worden. 

Wanneer de student zakt voor een theoretisch of praktisch examen
kan deze 1 keer herkanst worden. Er word een  nieuwe datum

gepland samen met de student. 

Na het behalen van het theoretische en praktische examen ontvangt
de student een certificaat waarmee hij of zij kan deelnemen aan de

masterclasses. Na het behalen van het examen in het tweede leerjaar
is de student zelfstandig cranio sacraal sport therapeut en ontvangt
de student een diploma. Met dit diploma kan de student lid worden
van het KRCST. (Kwaliteits register cranio sacrala therapeuten)  



Kwaliteits register 
 cranio sacraal therapeuten

Voor afgestudeerde therapeuten heb ik het KRCST opgericht. 
 Dit register is opgezet zodat: 

- Je als eigenaar duidelijkheid hebt over wie er een toevoeging is voor 
jouw paard. 

- Je als therapeut kunt laten zien dat je goed geschoold bent en je
kunt onderscheiden aan de wild groei van therapeuten. 

- Nieuwe klanten jou kunnen vinden. 

Het is register is bedoeld om de kwaliteit van de therapeuten hoog te
houden en ons te onderscheiden van de andere cranio sacraal

therapeuten. Het is tenslotte ook een veel uitgebreidere opleiding.
Klanten kunnen zien op de website van het KRCST dat jij als

therapeut netjes je bijscholingen volgt en natuurlijk ook een link met
jouw website erbij.  

Als lid van het KRCST heb je te maken met beroepscode en ethische
code. Hierover kun je meer informatie vinden op de website van het

KRCST die binnenkort online komt. 
Na het afronden van de hele opleiding krijg je een lidmaatschap van 2

jaar cadeau.



Investering

De kosten van deze opleiding zijn inclusief de lesstof voor de
gehele opleiding en de lunch, koffie en thee.  

Investering -  €2.850,- 

Schrijf je in voor leerjaar 2018 en ontvang 500 euro korting! 

Betaling in termijnen: 
Betaling per maand (10 maanden) €300,- 
Betaling per kwartaal (4 kwartalen) €740,- 

Theorie en praktijk examen zijn inbegrepen bij de prijs. 

* Indien een student zakt voor het theoretisch of praktisch
examen mag deze 1 keer herkanst worden. Hier worden geen

extra kosten voor in rekening gebracht.


