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Barefoot paardadviseur
Tot voor kort diende het paard voor veel mensen hoofdzakelijk als middel om deel te
nemen aan sportwedstrijden. Hoewel de meeste paarden nog op een traditionele
manier gehouden worden zien we de laatste 10 à 15 jaar een verschuiving. Paardeigenaars gaan op zoek naar bekwame professionals, ook gekend als barefoot
paardadviseurs. Ze hebben kennis van paardgerichte zaken en nemen, naast het
bekappen van de hoeven, ook andere basisverzorging op zich.

Een paard als huisdier
In het algemeen zijn onze inzichten over
de omgang met dieren veranderd,
hierdoor wordt een paard meer en meer
als huisdier gezien. We denken veel meer
na over huisvesting, voeding en een
gezonde, veel natuurlijkere leefstijl.
Hierdoor gaan we op zoek naar
paardvriendelijke oplossingen om te
komen tot meer vrije beweging. Zo kan je
bijvoorbeeld een paard houden in een
kudde, zorgen dat het paard beschutting
kan vinden uit vrije wil, natuurlijkere
voeding geven, de tuigage aanpassen en
alles wat ijzer is vermijden op en aan het
dier.
Paardeigenaars gaan daarom op zoek
naar bekwame professionals, ook gekend
als barefoot paardadviseurs. Ze hebben
kennis van paardgerichte zaken en nemen,
naast het bekappen van de hoeven, ook
andere basisverzorging op zich. Daarom
start Odisee in samenwerking met
kundige, moderne specialisten een

nieuwe opleiding voor een volledig nieuw
paardenvak.

Doelgroep
De opleiding richt zich tot paardenliefhebbers die paardvriendelijkheid hoog
in het vaandel dragen. Je hecht veel
belang aan de natuurlijke leefstijl van het
paard en wil het ook zo (leren) verzorgen.
Jouw profiel:
• Je houdt van paarden.
• Je zoekt een beroep in het
paardenmilieu.
• Je kunt paardrijden.
• Je bezit (of beschikt over) een paard
of een pony.
• Je beschikt over vervoer.
De modules vinden meestal plaats
op de locatie van de specialist.

Inhoud
Dankzij deze unieke opleiding word je een
allround professional met een grondige
scholing als barefoot hoefverzorger. Je
leert hoe je elke hoef perfect kunt
bekappen. Bovendien verwerf je de
nodige kennis over de belangrijkste
aspecten van het paard en
paardenhouden.
Gedurende een periode van anderhalf
jaar kun je oefenen en leer je alles over de
innerlijke en uiterlijke hoef, hoefziekten en
afwijkingen. Je leert met paarden en
eigenaars omgaan en volgt je eigen werk
op in case studies.
Voor elke hoef, hoe verwaarloosd of ziek
ook, leer je een plan van aanpak maken.
Vervolgens kun je het paard perfect
bekappen. Mensen die zelf bekappen kun
je begeleiden en assisteren. Door jouw
manier van hoefverzorging kunnen
paarden zo lang mogelijk lopen met goed
functionerende hoeven.
Tijdens het verzorgen van de hoeven zie je
meteen als er iets niet in orde is met het
paard. Je kijkt na of het zadel past,
misschien is het wel tijd voor een bezoek
van de tandarts, of je ontdekt via een
eenvoudige massage of het paard ergens
in de spieren vast zit. Verder leer je ook
aan hoe je bitloos kunt rijden en welk
hoofdstel het meest geschikt is.

Je leert zien of een paard kreupel is, je
leert röntgenfoto’s lezen, hoefschoenen
aanpassen en wormtesten uitvoeren. Je
lesgevers zijn ervaren vakmensen en
specialisten. Zo ben je het eerste
aanspreekpunt voor verzorgingsadvies. Bij
pijn of spierspanning verwijs je door naar
de juiste therapeut of dierenarts.

Programma
Deze opleiding bevat vijf theorie-, twaalf
vakmodule- en negen hoefkundedagen.
Tijdens de theorielessen komen volgende
onderdelen aan bod:
• ethologie van het paard
• morfologie (bewegingsleer)
• voeding
• klantbenadering
• basis boekhouding en bedrijfsbeheer
De vakmodules bestaan zowel uit praktijk
als theorie:
• tanden
• zadels
• rechtrichten
• hoeven en hoefschoenen
• kreupelheidsdetectie
• radiologie
• bitloos rijden
• wormeitelling
• gezondheid beoordelen
• huisvesting & weidebeheer
Tijdens de hoefkundelessen ga je zelf aan
de slag met barefoot hoefkunde.

De opleiding start op 8 september 2018.
De hoefkundelessen gaan telkens door
op zaterdag, de vakmodules en
theorielessen staan, ongeveer
maandelijks, ingepland op vrijdag en
zaterdag. Je sluit de opleiding af met een
weekend op de Veluwe (Nederland) in
september 2019.

Evaluatie
Je kunt enkel het eindcertificaat behalen
wanneer je slaagt voor een theorie- en
praktijkexamen. De verschillende
praktijkonderdelen moeten naar
voldoening afgelegd worden. Je dient
een correct portfolio in met verslagen en
case studies. Het eindexamen vindt plaats
in januari 2020.
Als je al eerder een basis bekapcursus
volgde ben je vrij om de eerste
hoevendag te volgen of kun je genieten
van een vrijstelling voor dit onderdeel.
Gelieve dit te specifiëren bij je
inschrijving.

Locatie
Theorielessen: Odisee Campus Waas,
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.
Hoefkundelessen: Vennepad 1a - 4576 EJ
Koewacht, Nederland
Vakmodules: op diverse locaties bij de
betreffende specialist

www.odisee.be/ae

Meer informatie?
De opleiding loopt van 8 september 2018
tot en met oktober 2019. De exacte data
vind je terug op de website:
www.odisee.be/ae (kies het thema
‘Dierenzorg en dierenwelzijn’ in de
zoekzin).
Wens je meer informatie? Neem dan
gerust contact op met:
Piet Loof
Inhoudelijke informatie
empltd@hotmail.com
+31 628 388 437
Heidi Poelman
Praktische informatie
heidi.poelman@odisee.be
09-267 27 09

Inschrijven en kostprijs
De kostprijs voor de volledige opleiding
bedraagt €2500. Inschrijven kan enkel via
de website www.odisee.be/ae.
Subsidiëring via KMO-portefeuille is
mogelijk voor Vlaamse ondernemers
(erkenningsnummer Odisee:
DV.O215752). Meer info:
www.agentschapondernemen.be.
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