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Opleidingsblad WOW Zitcoach 

Duur van de opleiding 

Twee jaar (45 opleidingsdagen minimaal), of langer in overleg.  

Stage: wanneer overeen gekomen ca. 40 uur (5 dagen) bij een WOW docent of WOW Zitcoach. Huiswerk voor  

theorie: 4 uur per week gemiddeld (2 jaar).   

 
 

Omschrijving 

Deze opleiding is gebaseerd op theoretische kennis uit Lesboekenpaard.nl, een uniek digitaal naslagwerk waarin 

de nadruk met name ligt op de 10 ISES ethische leer en trainingsprincipes waarmee we welzijn tijdens training 

kunnen borgen en de cognitie (begripsvermogen van het paard) kunnen respecteren en zelfs benutten. Deze 

kennis wordt aangevuld met onderwijsinstrumenten die door Akasha’s College zijn ontwikkeld. Concern gericht 

studeren, in deze opleiding focussen we op wat je (nog) niet weet of beheerst. 

Vakken - Functionele humane en equine anatomie en bewegingsleer, praktische bio-mechanica van paard en 

ruiter, praktijkgerichte lessen in Bouw en Functie (beoordelen gebruiksdoel en mogelijkheden). Ethologie is een 

belangrijk onderdeel. Een zeer uitgebreid deel didactiek/ pedagogiek en communicatie. Praktijklessen aan ruiters 

op diverse niveaus. Ook prestatiegericht trainen maakt onderdeel uit van de opleiding. Een WOW Zitcoach 

begrijpt hoe het zit en begeleidt ruiters intensief, ook op individueel niveau, maakt een plan op maat… ziet 

mogelijkheden en legt het uit.  

Een pittige opleiding waarbij de nadruk ligt op gespecialiseerde kennis, inzicht in de materie en praktische 

vaardigheden, nodig voor het geven van professionele zitlessen en het coachen van ruiters met diverse 

uitdagingen. Regelmatig wordt de voortgang gemeten met behulp van gestandaardiseerde testen, indien 

mogelijk met objectieve metingen aangevuld. Het borgen van gezondheid en welbevinden van de mens en het 

paard (ook tijdens training) hebben een zeer belangrijke plaats in de opleiding. 

 

 
Vooropleiding, de eisen 

Elke student die voldoet aan de instroomvoorwaarden; post HBO werk en denkniveau, ORUN II (alleen met 

praktijkervaring) of III of een ander erkend en vergelijkbaar traject en rijniveau, of een HBO opleiding in 

gerelateerde onderwerpen afgerond, mag op de opleiding WZ zonder intake instromen. Voldoe je niet aan deze 

voorwaarden dan zal je ons moeten overtuigen in een intake gesprek (met EV rijden). 

 

Een student WZ is niet verplicht examen te doen. Na volledige betaling van het opleidingsbedrag en een 

aanwezigheid van minimaal 80 %, ontvangt de student die geen examen doet wel een certificaat van deelname 

en een eerlijke referentie wanneer gewenst… 

 

Alleen wanneer een student minimaal 90% aanwezig is geweest mag deze examen doen.  
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De leerweg 

De opleiding duurt minimaal 2 jaar. Tijdens de opleiding worden 20 lesblokken (40 dagen) les gegeven. In deze 

lesdagen wordt in principe van 10.00 tot 17.30 uur gewerkt (incl. lunchbreak, binnenkomst 9:30 uur). Sommige 

dagen gaan we langer door, dit wordt vooraf gecommuniceerd. In totaal bedraagt deze opleiding min. 45 

opleidingsdagen (waarvan 5 extra expertdagen per jaar welke ook opengesteld worden door derden) en exclusie 

het praktijk examen moment (= tweedaagse). Het theorie examen zal elk jaar plaatsvinden op de laatste 

opleidingsdag. De theorie wordt afgewisseld met de praktijk. 

Eventueel, wanneer noodzakelijk bevonden door de organisatie, worden extra lesdagen in overleg gepland. 
 

De lesdagen vinden plaats op zaterdag en zondag. In de omgeving zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden, 

door de student zelf te organiseren. Bij aanvang van de opleiding worden de exacte geplande data bekend 

gemaakt. 

 

Opzet van de opleiding 

De WZ betreft een geheel vernieuwde opleiding tot WOW Zitcoach. Waar nodig en/of wenselijk kunnen nog 

aanpassingen in het rooster plaats vinden, altijd in overleg met de studenten. Ieder lesblok begint met een 

dagdeel theorie (concerngericht). In dat dagdeel kan de student aangeven tegen welke problemen hij/zij is 

aangelopen tijdens de zelfstudie en/of stage. Daarna zal steeds theoretische voorbereiding zijn op de lesstof  die 

verder in het lesblok praktisch behandeld gaat worden. Dit wordt gevolgd door een dagdeel lesgeven. De tweede 

dag zal bestaan uit 1 dagdeel rijden en lesgeven en 1 dagdeel dat zal wisselen in rijden/lesgeven dan wel theorie 

ter afsluiting van het weekend of als voorbereiding op het daaropvolgende weekend. 

Eventueel, wanneer noodzakelijk bevonden door de organisatie, worden extra lesdagen in overleg gepland. 

 
Kosten 

De opleiding kost € 4500,- ex BTW. Zie ook inschrijfformulier en studiegids voor fiscale aftrek mogelijkheden. 

Indien de student meer tijd nodig heeft om de kennis en kunde eigen te maken worden aanvullende afspraken 

gemaakt, bijvoorbeeld per extra maand. Kosten zijn inclusief het studiemateriaal.  

Prijs is exclusief lunch en lespaarden (€ 15.00 per uur) en inclusief koffie/thee/limonade.  

Eigen paarden kunnen in overleg meegenomen worden. Stalling of paddock is beperkt mogelijk. Kosten €17.50,- 

incl. BTW per dag.  

Een en ander is exclusief kosten voor het tweedaagse examen. 
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