Algemene Informatie
Doelstelling:
Het opleiden van 'Paarden eigenaren die de gezondheid van het paard zelfstandig
kunnen begeleiden' De Academie wil mensen opleiden in het herkennen van
gezondheid problemen en het bieden van de juiste oplossingen. Dit houdt ook in dat ze
moeten kunnen inschatten om op tijd veterinaire hulp in te schakelen. Het spectrum is
zeer uitgebreid, maar heeft altijd een raakvlak met ‘gezondheid’.
Hiertoe worden vaardigheden ontwikkeld en wordt kennis opgedaan met betrekking tot
relevante aspecten die de gezondheid van paarden bepalen. In de holistische context
slaat gezondheid niet alleen op lichaam en voortbeweging, maar is ook psychisch welzijn
van belang. Preventieve gezondheidszorg op het gebied van lichaam, psyche, huisvesting,
kudde management en materiaal gebruik komen alle aan de orde. Zowel individuele - als
bedrijfsgezondheid worden belicht.
Aanmelding:
De aanmelding geschiedt door het verzenden van alle gevraagde gegevens via e-mail of
via Google Drive Aanmelding Formulier.
Nodig gegevens:
1. Naam
2. Adres
3. Geboortedatum
4. E-mail
5. Telefoon nr
6. Mobiel nr.
7. Bankrekening nr.
8. Aanvraag module
Procedure:
Na ontvangst van de aanmelding sturen wij de betalingsinstructie brief. Na volledige
betaling voor een ingeschreven module, sturen wij pas de instructie hoe men de cursus
kunt volgen. Voor het volgen van de cursus heeft men een gratis account bij Google
(@gmail.com) nodig.

Broekhem 65 6301 HE Valkenburg Tel: 043-6015701 Fax: 043-6013034
www.paardenacademie.nl www.biomentorfoundation.nl
info@paardenacademie.nl info@biomentorfoundation.nl

Werkwijze:
• Wekelijks wordt een PowerPoint met instructie gegeven, plus het bijbehorende stuk
tekst op een exclusief toegankelijke website.
• Aan het eind van de tekst is er een vragenlijst. Bij de introductie van het volgende les
worden de antwoorden hierop gegeven.
• De stof wordt zo praktisch mogelijk aangeboden, waarbij ook opdrachten gegeven
zullen worden voor wie een (verzorg) paard heeft, om zelf te kunnen uitvoeren.
Modulen en Kosten:
Module

Onderwerpen

Lessen

Kosten

Module 1

Hoeven

6

€ 135

Module 2a

Basis voeding

5

€ 130

Module 2b

Voeding en zieke (voeding 1 als basis verplicht)

4

€ 100

Module 2b

Module2b per les (mogelijk elke les apart te volgen)

1

€ 40

Module 3

Kruiden en hun toepassing

3

€ 90

Module 4

Holistische werkwijze en gezondheidsproblemen

5

€ 130

Module 5

Traumaherstel en revalidatie

4

€ 110

Module 6

Worm en Ziekte

2

€ 65

Betalingsgegevens:
Naam
: Stichting Biomentor
Adres
: Broekhem65, 6301 HE Valkenburg
Bank nr. : 4573840
IBAN nr. : NL81INGB0004573840
BIC nr. : INGBNL2A
* Bij de betaling graag duidelijk de naam en de adres van de cursus volger en voor
welke module omgaat, aangeven
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