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EXAMEN REGLEMENT LICENTIE 4 SPORTMASSEUR VOOR PAARDEN 

 

 

ART1.TOELATINGSEISEN THEORIE EXAMEN (AD ART.5 ALG VOORWAARDEN) 

 100% deelname lessen locatie of online 
 100% actieve deelname praktijk lessen en activiteiten bij het uitvoeren van alle handelingen 
 Voldoende beoordeling tussentijdse evaluatie  
 Voldoende resultaat toetsing theoretische kennis per module bij online toetsen  
 Voldoende resultaat video opdrachten en casussen bij online cursussen 
 3 casussen moeten minimaal 1 week voor theorie examen ingeleverd zijn. 

 

ART2.ONLINE THEORIE EXAMEN 

 Datum en tijd online theorie examen wordt min 4 weken voor einde opleiding kenbaar gemaakt.  
 Dit online theorie examen wordt als toets aangeboden op het platform van 

www.animalsportshealth.academy.  
 Deelnemer krijgt deze toets als cursus in zijn/haar online account 
 Er staat in het voorwoord de tijd waarin dit examen dient te worden volbracht, uit hoeveel vragen 

het examen bestaat en hoeveel gescoord dient te worden. 
 Voor de start van  het examen dient de deelnemer een selfie te maken als bewijs van 

aanwezigheid. 
 De uitslag wordt meteen kenbaar gemaakt maar is een voorlopige uitslag. De examens worden 

handmatig gecontroleerd op onregelmatigheden wat kan resulteren in een hogere score, nooit 
lagere score. 

 De vragen bestaan uit invul, multiplechoice, match en open vragen. Tevens kunnen er foto’s en 
video’s gebruikt worden om inzicht te toetsen. 

 Praktijkgerichte vragen zijn open vragen maar met een beoordeling. Bij foutieve antwoorden 
kunnen er minpunten gegeven worden. 

 Mocht er nog een positieve verandering in de uitslag zijn wordt deze binnen een week na 
examen per email mede gedeeld. 

 Bij deelname aan onze examens gaat deelnemer akkoord met dit examenreglement. 

 

ART3.TUSSENTIJDSE BEOORDELING GENERALE REPETITIE 

 Protocol reeks zoals tijdens generale gebruikt moet 75% voldoende gescoord worden om te 
slagen en niet lager dan matig 

 Protocol wijze van masseren moet minimaal 6 van de 8 voldoende zijn en niet lager dan matig 
 Uitslag is bindend 
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ART4.PRAKTIJK EXAMEN 

 

 Deelname kan alleen na positief advies op tussentijdse beoordeling praktijk 
 En wanneer de deelnemer geslaagd is bij het online theorie examen kan deelnemer verder met 

het praktijkexamen 
 Aan ieder examen van iedere opleiding van Massage Hippique worden andere eisen gesteld en 

heeft een ander verloop van de dag 
 De paarden zijn genummerd en er vindt een loting plaats voor het examenpaard 
 Mocht je liever hebben dat de opleider een paard voor jou kiest mag dat van tevoren kenbaar 

gemaakt worden 
 Volg aanwijzingen van instructeurs, opleiders en examinatoren op 
 Geschikte kleding en schoeisel 
 Geen lange nagels 
 Paard mag met een touw door het sisaltouw gebonden worden op de juiste lengte 
 Naar eigen inzicht en veiligheid en op eigen verantwoording mag het paard af en toe los gemaakt 

worden om een buiging te vragen 
 Wanneer het niet lukt het de oefeningen binnen de gestelde eis te voldoen wordt alles beëindigd 

en afgerond . De scores worden naar inzicht van examinator ingevuld en mocht. Indien 
oefeningen half of niet gedaan zijn is er onvoldoende score. 

 De instructeurs en examinatoren behouden het recht een ander paard toe te wijzen. 
 Per onderdeel kan er een ander paard ingezet worden 
 Locatie wordt min 1 week van tevoren medegedeeld 

 
 

ART3.1 ONDERDELEN PRAKTIJK EXAMEN 

 Analyse, Anamnese en Assessment Paard door zien, horen, ruiken, invoelen, zonder aanraking 
 Inzicht na palpatie 
 Masseren paard met alle technieken en inzet oliën en stenen, duur max 2 uur 
 Checken en masseren Paardenhoofd, duur max 20 minuten 
 Schriftelijk verslag van bevindingen massage 
 Mondeling verslag massage en advies eigenaar 
 Opdracht mobiliseren en stretchen 
 Opdracht checken van gewrichten 
 Opdracht inzicht sportpaard, beoordeling anatomie geschiktheid sportpaard vanuit oogpunt 

blessure gevoeligheid 
 Interactie en interpretatie van het gedrag van het paard 
 Representativiteit en klantvriendelijkheid, getoetst door ervaringsdeskundige. 
 Score van reeds ingeleverde casussen 
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ART3.2 SCORE ONDERDELEN PRAKTIJKEXAMEN  

 Analyse, inzicht, verslag   10 max punten  waarde x 2 
 Massage    10 max punten  waarde x 6 
 Inzetten Olie en stenen   10 max punten  waarde x 1 
 Massage Paardenhoofd  10 “ “  waarde x 2 
 Mobiliseren en Stretchen  10 “ “  waarde x 3 
 Biomechanica gewrichten  10 “ “  waarde x 3 
 Interactie en interpretatie gedrag paard 10                 waarde x 2 
 Inzicht anatomie paard en gebruik 10 “ “  waarde x 2 
 Klantcontact en uitleg            10 “       “              waarde x 1 
 Thuiscasussen    10 “ “  waarde x 3  

 
 Totaal 250 punten    

 
 Geslaagd bij 150 punten en max 1 onvoldoende <5/10. Massage moet min. 6/10 scoren.  

 

ART4 UITSLAG EXAMEN  

 Per post binnen 5 werkdagen 
 Uitslag is bindend 
 Regels herexamen zie algemene voorwaarden 
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ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 11 

ART. 11.1  TOELATINGSVOORWAARDEN EXAMEN  
 

 Tijdens het opleidingstraject wordt de cursist beoordeeld of de vaardigheden voldoende 
ontwikkeld zijn om met de opleiding op dit niveau te kunnen vervolgen of deel te kunnen nemen 
aan het examen van de desbetreffende module of beroepsopleiding.  

 Tevens wordt er tijdens het opleidingstraject beoordeeld op de onderstaande criteria: 
 - 100% aanwezigheid tijdens de vereiste modules voor het examen.  

Deze verantwoordelijkheid  ligt bij de deelnemer. De voorwaarden voor het inhalen van een 
lesdag leest u in Art.  . 

           - Inzet tijdens de opleiding en thuisstudie 
  - Groei tijdens de opleiding 

  - Gedrag en intentie tijdens de opleiding 
  - Coachbaarheid tijdens de opleiding 
  - Omgang medestudenten tijdens de opleiding 
 Bij een onvoldoende beoordeling wordt een deelname aan het examen ontmoedigd.  
 Per examen is een apart examenreglement van toepassing 
 Voor alle examens bestaan toelatingseisen zie examenreglement 
 Voor alle examens zijn de regels enigszins afwijkend 
 Voor alle examens bestaat een apart reglement. Dit reglement wordt tijdig uitgereikt, minimaal 2 

weken voor het examen. Bij deelname aan het examen gaat de deelnemer akkoord met het 
examen reglement 

 Datum examen wordt minimaal een maand vooruit gepland 
 Locatie tijd en duur examen wordt minimaal 2 weken voor examen medegedeeld. 
 De deelnemer wordt geacht alle aanwijzingen van de examinatoren nauw op te volgen.  
 Het paard waarmee de deelnemer praktijkexamen doet wordt aangewezen door de 

examinatoren. Hier heeft de deelnemer geen vrije keuze in, mits in overeenstemming met de 
examinator.  

 De examinatoren zijn instructeurs van Massage Hippique en een onafhankelijke ervaren 
paardendeskundige. 

 Tijdens het praktijkexamen krijgt de deelnemer positieve aanwijzingen. Ook het examen is een 
leermoment en een deel van de opleiding van Massage Hippique. 

 Na afloop van het examen wordt de deelnemer geacht in de aangewezen ruimte te verblijven tot 
iedereen klaar is.  

 De uitslag van het examen wordt maximaal 1 week na het examen per post naar de deelnemer 
gestuurd. Mochten er dringende zaken zijn worden deze tijdens- of na afloop van het examen 
besproken. 

 Bij onenigheid betreffende de uitslag van het examen, wordt deze voorgelegd aan de 
examencommissie. Het oordeel van de examencommissie volgt binnen 4 weken en is bindend. 

 De examen commissie bestaat uit de heer J. Frintz en mevrouw A. Croughs 
 

ART. 11.2 EXAMEN OP EEN ANDER TIJDSTIP 
 Wanneer de deelnemer het examen wil doen op een andere datum of locatie dan aangewezen 

door Massage Hippique, bedragen de kosten €250,00 btw vrij en een kilometervergoeding van 
€0,50 incl. BTW per kilometer. De kilometervergoeding wordt berekend over de heen- en 
terugreis van de examinator.  

ART. 11.3 EXAMENGARANTIE 
 Er zijn 2 pogingen gratis van de online theorie examens met een tussenpozen van 14 dagen 
 Er is 1 examen garantie voor de praktijkexamens. Indien de deelnemer een onvoldoende behaald 

voor het examen wordt deze in de gelegenheid gesteld kosteloos een herexamen te doen. Dit 
gaat in overleg met Massage Hippique. De datum en locatie worden aangewezen door Massage 
Hippique. 

 De deelnemer wil her examen op andere locatie zie art. 6.1  
 Instromers zonder m1 en m2 hebben geen recht op examengarantie. 
 Wanneer de datum en locatie aangewezen door Massage Hippique niet past vervalt de 

examengarantie.   
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