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Gefeliciteerd, je hebt zojuist een eerste stap gezet in het waarmaken 
van je droom: werken met paarden! 
Vanuit onze ervaring met het geven van professionele opleidingen in de paardensector 
hebben we inmiddels een aardig beeld van de mensen die daar interesse in hebben. De tijd 
dat je alleen een leven in de paarden kon bereiken als je ouders daar al in zaten, of genoeg 
financiële middelen hadden om dat voor jou waar te maken, is voorbij. We zullen niet 
ontkennen dat het houden van paarden kostbaar is, maar dat kan naast een drempel ook juist 
een kans zijn voor jou: als potentiële professional.  

Wat voor mensen zijn dat dan? 
Een gemiddelde ‘leerling’ bestaat niet, over het algemeen is de enige overeenkomst binnen 
een groep leerlingen de factor ‘paard’. Een aantal voorbeelden van mensen die we vaker 
krijgen kunnen we natuurlijk wel geven, misschien herken je je in een van de omschrijvingen: 

 De semi-professional met een kleine maar groeiende klantenkring, die na jaren 
aarzelen de stap durft te nemen om zich te scholen, een diploma te halen en echt 
officieel aan het werk te kunnen. 

 De afgestudeerde mbo-er, hbo-er of Bachelor die het studeren zat is en eindelijk weer 
met twee voeten in het zand wil staan, of in sommige gevallen geen werk kan vinden 
in het vakgebied van de studie en op die manier weer bij een oude passie is 
teruggekeerd. 

 De hobby-matige paardenhouder die voor zijn of haar eigen ontwikkeling eens diep in 
de stof wil duiken en de training van eigen paarden serieuzer aan wil pakken. (Dit 
worden uiteindelijk soms de meest fanatieke instructeurs, ook al roepen ze 
aanvankelijk dat ze helemaal niet van plan zijn om les te gaan geven!) 

 De fanatieke paardensporter (16-25 jaar) die het wel een beetje gehad heeft met 
school of studie, maar heel gemakkelijk een opleiding DAARNAAST blijkt te kunnen 
volgen en daardoor niet hoeft te stoppen. (Wat ouders dan weer heel fijn vinden, 
helemaal als ze erachter komen dat deze mensen overigens heel hoog scoren in de lijst 
van best-betaalde-bijbaantjes tijdens een studie!) 

 De moeder van kinderen-die-eindelijk-naar-school-gaan, tijdelijk hun eigen carrière op 
een lager pitje hebben gezet en nu weer ruimte en tijd krijgen voor hun eigen 
ontwikkeling. Als zelfstandige kunnen zij hun tijd lekker zelf indelen als de kids op 
school zitten. 

Naast deze specifieke voorbeelden zijn er natuurlijk nog 100 anderen te noemen, in dit 
werk zijn leeftijd en achtergrond heel divers.  

Hoe werkt dat dan, ‘voor jezelf beginnen in de paarden’? 
Dat is een goede vraag, en ook daarvoor geldt dat alle omstandigheden verschillend zijn 
en er daardoor geen plan is dat voor iedereen werkt. Wel zijn er meerdere rode draden te 
vinden die voor heel veel startende instructeurs gelden en die we natuurlijk graag even 
voor je op een rijtje zetten: 



 Tijdens je opleiding ben je al veel aan het oefenen, zowel met paarden van 
vrienden en kennissen als met de eigenaren voor het lesgeven. Tijdens je opleiding 
vraag je hier niets voor, je bent immers nog niet gediplomeerd en moet ook fouten 
kunnen maken. Als je eenmaal gediplomeerd bent is de kans groot dat je uit je 
oefenpaarden en -leerlingen een paar eerste klanten overhoudt! 

 Als je bij mensen aan huis lesgeeft is de kans groot dat je op verschillende 
pensionstallen komt. Zodra je daar aan het werk bent word je bekeken. We willen 
je niet nerveus maken maar de beste stuurlui staan immers aan wal, het zal niet 
lang duren voordat mensen nieuwsgierig naar je worden en als je eerste klant 
tevreden is heb je een grote kans dat je er op dezelfde stal al gauw meer krijgt. 

 Zorg dat mensen met paarden in je omgeving weten wie je bent en wat je doet. 
Geef eens een gratis demonstratie, laat je zien in de regio (bijvoorbeeld op een 
wedstrijd) en stel jezelf voor aan vrienden-van-vrienden. 

 Social media is ook in de paardenwereld inmiddels een ingeburgerd begrip. Maak 
een Facebook-pagina, wees actief op Twitter of Instagram en laat mensen op die 
manier kennis maken met jou als persoon en je aanbod. 

Maar een opleiding kost veel geld, hoe kan dat dan winstgevend zijn? 
Eerlijk is eerlijk, een opleiding volgen om van je hobby je werk te maken is niet goedkoop. 
Echter, als je kijkt hoe snel je aan het werk kunt en hoe laag je overheadkosten zijn als je 
eenmaal begonnen bent kun je jezelf als snel uit de kosten helpen. Een aantal jaar geleden 
kwam er een prachtig voorbeeld voorbij van een leerling en dat willen we graag met je delen: 

Anne (zo noemen we haar even) had al jaren cursussen en lessen gevolgd en haar droom was 
om ooit eens de instructeursopleiding te volgen bij Emiel. Ze had echter niet de ambitie om les 
te gaan geven maar wilde zichzelf graag ontwikkelen en zocht een uitdaging. Zo gezegd zo 
gedaan, ze schreef zich in voor het eerste jaar en behaalde haar diploma met mooie resultaten. 
Na dit jaar wilde ze graag verder, maar had ze daar niet direct een paard en de financiële 
ruimte voor.  

Een paar maanden later, in de zomer na het examen, nam Anne weer contact met ons op. Een 
heel positief bericht, want tot haar eigen verrassing was ze inmiddels al een aantal uur per 
week les aan het geven. Daarnaast had ze via via een paard aangeboden gekregen waarmee 
ze verder kon en dat ook mee mocht naar Ruinerwold. De lessen die ze nu gaf konden de kosten 
van dat paard al dekken en ze durfde het risico aan: ze schreef zich in voor het tweede jaar. 
Dat bleek een daverend succes, ze hield ons regelmatig op de hoogte met berekeningen waarin 
ze tot haar eigen verbazing inmiddels ook al de opleiding kon financieren uit de inkomsten van 
haar lessen. Aan het eind van het tweede jaar kwam ze trots naar ons toe: ze had zoveel 
omgezet dat ze een nieuw zadel voor haar paard had kunnen kopen. Haar mooiste compliment 
voor ons als opleiders: ze kon met haar nieuwe hobby (lesgeven) haar bestaande hobby (paard 
houden en opleidingen volgen) financieren en het koste haar feitelijk helemaal niets!  

Enkele jaren later draaien haar lessen zo goed dat ze bij haar ‘gewone werk’ een dag minder 
gaat werken. Vanaf dat moment werkt ze 3 dagen in de zorg en geeft ze 2 dagen en 2 avonden 
les. 



Een mooi succesvoorbeeld van hoe een hobby uit de hand kan lopen en zelfs tot een 
winstgevende onderneming kan ontwikkelen. Om bovenstaand voorbeeld concreter voor je 
te maken hebben we even een eenvoudig rekenvoorbeeld gemaakt, dan kun je zelf zien hoe 
reëel deze mogelijkheid is.  

Binnen het topklasse instructeurstraject doe je op verschillende momenten examen. Na 5 
maanden zijn de examens van N1 al en na 8 maanden voor N2 wat betekent dat je daarna 
direct (verzekerd!) aan de slag kunt met betaald lesgeven in zowel de technieken vanaf de 
grond als het rijden.  

Als je net begint kun je nog niet de hoofdprijs vragen, maar wij vinden €25,- voor een uur 
privéles van een gediplomeerd zelfstandig werkend instructeur toch wel een minimale 
ondergrens. Afhankelijk van je voorgaande ervaring kun je soms gelijk hoger gaan zitten maar 
lager vinden wij niet echt reëel. Je zult niet gelijk overladen worden met leerlingen, maar als 
je een beetje moeite doet moet 4 tot 5 per week op korte termijn wel te doen zijn. Kijk maar 
gauw wat dat je oplevert: 

Kosten  Inkomsten Diploma  
Opleidingsgeld € 12.500 Eerste 6 maanden Geen € 0,- 
Reiskosten, 
materiaal etc. 

€  1.000 Na 6 maanden (5 betaalde 
lessen per week) 

N1 € 540,- per maand 

  Na 9 maanden (8 betaalde 
lessen per week) 

N1 en N2 € 860,- per maand 

  Na 18 maanden (12 
betaalde lessen per maand 
a € 35,-) 

N3 € 1.820,- 

 

Als je dit rekenvoorbeeld gebruikt voor het topklasse traject ziet het financiële plaatje er na 18 
maanden als volgt uit: 

Kosten  Inkomsten 
€ 12.500 Maand 7 € 540,- 
€  1.000 Maand 8 € 540,- 
 Maand 9 € 640,- 
 Maand 10 € 640,- 
 Maand 11 € 740,- 
 Maand 12 € 740,- 
 Maand 13 € 860,- 
 Maand 14 € 860,- 
 Maand 15 € 950,- 
 Maand 16 € 1.050,- 
 Maand 17 € 1.150,- 
 Maand 18 € 1.250,- 
€ 13.500,- TOTAAL € 9.960,-* 

 

* Inkomsten uit lessen zijn uiteraard onder voorbehoud van de eigen inzet om dit voor elkaar 
te krijgen. Wij zorgen echter wel voor een werkbaar businessmodel waardoor dit haalbaar is! 



 

Juist, je kunt dus je het grootste deel van de opleiding DIRECT financieren met inkomsten die 
je uit tijdens je opleiding behaalt. En dan hebben we het nog helemaal niet over veel 
leerlingen, hele weekenden lesgeven of alle avonden, maar je begint bij 5 uur. VIJF UUR. Die 
je natuurlijk laat uitlopen als dat nodig is, waar je nog naartoe moet en waar je vooral in het 
begin veeeeeel meer tijd mee kwijt bent. Maar toch, als je eenmaal begint met 5 lessen per 
week kan je volledige investering binnen korte tijd financieren. 

En hoe zit dat dan met belastingen, kosten voor een eigen bedrijf, 
verzekeringen enzo? 
Je hebt helemaal gelijk, aan het opstarten en behouden van je bedrijf zijn kosten verbonden. 
Maar als je daar kritisch naar kijkt blijkt ook dat wel mee te vallen. We hebben een aantal 
dingen voor je op een rijtje gezet: 

Inschrijfkosten KVK €50,- (eenmalig) 
AVB (Verzekering aansprakelijkheid) €175,- tot €225,- per jaar 
Bankkosten €15,- tot €60,- per jaar 
Website  €25,- tot onbeperkt per jaar 
Visitekaartjes €20,- voor 500 stuks 

In dit voorbeeld zijn we er wel vanuit gegaan dat je over een telefoon, computer en auto 
beschikt. Een deel van deze kosten kun je uiteraard ook weer aftrekken van je omzet, zoals 
bijvoorbeeld je reiskosten.  

Wat belastingen betreft krijg je te maken met 2 soorten: 

 Omzetbelasting 
 Inkomstenbelasting 

Met de laatste ben je waarschijnlijk al bekend, daar veranderd ook niet zo heel veel aan. De 
eerste geldt alleen voor ondernemers en betekent dat je een deel van je omzet moet afdragen 
in de vorm van btw. (Al je lessen op locatie zijn belast met 21% BTW die je af moet dragen, als 
je bij jou thuis lesgeeft hoef je maar 6% te rekenen!) Het voordeel van deze regeling is dat je 
ook btw van aankopen voor je bedrijf weer mag aftrekken, als beginnend ondernemer zal je 
daarom in de meeste gevallen weinig tot niks hoeven af te dragen. De grens voor de kleine 
ondernemersregeling ligt bij €1.345,- wat je pas bereikt bij een omzet van €6.405,-, zolang je 
daaronder zit hoef je van de belastingdienst zelfs helemaal niets te betalen (en dan heb je de 
betaalde voorbelasting er nog niet eens afgetrokken, je blijft dus tot een veel hogere omzet 
vrijgesteld!) 

Je moet dit natuurlijk wel allemaal netjes bijhouden en organiseren, vaak is het handig om 
daar hulp bij te hebben. Dat hoeft helemaal geen duur administratiekantoor te zijn, een 
familielid of bekende die daar ervaring mee heeft kan je vast op weg helpen. Ook zijn er 
momenteel veel startende accountants die zeer budgetvriendelijke aanbiedingen hebben als 
je op zoek bent naar iemand die je alles uit handen neemt.  

 



Het komt dus eigenlijk op het volgende neer: 

 Ja, je kunt nu de beslissing nemen om je droom waar te maken en professioneel met 
paarden te gaan werken; 

 Ja, je hebt vrij snel een klantenkring en begint je investeringen direct terug te verdienen; 
 Ja, ook jij past in de doelgroep van mensen die een instructeursopleiding volgen. 

Motivatie is de belangrijkste drijfveer; 
 Nee, de kosten van een bedrijfje zijn niet hoog en de administratieve rompslomp valt 

wel mee. Daarbij, hoe cool is het om perfect inzicht te hebben in alle facetten van je 
bedrijfsvoering?! 

 
Na het lezen van dit artikel zit je vast nog met een heleboel vragen. Neem een kijken op onze 
website voor ons uitgebreide aanbod aan instructeursopleidingen of verdiep je in de 
mogelijkheden voor revalidatietrainer. Een opleiding kiezen die past bij je eigen interesse is 
eigenlijk het allerbelangrijkste als je van plan bent om je te ontwikkelen, als je vragen hebt 
aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen! 


