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INTERVISIE; WAT EN WAAROM?



In 2022 ging Centaur van het grotendeels online werken naar terug elkaar in
real life ontmoeten. Het uitgestelde ledencongres van 2021 ging door in Oud-
Heverlee en ook de vormingsactiviteiten zijn met het maximum aantal
deelnemers kunnen doorgaan. De intervisie bleef daarnaast online
plaatsvinden.

In 2022 beschikt Centaur voor het eerst, naast leden, ook over 7 ‘Erkende
Leden’ die na het indienen van hun portfolio, hun certificaat ‘Erkend Lid van
Centaur Federation’ ontvangen hebben een daardoor apart worden vermeld
op www.centaur-federation.be.

In 2022 wisselde Centaur van een organisatie die draaide op vrijwillige
engagement naar een organisatie die wordt ondersteund door twee
gespecialiseerde secretariaat- en communicatiewerkers: Laurence Van den
Abeele voor het secretariaat en Pam Dockier als communicatiemedewerker.

In 2022 werd er in het bestuur van Centaur Federation een wissel
doorgevoerd. Na een 4-jarige engagement in de opstartfase, hebben 3
personen kenbaar gemaakt dat ze hun huidige engagement voor Centaur
Federation niet meer konden waarmaken omwille van veranderingen in hun
persoonlijke leven. Veerle Maes, Raf Sempels en Annemieken Van Reepingen,
hebben in de afgelopen jaren vanuit gedrevenheid en idealisme, elk een
belangrijke bijdrage geleverd aan het vormgeven van Centaur Federation.
Hiervoor dan ook een warm dankjewel!

Hierdoor is de samenstelling van onze kudde wat gewijzigd en zijn intern een
aantal functies doorgeschoven.
- Voorzitter: Fabienne Verhaeghe
- Ondervoorzitter + communicatieverantwoordelijke : Marianne Depestel
- Penningmeester: Marc Verbeeck
- Secretaris: Henk van ’t Net
- Bestuursleden: Katrien Blancquaert, Veronique Diliën, 
   Annemie Van Ooteghem  en Karen Vermuyten.
- Werkgroepleden: Ingeborg De Leenheer, Katia Holderbeke, 
   Mia Straetmans, Birgit Tavernier, Wendy Vandenbulck en Marlies Van Hecke.

Samen bouwen we verder aan een kwalitatief en professioneel Centaur
werkveld waardoor steeds meer mensen de meerwaarde kunnen gaan
ervaren van het prachtige werk dat we dagelijks doen samen met onze 4-
benige partners, onze paarden in al hun schoonheid, gevoeligheid, intelligentie
en kracht!

Bedankt aan iedereen die ons in het afgelopen jaar heeft gesteund!
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NIEUW
Het Centaur

e-zine
 

Wat leuk dat je
onze eerste editie

van dit
gloednieuwe 
e-zine leest. 

Voortaan zal het 3x
per jaar

verschijnen gevuld
met actualiteit,
onderzoek en

nieuws vanuit de
werkgroepen.

Het e-zine is een
van de nieuwe
voordelen voor

leden en ook een
plek waar jullie 
 ervaringen en

verhalen kunnen
delen.

2022. Een wisseljaar voor
Centaur Federation



OPROEP
PRAKTIJK-
VERHALEN

voor ons nieuw
e digitale tij

dschrift

zijn we op zoe
k naar jouw in

breng

EEN CASUS, EEN ANEKDOTE, EEN FILMPJE, LEUKE
FOTO'S... LAAT ZE MAAR KOMEN!INDIEN GEWENST KAN HET GEHEEL ANONIEM.

BESTE LEDEN, 

LAAT VAN JE HOREN!

 
Stuur je bijdrage in op 

C O M M U N I C A T I E @ C E N T A U R - F E D E R A T I O N . B E



Terug
20

Het 2de Centaur Congres
'Professionals in balans'
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https://www.youtube.com/watch?v=reRwXZDES58


gblik
22
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Workshops
28 december                
'EHBO bij paarden'

19 november 
'Window of Tolerance'

2 juli
Stand op het Paardencoachcongres'



Beroepskwalificatie
Onder impuls van de werkgroep KWALITEIT is de procedure opgestart voor 
de totstandkoming van een beroepskwalificatie voor het Centaur werkveld.

Een beroepskwalificatie vormt een afgerond en
ingeschaald geheel van competenties waarmee
iemand een beroep kan uitoefen. Willen we op
termijn komen tot een officiële erkenning van ons
beroep dan vormt dit een eerste stap.

Mensen kunnen beroepskwalificaties verwerven via
onderwijs en andere opleidingsverstrekkers of via een
procedure voor het erkennen van verworven
competenties (EVC).

In 2009 werd door het Vlaamse parlement het
decreet betreffende de kwalificatiestructuur
goedgekeurd. Hierdoor worden beroepskwalificaties
op één van de acht niveaus van de Vlaamse
kwalificatiestructuur geplaatst en worden ze
onderscheiden op basis van niveaudescriptoren zoals
- het beschrijven van de vereiste kennis en
  vaardigheden die nodig zijn om het beroep uit 
  te oefenen;
- de context waarin het beroep kan 
   worden uitgeoefend;
- de graad van autonomie en verantwoordelijkheid die 
   gelden voor de beoefenaars van het beroep.

Kortom, de Vlaamse kwalificatiestructuur
- is een overkoepelende classificatie 
   van erkende kwalificaties;
- verheldert de inhouden van kwalificaties 
   en hun onderlinge verhoudingen;
- zorgt ervoor dat de geleerde competenties
  aansluiten op de noden van de arbeidsmarkt;
- biedt de mogelijkheid om competenties 
   uit formeel, informeel en non-formeel leren
   zichtbaar te maken, te erkennen en uit 
   te wisselen.

Hierdoor kunnen onderwijs-, opleidings- en
vormingsverstrekkers en de arbeidsmarkt gemakkelijker
communiceren over kwalificaties en competenties. Dat is
zowel binnen Vlaanderen als Europa het geval.

In 2022 zijn we met AHOVAKS in overleg gegaan
vanuit de WG Kwaliteit. Deze dienst coördineert
het opstellen van beroepskwalificatiedossiers en
organiseert de validering en inschaling ervan.
Welke procedure hiervoor moet doorlopen
worden, vind je op de volgende pagina terug.
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dossier



Naast de formele voorbereiding voor het
beroepskwalificatiedossier is de WG kwaliteit aan
de slag geweest met het inventariseren van de
verschillende opleidings- en vormingsorganisaties
die in Vlaanderen en Nederland actief zijn. Hiervoor
werd via de nieuwsbrief een oproep gedaan en zijn
we voor het moment tot een overzicht gekomen van
een 20-tal aanbieders.

Deze lijst vormt de basis om hen te bevragen in
2023 in welke mate het verwerven van de
competenties zoals die werden opgenomen in het
Centaur Beroepscompetentieprofiel, al aan bod
komen in het curriculum van hun opleidingen.

Deze competentielijst vormt de basis van het ter
goedkeuring ingediende beroepskwalificatiedossier.

We houden jullie verder op de hoogte!

Karen Vermuyten, 
Katrien Blancquaert
Henk Van ’t Net
Fabienne Verhaeghe 
Marianne Depestel

Leden van de WG Kwaliteit
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Meer weten? Bezoek onze website:
www.centaur-federation.be
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ontmoeten
van elkaar leren
netwerken
verbinden
plezier hebben
inspireren

3x per jaar intervisies
Centaur
Waarom zet Centaur in op
intervisie? Het is het middel bij
uitstek om groei te ondersteunen
naast vorming, want:

Wie begeleidt de intervisiegroepen? 
Marlies Van Hecke, Karen Vermuyten,
Mia Straetmans, Fabienne Verhaeghe,
Wendy Van Den Bulck en 
Henk Van 't Net. 

Intervisie, iets voor jou? 
• Als je graag meer wilt leren over je vak en de 
   manier waarop je dit uitvoert
• Als je graag iets bijdraagt aan de ontwikkeling 
   van collega’s
• Als je een gevoel hebt van 
  ‘professionele eenzaamheid’ en in contact 
   wilt komen met beroepsgenoten
• Als je vanuit ‘gelijkwaardigheid’ zaken wilt delen
   en aannemen
• Als je een klankbord wilt hebben of zijn om 
   ervaren moeilijkheden, uitdagingen, ideeën af 
   te toetsen
• Als je je blinde vlekken wilt ontdekken 
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Het doel van mijn cliënt
verschilt van het doel van

de opdrachtgever

Wat mijn cliënt nodig heeft,
lijkt mijn expertise te

overstijgen

Cliënt loopt weg tijdens de
sessie

Mijn cliënt heeft het
moeilijk zijn doelen te

bepalen

Als starter voel ik me nog
onzeker

Mijn visie verschilt van
collega’s uit de
groepspraktijk

Ik begeleid doorgaans
groepen, het evenredig

verdelen van aandacht is
geen evidentie 

Quote van een
deelneemster: 

Intervisie volgens het OASE-model is voor
mij echt telkens iets om naar uit te kijken.

Ik krijg er altijd energie van! 
Elkaar bekrachtigen en sterker maken en
daardoor zelf ook veel inspiratie opdoen,

heerlijk gewoon! 
Veiligheid binnen de groep wordt hoog in

het vaandel gedragen, waardoor je met een
gerust hart een casus kan voorleggen. 

Heel fijn om binnen deze groep te kunnen
groeien als professional! 

Gitte 
 

secretariaat@centaur-federation.be

Krijg je zin om intervisie te begeleiden? Contacteer ons nu! 
Via: secretariaat@centaur-federation.be

Inschrijven
kan via:

Enkel voor leden
Je ontvangt een certificaat

8 februari 2023
10 mei 2023
11 oktober 2023

Datums intervisies:



Wat houdt het erkend lidmaatschap in?
 
Hiervoor krijg je extra bovenop de bovenvermelde
voordelen:
·         Een Centaur Certificaat als ‘Erkend lid’ en 
          een ‘Golden Paragraph’ op de website 
          www.centaur-federation.be waarin je jezelf en 
          jouw expertise voorstelt, zodat mensen 
          weten waarvoor ze bij jou terecht kunnen;
·        Op basis van dit certificaat kan je een 
          bedongen verzekeringspolis afsluiten;
·         Een Centaur label om op je website of andere 
          media te plaatsen;
·         Stemrecht op de Algemene Vergadering van 
          Centaur Federation die minimum 1x per 
          jaar samenkomt.
 
Als ERKEND LID betaal je na goedkeuring van 
de ingediende portfolio bijkomend € 30,00 per jaar.

Meer info op www.centaur-federation.be

Centaur verenigt (startende) coaches en therapeuten
met assistentie van paard(achtig)en en biedt een
draagvlak, een netwerk van collega's, een centraal
kennis- en infopunt en het verspreiden van
kwalitatieve inhoud.
 
Wat houdt het standaard lidmaatschap in?

Dit zijn de ledenvoordelen:
·        Voorrang en ledenkorting op de activiteiten
         van Centaur;
·        de kans om gratis deel te nemen aan de 
         Centaur Intervisies (3x per jaar);
·        ongeveer 20 nieuwsbrieven toegestuurd;
·        3x per jaar dit extra kwaliteitsvolle e-zine;
·        toegang tot de ledencommunity op social media;
·        zoekertjes plaatsen op het digitale prikbord;
·        al je beroepsgerichte vragen stellen via het 
         Centaur secretariaat.

Als LID betaal je € 65,00 per jaar.

LID worden van 
Centaur Federation
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http://www.centaur-federation.be/


Kwaliteitsvol werk komt in de eerste plaats tot stand door
professionals die goed opgeleid zijn en zich voortdurend
vormen zodat ze in de best mogelijke omstandigheden hun
dagelijkse praktijk kunnen uitoefenen. 
Dit is wat onze erkende leden nastreven en wat Centaur
Federation voortaan wil belonen via een kwaliteitslabel en
erkenningsregister.
Het label kan toonaangevend zijn, een positief imago
uitstralen en dient als bewijsstuk en verzekering van de
kwaliteit en sterktes van de praktijk. Bovendien is het label
iets om in de kijker te zetten, daarom mogen enkel erkende
leden (!) het verwerken in al hun communicatiekanalen.
Gelieve niet te verwarren met het standaard lidmaatschap
waarvoor dit label niet van toepassing is. 

Het erkend lidmaatschap is ontstaan in 2021 toen de
Portfolio-commissie van Centaur boven de doopvont werd
gehouden. Je kan erkend worden binnen 1 van de drie
werkvelden: met paarden ondersteunende Activiteiten
(EAA), telkens met paarden ondersteunende Coaching
(EAC), therapie (EAT) en activiteit. Om de erkende leden
een prominente vermelding en kwaliteitsgarantie te geven
is er nu ook het erkenningsregister op onze website (volg
onderstaande link) die de gegevens en een beknopte
voorstelling van ieder lid weergeeft. Bovendien zullen de
erkende leden regelmatig vermeld worden in de
communicatiekanalen van Centaur Federation. 

Kwaliteitslabel en register
voor erkende leden

Erkende Leden:
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Heb je interesse om ook erkend lid te worden?
www.centaur-federation.be/erkendeledenregister



Een voorproefje van

onze activiteiten 2023

Voorjaar

Najaar

- PAARD ALS HAPPY HEALER.    Vorming rond de verfijning relatie     professional-paard vanuit een theoretische     onderbouwd kader en concrete tools om mee     te nemen naar de praktijk.

- KENNISMAKING MET HET     SYSTEMISCH WERK MET PAARDEN.

- VORMINGSAANBOD 

   rond marketing, sociale media en het 

   zichtbaar maken van de eigen praktijk.

- 3 de LEDENCONGRES waarin we deze 

  keer de participant binnen de 

  triade centraal stellen.

Oproep:
Denk je zelf aan iets die zou kunnen

interessant zijn voor het Centaur Werkveld? 
Neem gerust contact op met de WG Vorming via: 

info@centaur-federation.be

Leden van de WG:
Marianne Depestel

Annemie Van Ooteghem 
Fabienne Verhaeghe
Veronique Diliën


