Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

KNHS erkenning
1. Inleiding
‘Derden’ kunnen cursisten ook opleiden tot Aspirant-Instructeur, Instructeur Basissport of Instructeur
Wedstrijdsport. Echter, als zij zich een door de KNHS erkende opleiding willen noemen, dienen zij te
beschikken over de KNHS-erkenning voor deze verschillende opleidingen.

2. Uitgangspunten
De KNHS-erkenning geeft aan dat de opleiding voldoet aan de door de KNHS gestelde kwaliteitseisen
en het Kwalificatiedossier van NOC*NSF. De erkenning waarborgt dat cursisten op een goede manier
worden voorbereid op het ORUN-examen en op het instructeurschap.

3. Eisen ter verkrijging van de KNHS-erkenning
Voor verkrijging van de erkenning van de opleidingen Aspirant-Instructeur, Instructeur Basissport en
Instructeur Wedstrijdsport gelden de volgende eisen:

1. De opleiding heeft een studiebelasting van 80 klokuren, wanneer voor alle examens van de
opleiding wordt opgeleid (zie bijlage voor de uitwerking van de examens). Dit betreft alleen de
contacturen en is dus exclusief de tijd die de cursist nodig heeft voor zelfstudie. Van deze
contacturen wordt tenminste 70% praktijkgericht ingevuld.
2. De docent/cursusleider heeft een instructeur diploma welke vermeld is op de lijst met diploma
eisen van Stichting Veilige Paardensport in de discipline waarin wordt lesgegeven. Het diploma
dient minimaal een niveau hoger te zijn, dan de opleiding die gegeven wordt.
3. De organiserende instantie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
4. De praktijklessen worden gegeven op een accommodatie met een veiligheidscertificaat.
5. De lessen worden gegeven in een daarvoor geschikte ruimte. Voor theorielessen betekent dit een
rustige ruimte met zitgelegenheid voor alle deelnemers. Voor praktijklessen betekent dit een
binnenbaan met een minimale afmeting van 20 x 40m.
6. Er wordt gebruik gemaakt van het KNHS-lesmateriaal of het eigen lesmateriaal. Het lesmateriaal
moet in ieder geval de onderwerpen didactiek, pedagogiek, rijtechniek, algemene paardenkennis
en praktische kennis zoals dressuur, springen en lesgeven bevatten om aan de eindcriteria te
kunnen voldoen.
7. De examinatoren moeten benoemd zijn door de ORUN. Daarnaast mogen zij niet als (gast)docent
betrokken zijn bij de opleiding.
8. De cursisten moeten beoordeeld worden op in ieder geval lesgeven, eigen rijden (dressuur en
springen) en theoretische kennis. Eisen hiervoor zijn terug te vinden in het toetsplan welke op te
vragen is bij de afdeling Opleidingen vaan de KNHS.
9. De protocollen voor de examens moeten minimaal bestaan uit de eisen van de KNHS-protocollen
en goedgekeurd worden door de ORUN.
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4. Voordelen van de KNHS-erkenning
Met een KNHS-erkenning kan het opleidingsinstituut zich onderscheiden van andere opleidingen. Men
biedt immers een KNHS erkende opleiding aan, hetgeen een waarborg is naar de cursisten dat zij een
kwalitatief goede opleiding volgen. Het is alléén voor KNHS erkende opleidingen mogelijk een eigen
ORUN-examen te organiseren (op de eigen accommodatie).

5. Toekennen KNHS-erkenning
Opleidingen kunnen een KNHS-erkenning aanvragen door het invullen van een aanvraagformulier,
voorzien van gegevens over toelatingseisen en cursusprogramma.

De afdeling Opleidingen van de KNHS beoordeelt de aanvraag en kent de erkenning al dan niet toe.
Bij toekenning van de erkenning, kan de opleiding vervolgens door de organisator worden
uitgeschreven. Zij kunnen hier eventueel bij vermelden dat het om een KNHS erkende opleiding gaat.
De exameneisen, -beoordeling en -protocollen worden getoetst door de ORUN ter goedkeuring.

Vervolgens dient de opleiding tenminste zes weken voor de start van de opleiding aangemeld te
worden bij de afdeling Opleidingen van de KNHS.

De afdeling Opleidingen van de KNHS zorgt dat het lesmateriaal wordt toegezonden (indien van
toepassing).

6. Controle
De afdeling Opleidingen van de KNHS ziet toe op de naleving van de eisen van de KNHS-erkenning.
Om deze controle te kunnen uitvoeren, kunnen de volgende middelen worden ingezet:


Afleggen van aangekondigde en onaangekondigde bezoeken tijdens de lessen;



Telefonisch overleg met de organisatie.

7. Kosten
De kosten voor het indienen van een aanvraag bedragen in zijn totaliteit € 1.500,- excl. BTW. Dit is
opgesplitst in 2 fases en te voldoen binnen 14 dagen na verzending van de factuur. Dit zijn uitsluitend
de kosten voor de erkenning. De kosten van de ORUN examinator, diplomakosten, en eventuele
kosten van de digitale leeromgeving en het KNHS lesmateriaal zijn hier niet bij inbegrepen.
1. Voorwaardelijke toelating en beoordeling van de volledigheid van de toegestuurde stukken: € 400,2. Kwaliteitsbeoordeling volledige opleiding: € 1.100,-
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Het tweede bedrag wordt pas in rekening gebracht zodra zowel de opleider als de KNHS
besluiten om na de voorwaardelijke toelating de procedure voort te zetten. Mocht een opleiding
uiteindelijk niet meteen of helemaal niet de goedkeuring verkrijgen dan kan de opleider geen beroep
doen op het terugvragen van een gedeelte of het totale bedrag.

Een toegekende erkenning is geldig gedurende de periode waarvoor deze is afgegeven mits de
opleiding blijft voldoen aan de voor erkenning gestelde eisen. Veranderingen in de grondslagen voor
het toekennen van de erkenning (bijvoorbeeld wijzigingen in het cursusprogramma of toelatingseisen)
moeten direct gemeld worden en kunnen ertoe leiden dat een nieuwe aanvraag moet worden
ingediend.
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Bijlagen
Bijlage 1 - Lijst met examens per opleiding
Aspirant Instructeur
-

Geven van lessen (praktijkexamen);

-

Assisteren bij activiteiten (portfolio);

-

Praktische paardenkennis (portfolio en praktijkexamen);

-

Rijden van een paard (praktijkexamen).

Instructeur Basissport
-

Geven van lessen (portfolio en praktijkexamen);

-

Organiseren van een activiteit (portfolio);

-

Rijden van een paard (praktijkexamen);

-

Beoordelen geschiktheid paard (praktijkexamen).

Instructeur Wedstrijdsport
-

Geven van lessen (portfolio en praktijkexamen);

-

Coachen bij wedstrijden (portfolio);

-

Rijden van een paard (praktijkexamen).

Voor de beoordelingscriteria van de verschillende examens verwijzen we je naar het toetsplan welke
op te vragen is bij de afdeling Opleidingen van de KNHS.

