DIPLOMA-EISEN INSTRUCTIE
HUIDIGE DIPLOMA’S:


Aspirant instructeur ORUN 2



Instructeur Basissport ORUN 3



Instructeur Wedstrijdsport ORUN 4



Trainer ORUN 5



Coach ORUN 6

Vanaf 2020 worden alleen instructeursopleidingen voor het geven van lessen aan ruiter, menner of
voltigeur, die door de KNHS erkend worden en waarbij de afname van de examens en het
verstrekken van diploma’s door de ORUN wordt gedaan, erkend door Stichting Veilige
Paardensport. Instructeurs die vanaf 2020 hun diploma behaald hebben mogen alleen met een
ORUN-diploma les geven op een accommodatie met een veiligheidscertificaat.
De opleiding Instructeur Paard & Gedrag is erkend door de KNHS als niveau 3 instructeursopleiding
echter leidt deze opleiding op tot instructeur Paard en Gedrag en mag men met dit diploma alleen
les geven aan een leerling naast het paard en niet wanneer er gereden of gemend wordt.
Enige achtergrondinformatie:
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de kwaliteitsbewaker van de sport. Deze
gaf NOC*NSF in 2003 de opdracht om een kwalificatiestructuur voor sport te ontwikkelen. In
samenwerking met het MBO, de sportbond KNHS en de brancheorganisatie FNRS, heeft NOC*NSF
de kwalificatiestructuur sport voor de hippische branche (KSS) opgesteld. De KSS geeft op 5
verschillende niveaus aan welke competenties deelnemers na afloop van hun opleiding (dienen te)
bezitten. KNHS is als sportbond aangesloten bij NOC*NSF en kreeg als sportbond, samen met
NOC*NSF de machtiging om alle opleidingen tot paarden instructeur goed te keuren. De diploma’s
die cursisten met die opleidingen behalen, zijn internationaal geldig via de International Group for
Equestrian Qualifications (www.igeq.org)

DIPLOMA’S UIT HET VERLEDEN VAN OPLEIDINGEN VERZORGD DOOR MBO OA NHB
DEURNE BEHAALD TM 2019 :


Begeleider Paardensport (Niveau II-BBL, te behalen via de opleiding Medewerker Manege



Instructeur Westernsport (Niveau II, III of IV te behalen via de Instructiecursus Western)



Instructeur Paardensport en –houderij (Niveau III-BBL te volgen via de opleiding Instructeur
Ruitersportcentrum, Sportklas of Masterclass)



Vakbekwaam Medewerker Dierverzorging in combinatie met Begeleider Paardensport (Niveau
III-BOL te behalen via de opleiding Horse en Leisure, waarbij rijden en lesgeven op Niveau II
zijn behaald)



Instructeur Paardensport en –houderij (Niveau III-BOL, te behalen via de opleiding Horse en
Leisure of Instructeur Paardensport)
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Instructie (MMI) of Instructeur Westernsport)



Instructeur Paardensport en –houderij (Niveau IV-BOL)



Manager Paardensport (Niveau IV BOL, waarbij rijden en lesgeven op niveau III is behaald)



Instructeur Paardensport (Niveau IV-BBL te behalen via de opleiding Specialist Instructeur
Paardensport)



HBO Paardensport Management en Educatie (Niveau V-BOL ism STOAS)



HBO Paardensport Management en Educatie (Niveau V-BBL ism STOAS)



Trainer-Instructeur Basis IJslandse Paarden



Trainer-Instructeur A IJslandse Paarden



Trainer-Instructeur B IJslandse Paarden



Trainer-Instructeur C IJslandse Paarden



Leerling Pikeur (FNRS-opleiding)



Pikeur (FNRS-opleiding)



Instructeur 3e klasse (FNRS-opleiding)



I1-opleiding , vervolgopleiding van de Basisopleiding



I2-opleiding (adjunct instructeur-bedrijfsleider), vervolgopleiding van I1-opleiding



Zelfstandig beroepsbeoefenaar Paardensport (Niveau III); 3-jarige opleiding.



Kaderfunctionaris Paardensport (Niveau IV); 4-jarige opleiding



Gespecialiseerd Beroepsbeoefenaar Paardensport (Niveau IV, deeltijdopleiding)



Vakbekwaam Medewerker Paardensport en -houderij (Niveau III); 3-jarige opleiding



Bedrijfsleider/instructeur Paardensport en –houderij (Niveau IV); 4-jarige opleiding



Bedrijfsleider/manager Paardenhouderij in combinatie met rijden en lesgeven op niveau 2
(Niveau IV); 4-jarige opleiding



Uitvoeren Manege Instructie

ORUN DIPLOMA’S UIT HET VERLEDEN:
-

Instructeuropleiding niveau 2 (4 varianten: met eigen rijden, zonder eigen rijden, mennen
en voltige)

-

Instructeuropleiding niveau 3 (4 varianten: allround, dressuur, mennen en voltige)

-

Instructeuropleiding niveau 4 (4 varianten: allround, dressuur, mennen en voltige)

-

Basisinstructeur

-

Ponyclubleider

-

Kandidaat-Instructeuropleiding / Meninstructeurdiploma 1ste fase voor LR en PC

-

Instructeuropleiding 2de fase dressuur, allround of mennen voor LR en PC

-

Instructeuropleiding 3de fase dressuur , allround of mennen voor LR en PC

-

Diploma voor meninstructeur NBVAP (Nederlandse Bond van Verenigingen van het

-

Commandant

-

Assistent Instructeur

-

Instructeur
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Aangespannen Paard)

INTERNATIONAAL TRAINERSPASPOORT
Opleidingen vanuit het buitenland worden erkend wanneer het desbetreffende land is aangesloten
bij de International Group Equestrian Qualifications (IGEQ), een onafhankelijke organisatie
bestaande uit nationale paardensport federaties (momenteel zijn 30 landen lid).
Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de volgende link: http://igeq.org/equestrianinstructor-qualifications

-

Commandantencursus

-

Instructeur Paardrijden voor mensen met een beperking.
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OPLEIDINGEN FEDERATIE PAARDRIJDEN GEHANDICAPTEN (FPG)

