Informatie over de Hippische opleidingen van Aeres MBO Barneveld:
Algemeen
Aeres MBO Barneveld biedt nagenoeg alle in Nederland bestaande opleidingen in de paardenhouderij aan. Deze
opleidingen worden op verschillende niveaus en leerwegen aangeboden. Zo bieden wij voor ieder wat wils op het
brede terrein van de paardenhouderij. De werkgelegenheid in de sector paardenhouderij is stabiel. Er is een grote
vraag naar paardenspecialisten. Dat zijn mensen die niet alleen kennis hebben van het paard en de verzorging
daarvan, maar ook van bijvoorbeeld het runnen van een stal en de regelgeving die daar bij hoort.
Ervaring in de sector noodzakelijk!
Werken in de paardenhouderij is fysiek zwaar. Om te kunnen beslissen of je dit werk aankunt, is het noodzakelijk dat
je enkele weken ervaring hebt met het fulltime werken op een paardenbedrijf.
Voorbeelden van functies waar onze leerlingen in terecht komen:
• Medewerker op manege, handelsstal, hengstenhouderij, stoeterij etc.
• Bedrijfsleider op een manege
• Paardenhouder, paardenfokker
• Groom (professionele paardenverzorger)
• Ruiter
• Africhter van jonge paarden
• Instructeur
• Trainer
• Stamboekmedewerker
• Medewerker paardenkliniek
• Dierenartsassistent paardenkliniek
• Voorlichten en verkopen van paardenvoeders, paardenbenodigdheden etc. of in ruitersportzaak
• Hoefsmid
Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende opleidingen:
Overzicht hippische opleidingen
Niveau 2:
o Medewerker paardenhouderij (2 jaar, BOL en BBL*(*start pas vanaf jaar 2. Jaar 1 BOL))
Niveau 3:
o Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij
3 jaar, BOL en BBL*(*start pas vanaf jaar 2. Jaar 1 BOL)
o Profiel Instructeur; Vakbekwaam medewerker paardensport en houderij
3 jaar, BOL en BBL* (*alleen bij voldoende deelname).
o Hoefsmid
3 jaar BOL en BBL* (*alleen bij voldoende deelname)
Niveau 4:
o Bedrijfsleider paardensport en -houderij niveau 4 (3 jaar, BOL)
o Sprintopleiding Bedrijfsleider paardensport en -houderij, speciaal voor havisten (2 jaar, BOL)
o Instructeur/Bedrijfsleider Paardensport en -houderij (4 jaar, BOL)
Rijvaardigheid
Binnen de opleidingen paardensport en -houderij niveau 3 en niveau 4, is het mogelijk het diploma aspirant
instructeur (vooropleiding instructeur) te halen. Het minimale startniveau voor deze opleidingen is F6 niveau FNRS.
Aanbeveling instructeur ORUN of NHB Deurne
Wij ontvangen graag een aanbevelingsbrief van een instructeur (ORUN of NHB Deurne) over jouw rijvaardigheid.
Extra diploma dierenartsassistent?
Wil je naast je diploma Bedrijfsleider paardensport en -houderij ook een diploma dierenartsassistent behalen? Dat
kan! Je doet dan eerst de niveau 4 opleiding Bedrijfsleider paardensport en -houderij (3 jaar) en daarna de opleiding
Paraveterinair niveau 4 verkort (2 jaar). Na 5 jaar heb je dan twee diploma’s.

Instructeursopleiding (Alleen voor studenten met landelijke wedstrijdervaring)
Niveau 3:
Profiel Instructeur; Vakbekwaam medewerker paardensport en houderij (3 jaar, BOL). Bij voldoende belangstelling
start er ook een BBL opleiding niveau 3 (3 jaar).
Niveau 4:
Instructeur/bedrijfsleider paardensport en -houderij (4 jaar, BOL).
o
o
o
o
o
o
o

Binnen deze opleiding werk jij voortdurend aan je eigen rij-en trainingsvaardigheden.
Tijdens deze opleiding wordt je getraind door coach 5 (top) instructeurs.
De instructeursopleidingen worden deels op de praktijklocatie gegeven en deels in Barneveld. Maandag en
vrijdag krijg je les in Barneveld en dinsdag, woensdag en donderdag volg je les op de praktijklocatie van het
Aeres Hippisch Centrum (AHC).
Mogelijkheid tot stallen van je eigen paard op maandag t/m vrijdag
Mogelijkheid tot overnachten op het Aeres Hippisch Centrum van maandag tot vrijdag
Tijdens deze opleiding behaal je naast het aspirant-instructeursdiploma het diploma basissport en indien
mogelijk wedstrijdsport.
Mogelijke beroepen: Instructeur, ruiter, trainer, groom

Toelatingsvoorwaarden alleen voor de instructeursopleiding:
• Het (kunnen) beschikken over een (eigen) paard (min 1.60), gedurende de opleiding.
• Met paard minimaal L+2 dressuur & B+2 springen of L+2 springen & B+2 dressuur
• Met pony minimaal in één discipline M/Z en in een andere discipline B/L
• Wekelijks in staat zijn je paard mee te nemen naar de praktijklessen
• Je neemt actief deel aan KNHS wedstrijden
• Een toelatingsrijtest welke doorslaggevend is voor de toelating
Hoefsmidopleiding
Niveau 3:
Hoefsmid (3 jaar, BOL en BBL)
• Vaardigheid is erg belangrijk. Zorg dat je voorafgaand aan de opleiding al ervaring op doet.
• Voor deze opleiding moet je ook materialen aanschaffen tijdens de opleiding.
• Eén van de twee erkende opleiders in Nederland
• Volwaardig mbo werk en denk niveau
• Werkt vanuit de praktijk voor de praktijk
• Nadruk ligt op verbeteren eigen praktische vaardigheid bekappen en beslaan en het runnen van een eigen
onderneming
• Aangesloten bij de EFFA (European Federation of Farrier Association)
• Onze opleiding is geaccrediteerd door de EFFA.
• Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden (NVvH)
• Nieuwe hoefsmederij (augustus 2019) op het AHC (Aeres Hippisch Centrum)
• Les van zeer ervaren gekwalificeerde CEF Hoefsmeden (Certified European Farrier). Hiermee onderscheidt
de kwaliteitshoefsmid zich.
Bijzonderheden van onze Hippische opleidingen
• Eigen Aeres Hippisch centrum voor de praktijklessen. 6,5 ha. Met binnen- en buitenrijbanen. Wordt
professioneel gerund door onze eigen docenten en studenten.
• Voor de opleidingen paardensport en -houderij (niveau 2, 3 en 4) krijg je rijles op onze eigen
(school)paarden. Je hebt dus geen eigen paard nodig.
• Compleet nieuwe smederij op het Aeres Hippisch Centrum
• Verzorgingsdienst: 3 dagen per jaar verzorgingsdienst in weekend en/of vakantie m.i.v. laatste blok jaar 1.
• Voor leerlingen met een Havo diploma bieden we een sprint opleiding niveau 4 opleiding aan (2 jaar).
• De vooropleiding voor gediplomeerd ORUN instructeur (aspirant-instructeur) zit in de opleiding
paardensport en -houderij (niveau 3 en 4).
• Voor de opleiding paardensport en -houderij (niveau 3 en niveau 4) is rijervaring op F6 niveau gewenst.
• Voor de opleidingen Profiel Instructeur en Instructeur/bedrijfsleider paardensport en -houderij is het
(kunnen) beschikken over een (eigen) paard (min 1.60), gedurende de opleiding een must.
• Tijdens de opleidingen Profiel Instructeur en Instructeur/bedrijfsleider paardensport en -houderij behaal je
naast het ORUN aspirant-instructeursdiploma ook het ORUN diploma basissport en indien mogelijk
wedstrijdsport, afhankelijk van jouw rijniveau.

Meest gestelde vragen over de hippische opleidingen
Is er pensionstalling in Barneveld?
Er is mogelijkheid om je paard in de omgeving te stallen. Dit is wel op eigen initiatief.
Kamer en kostadressen in Barneveld?
Bij bevestiging van inschrijving is er een digitale lijst met kamer- en kostadressen te verkrijgen.
Heb je een eigen laptop nodig?
Ja, een eigen laptop is verplicht.
Hoeveel wordt er gereden tijdens de opleiding?
In alle leerjaren van de paardensport en -houderij opleidingen worden rijlessen aangeboden. Een uitzondering hierop
is de niveau 2 BBL-opleiding.
In welke opleiding(en) haal je een instructeursdiploma?
In de Paardensport en -houderij opleidingen op niveau 3 en niveau 4 heb je de mogelijkheid om je opleiding voor
gediplomeerd ORUN instructeur (aspirant-instructeur) te halen.
In de opleidingen Profiel Instructeur én Instructeur/Bedrijfsleider Paardensport en -houderij haal je naast het ORUN
aspirant-instructeursdiploma ook het ORUN diploma basissport en indien mogelijk wedstrijdsport. (afhankelijk van
jouw rijniveau).
Kun je deze opleiding ook doen als je niet fit bent?
Uit welzijnsoogpunt willen we dat niet alleen onze paarden fit zijn en een goede conditie hebben, maar ook onze
leerlingen. Ruiterfitheid is een belangrijk onderdeel in onze opleiding. Ook moet je zelfstandig aan je conditie
werken. Wanneer je als ruiter dusdanig zwaar bent dat dit het welzijn en de gezondheid van de paarden schaadt, kan
en mag je niet op onze schoolpaarden rijden.
Heb je rijervaring nodig voor niveau 2?
Voor de niveau 2 opleiding heb je geen rijervaring nodig. Mocht je willen doorstromen van niveau 2 naar niveau 3
dan geldt de rijervaring wel.
Hoe vaak ga je naar de praktijklocatie?
Voor de opleiding paardensport en -houderij ga je gemiddeld één dag per week naar de praktijklocatie.
Voor de instructeursopleidingen ben je 3 dagen per week op de praktijklocatie van het Aeres Hippisch Centrum (AHC)
Hoe kom ik van school naar de praktijklocatie?
Vanaf het station, rijdt er een bus via school naar de praktijklocatie.
Kun je deze opleiding combineren met de opleiding Paraveterinair?
Na de opleiding Bedrijfsleider paardensport en -houderij kun je doorstromen naar de opleiding Paraveterinair
Dierenartsassistent (dierverzorging). Daar kun je dan de sprint opleiding Paraveterinair doen (2 jaar). Je behaalt dan
twee diploma’s in 5 jaar. Je kunt dit ook doen met de sprint opleiding Bedrijfsleider paardensport en –houderij én de
sprintopleiding Paraveterinair Dierenartsassistent (dierverzorging). Je behaalt dan twee diploma’s in 4 jaar.
Doorstromen naar het HBO?
Met een volwaardig MBO-diploma op niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO.
Op welk niveau kun je de opleiding Hoefsmid doen?
Je kunt deze opleiding alleen op niveau 3 doen. Je kunt daarbij kiezen uit BOL of BBL.
Zijn er kledingvoorschriften op het Aeres Hippisch Centrum?
Ja, in de standaard praktijklessen gebruiken we stalschoenen, schoolkleding (polo, jas). lange spijkerbroek zonder
gaten, geen grote sieraden en haren in een staart/knot. Voor de rijlessen, gebruiken we een donkere rijbroek en
donkere sokken, rijschoenen met chaps of rijlaarzen, cap, handschoenen. Body protector is toegestaan, niet
verplicht. Voor de lessen ruiterfit zijn sportschoenen en sportkleding verplicht. We stimuleren onze studenten om
schoolkleding aan te schaffen voor de hippische opleiding. Dit zorgt voor verbinding en professionele uitstraling op
het Aeres Hippisch Centrum en onze landelijke evenementen en (inter)nationale excursies. In de introductiemiddag
krijgen studenten de mogelijkheid om de schoolkleding te passen en te bestellen.

Meest gestelde vragen over de Instructeursopleidingen
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor de Instructeursopleidingen?
Toelatingsvoorwaarden:
•
Het kunnen beschikken over een (Eigen) paard (min 1.60m), gedurende de opleiding
•
Paard klinisch gezond
•
Geschikt voor dressuur- en springlessen
•
Betrouwbaar in de omgang en onder het zadel
•
Het paard wordt door de instructeurs gekeurd als geschikt of ongeschikt als opleidingspaard
•
Met paard minimaal L+2 dressuur & B+2 springen of L+2 springen & B+2 dressuur
•
Met pony minimaal in één discipline M/Z en in een andere discipline B/L
•
Wekelijks in staat zijn je paard mee te nemen naar de praktijklessen op het Aeres Hippisch Centrum.
•
Regelmatig KNHS wedstrijd rijden
•
Een toelatingsrijtest waarbij je je eigen paard meeneemt voor zowel dressuur als springen (spring- of
veelzijdigheidszadel). Deze rijtest vindt plaats vóór aanvang van het schooljaar en is doorslaggevend voor toelating.
•
Iedere leerling krijgt een intakegesprek en talentenscan.
Hoe zit het met de stagebedrijven voor de Instructeursopleidingen?
•
Studenten van de Instructeursopleidingen lopen stage op een sport- handelsstal waar ze ook de mogelijkheid hebben om
hun rijniveau te verbeteren.
•
Het stagebedrijf moet een SBB goedgekeurd bedrijf zijn (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven).
•
Je moet de mogelijkheid hebben om onder begeleiding ervaring op te doen met rijden, springen, instructie geven,
longeren, enzovoort.
•
Je bedrijf moet door je mentor en de instructeurs als geschikt bevonden worden.
Wat leer je bij de Instructeursopleidingen?
Het verbeteren van je eigen rij- en trainingsvaardigheid, didactiek, rijtechniek, ruiterfitheid, lesgeven en coachen, exterieur en
beweging, parcoursbouw, ziekteleer, enzovoort.
Wat kun je worden met de Instructeursopleidingen?
Mogelijke beroepen zijn: ruiter, instructeur, trainer, medewerker op een sportstal, stalmanager (niveau 4).
Moet je een eigen paard hebben voor de Instructeursopleidingen?
Ja, je moet een eigen paard of leenpaard tot je beschikking hebben gedurende de opleiding (gezond en geschikt volgens de
instructeurs). Hier moet je ook wedstrijden mee kunnen rijden. Je neemt één paard mee voor beide disciplines (dressuur/springen)
naar de praktijklessen op het Aeres Hippisch Centrum. De tijden van de rijlessen variëren per blok en kunnen in verband met
activiteiten tussentijds variëren.
Welk diploma heb je na deze opleiding?
Je hebt straks een volwaardig mbo diploma (niveau 3 of niveau 4), een ORUN aspirant-instructeurs diploma én het ORUN diploma
basissport allround. En indien mogelijk ook ORUN wedstrijdsport dressuur/ springen/ allround.
Beroeps Praktijk Vorming (BPV) Aan welke eisen moet een BPV(stage)plek voldoen?
•
Het stagebedrijf moet een SBB goedgekeurd bedrijf zijn (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven).
•
Passend bij het juiste crebo
•
De praktijkopleider (POL) moet een niveau 4 instructeur (wedstrijdsportinstructeur) zijn.
•
Het stagebedrijf moet goedgekeurd worden door de mentor en de instructeurs.
•
Leerlingen moeten op het bedrijf regelmatig met begeleiding kunnen rijden.
Hoe kom ik aan een geschikt BPV (stage)bedrijf?
Via je eigen sportnetwerk en via het netwerk van je sportmentoren en instructeurs. Dit mag niet op een familiebedrijf zijn.
Hoe schrijf ik mij in?
•
Inschrijven gaat via een aanmeldingsformulier.
•
Profiel Instructeur niv. 3: Wil je je aanmelden voor het profiel instructeur? zet op het aanmeldingsformulier een kruisje
bij: Niveau 3 vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij. Geef aan dat je het profiel instructeurs wilt volgen.
•
Na aanmelding word je uitgenodigd voor een intake- en motivatiegesprek op Aeres MBO Barneveld en maak je een
talentenscan.
•
Bij de rijtest op het Aeres Hippisch Centrum (AHC) neem je een portfolio mee.
Extra kosten Instructeursopleiding:
•
Stallingskosten: afhankelijk van het pakket dat je kiest 12 tot 15 eur /dag
•
Logies Leerling 15 euro/nacht
•
Indicatie van de kosten van de ORUN examens:
o Aspirant Instructeur + 200
o Basissport + 400
o Wedstrijdsport + 400

