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Toelichting op het licentiebeleid voor 

hippische instructie en officials 
 

Het in 2012 ingevoerde licentiebeleid van de KNHS heeft tot doel  de kwaliteit van de 
instructeurs en officials te waarborgen en te verbeteren om daarmee de sport verder 
te ontwikkelen. Om zo goed mogelijk te passen bij de snel veranderende wereld en 
sport om ons heen, vindt er regelmatig evaluatie plaats van regels en beleid. Dat is 
dus ook weer gebeurd als het om licenties gaat. Onderstaand lichten we een aantal 
wijzigingen en kernzaken van het licentiebeleid graag nog eens toe. Het volledige 
reglement is te vinden op www.knhs.nl    
 
Belangrijk om te weten: Voor officials is een geldige licentie verplicht. Iedereen die een 
reglementaire rol speelt bij wedstrijden noemen wij official. Voor instructeurs geldt dat zij zelf 
beslissen of zij de licentie, die zij krijgen bij het behalen van het diploma, later verlengen. 
 
Belangrijkste wijzigingen 
Voor instructeurs en officials die al langer bekend zijn met het licentiebeleid, zetten we de 
belangrijkste wijzigingen om te beginnen even op een rij.  

 Een licentie is vanaf nu geen twee, maar drie jaar geldig. 

 We werken niet langer met Functie en Licentiepunten, maar er worden Theorie- en       
Praktijkpunten toegekend voor alle inspanningen die geleverd worden. 

 Ook bijdrages aan wedstrijden die wel erkend zijn maar niet geregistreerd, tellen 
mee. Denk daarbij bv aan onderlinge wedstrijden, rubrieken basisproeven, dressuur 
en springen bij eventingwedstrijden.  

 Behaalde punten gelden niet meer automatisch voor alle licenties die een persoon 
heeft, maar er is wel een staffel in het geval iemand meerdere licenties heeft.  

 Licenties konden in het verleden niet worden ingetrokken, daar is verandering 
ingekomen.  

 Het onderliggende ict-systeem is aangepast om iedereen de mogelijkheid te geven 
zelf scholingen toe te voegen die per ongeluk niet geregistreerd zijn . 

 

Oude situatie Nieuwe situatie 

Periode van twee jaar Vast periode van drie jaar 

Alleen wedstrijden met vraagprogramma Ook andere wedstrijden/proevendagen tellen 
mee 

Functiepunten/licentiepunten Praktijkpunten/theoriepunten 

Punten gelden voor alle licenties Voor elke afzonderlijke licentie moet je punten 
halen  

Geen staffel Staffel voor meer bevoegdheden 

Geen redenen om de licentie in te trekken Redenen om de licentie in te trekken 
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Geldigheid 
Een licentieperiode is drie jaar, voor iedereen hetzelfde en loopt van 1 januari 2017 – 31 
december 2019. Als je later een opleiding afrondt (of je later aanmeldt), worden jouw inzet en 
de bijscholingen die je moet volgen naar rato berekend. Bijvoorbeeld: als je slaagt voor een 
officialopleiding op 4 april 2018 dan loopt jouw licentie tot 31 december 2019, maar je kunt 
volstaan met het halen van minder praktijk en theoriepunten. De KNHS zal je laten weten 
waar je in die gevallen aan moet voldoen.  
 
Officials 
Voor officials geldt dat zij in één periode van drie jaar 15 praktijkpunten (keren dat je als 
official op een wedstrijd optreedt) en 100 theoriepunten (bijscholingen) moeten halen zodat 
je voldoende vaardig in het beoordelen blijft.  
 
De inzet van officials op wedstrijden die aangevraagd zijn bij de KNHS wordt geregistreerd in 
MijnKNHS. Vanaf 1 januari 2017 tellen alle wedstrijden waarbij je actief bent mee. Het gaat 
er immers om dat je vaak genoeg je oog traint. Dus ook wedstrijden die niet speciaal voor 
een discipline zijn aangevraagd bij de KNHS zoals basisproeven, eventing wedstrijden, kür 
op muziek, bixie, bb-dressuur.  
 
Als je onverhoopt niet aan het gevraagde minimum aantal wedstrijden waarbij je in functie 
bent komt, kun je ook bij een ander jurylid met dezelfde kwalificatie gaan zitten. Zodat je wel 
in de praktijk oefent. Let wel – deze wedstrijden moet je zelf bijhouden en registreren. Om dit 
te kunnen doen stuur je een overzicht op in oktober 2019 naar opleidingen@knhs.nl.   
 
Ook voor officialfuncties zoals Parcoursbouwers (alle disciplines), 
Federatievertegenwoordigers, Technisch Afgevaardigde, Omroeper, Ringmeester geldt 
uiteraard een minimum aan verplichte praktijkpunten. In de bijlage bij het reglement over dit 
onderwerp is te vinden hoeveel praktijkpunten je kunt behalen op een wedstrijddag. 
 
Het is handig om alle wedstrijden, en gelegenheden waarbij je theoriepunten kunt 
verzamelen, waar je actief bent te noteren. Je kunt dan controleren of de registratie in 
MijnKNHS klopt. Een formulier hiervoor kan gedownload worden vanaf de website.  
 
Instructeurs 
Voor instructeurs is een licentie dus niet verplicht, maar het biedt wel mooie voordelen. In 
ieder geval worden alle instructeurs met een KNHS licentie vermeld in MijnKNKHS en zijn 
daarmee dus vindbaar voor alle paardensporters die op zoek zijn naar een instructeur.  
Met een licentie laat je als intructeur bovendien zien dat je jouw vak serieus neemt en dat je 
regelmatig (bij)scholingen volgt. Voor instructeurs geldt dat zij in één periode van drie jaar 
100 theoriepunten moeten halen.  
 
Als je een instructeursdiploma behaalt, krijg je de eerste licentieperiode van de KNHS. Als je 
al instructeur bent maar nog geen licentie hebt, dan kun je die natuurlijk wel aanvragen. Op 
de website staat daarvoor een invulformulier dat je samen met een kopie van je diploma op 
kunt sturen naar de KNHS. Als je al lang niet aantoonbaar bij een bijscholing bent geweest, 
moet je eerst ook nog één bijscholing volgen voor je de licentie krijgt toegekend. Een licentie 
voor instructeurs kost €30,- per drie jaar. Als je later een licentie aanvraagt, worden de 
kosten naar rato berekend. 
 
Theoriepunten 
Het systeem rond de theoriepunten werkt voor instructeurs en officials op dezelfde manier. 
Uiteraard volgen officials wel andere specifieke bijscholingen dan de instructeurs, maar er is 
zeker ook overlap mogelijk. 
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Als je één licentie hebt, dan moet je 100 theoriepunten in de drie jaar te halen, waarvan 50 
punten behaald zijn door middel van  KNHS-scholingen. De KNHS scholingen zijn 
scholingen  georganiseerd door de KNHS-regio’s of de afdeling Opleidingen van de KNHS.    
Heb je meerdere functie’s en licenties dan moet je per functie theoriepunten halen. Natuurlijk 
hoef je niet voor alle functies het volledige aantal te halen, de volgende staffel is dan van 
kracht:  
 
1 bevoegdheid   100 punten 
2 bevoegdheden     85 punten  
3 bevoegdheden en meer    50 punten  
 
Hoe worden de theoriepunten bepaald? 
Theoriepunten kun je op verschillende manieren behalen. Het volgen van bijscholingen levert 
het meeste punten op. Afhankelijk van het type en de duur van de scholing worden de 
punten toegekend. 
 
Een doelgroep specifieke bijscholing, dus of voor intructeurs of voor officials, levert 10 
punten per uur op. Een algemene bijscholing die geldt voor zowel instructeurs als officials, 
levert vijf punten per uur op. Om wat voor een soort bijscholing het gaat zal te vinden zijn bij 
de uitschrijving van de de bijscholing.  
 
Daarnaast krijg je in speciale gevallen nog extra punten. 

 Je krijgt 10 extra punten als het gaat om een bijscholing specifiek over reglementen;  

 Ook een bijscholing met direct toepasbare kennis levert 10 punten extra (bijvoorbeeld 
bijscholing lesgeven aan kinderen); 

 een bijscholing ondersteunende kennis levert 5 extra punten. (bijvoorbeeld scholing over 
het paarden exterieur, dit levert zeker kennis op maar is niet direct toepasbaar in de 
praktijk van de instructeur/official); 

 Een jaarabonnement op een hippisch tijdschrift levert ook 5 extra punten; 

 Maarliefst 25 extra punten ontvang je als het Young Leaders programma volgt of je inzet 
als paardensport bestuurslid; 

 Ben je ook aktief als docent / examinator van een paardensportopleiding dan krijg je 5 
extra punten per keer dat je actief bent; 

 
Bijvoorbeeld: 
Een bijeenkomst over de reglementswijzigingen van 2,5 uur levert het volgende aantal 
punten op: 
2,5 uur (per uur)    +25 punten 
Specifiek voor één doelgroep +10 punten 
Reglementen     +10 punten 
     
Totaal    = 45 punten 
 
Licentie verliezen 
Voorheen kon je een licentie nooit verliezen. Nu kan dat wel, maar dat gebeurt zeker niet 
snel. Redenen waarom  je een licentie kunt verliezen zijn bijvoorbeeld:  

 Als je niet voldoende theorie en praktijkpunten hebt behaald. 

 Als je gezondheid het onmogelijk maakt om je functie uit te oefenen.  

 Als je fraude pleegt met het gebruik van de licentie of bijvoorbeeld in de registratie van 
theorie- en praktijkpunten of aanwezigheid bij bijscholingen.  

 Als je meer dan vijftig jaar niet meer actief bent als wedstrijdsporter.   

 Als je twee officiële waarschuwingen hebt gekregen, bijvoorbeeld voor het herhaaldelijk 
niet toelichten van het cijfer.  
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Als er redenen zijn waardoor je in één periode niet aan de verplichtingen kunt voldoen, kun 
je jezelf tijdelijk op “niet-actief” laten zetten. Je kunt ook dispensatie aanvragen. Bijvoorbeeld 
als je mantelzorger bent. 
    
Wat moet je doen? 
In november/december 2016, voordat deze registerperiode verloopt, moet je jouw huidige 
licentie(s) herregistreren. Dat betekent dat je aangeeft dat je het licentiereglement kent. Dit 
doe je door de twee stappen te volgen die in MijnKNHS beschreven staan, bij 
“herregistratie”. De gedragscode is onderdeel van het licentiebeleid. Bij de herregistratie geef 
je akkoord op de gedragscode. Digitale toestemming volstaat bij de herregistratie van jouw 
licentie. Van elke official moet een getekend exemplaar van de gedragscode aanwezig zijn in 
de administratie van de KNHS.  
 
Voor nieuwe officials geldt dat zij voordat zij starten met de opleiding zij een exemplaar van 
de gedragscode tekenen.  
 
Let op: deze tekst dient als toelichting en is gebaseerd op het Reglement Licenties Hippische 
Instructie en Officials. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst 
van het reglement is bepalend.   


