
HET PAARD

MEER WETEN?
Kijk op www.knhsyoungleadersprogram.nl of 

@KNHSYoungLeaders voor meer informatie.

VAARDIGHEDEN

Leren met plezier
Anderen ondersteunen
Toewijding ontwikkelen
Plichtbesef kweken 

BADGES

De Stalhulp
De Ponypoetser
De Voerkenner
De Helper
De Planner
De Ponybestuurder
De Hygiëne-assistent 
De Ponykenner
De Harnachementchecker 
De Joker

VAARDIGHEDEN 

Betrouwbaar zijn
Samen aan de slag gaan
Zorgvuldig en volhardend 
werken
Taken plannen
Duidelijk communiceren
Meedenken 

BADGES 

De Stalmanager 
De Gezondheidsassistent
De Voerhulp
De Activiteitenhulp
De Organisatiehulp
De Paardenlongeur 
De Kantine-assistent 
De Paardenobserveerder
De Veiligheidshulp
De Joker 

VAARDIGHEDEN 

Samenwerken
Gepast communiceren
Oplossingsgericht 
handelen
Gedrag controleren
Overzicht houden
Gedisciplineerd werken
Zorg dragen

BADGES 

De Stalsupervisor 
De Gezondheidscontroleur 
De Voerspecialist 
De Activiteitenbegeleider 
De Organisator 
De Paardenlongeur 2.0 
De Gastvrouw of Gastheer 
De Paardencoach 
De Controleur 
De Joker

VAARDIGHEDEN 

Leiding geven
Vooruit denken
Motiveren
Verantwoordelijkheid 
dragen
Organiseren
Gedecideerd handelen
Coachen 

BADGES 

Veelzijdige Inzet 
Organiseren 
Coachen 
Sportiviteit 
Besturen

DE VERSCHILLENDE NIVEAUS

IDEALE LEERMEESTER

NIVEAU 1

HELPEN 
NIVEAU 3

ORGANISEREN

NIVEAU 4

BESTUREN

NIVEAU 2

UITVOEREN



(*) Onderzoeken opvraagbaar bij de KNHS

WAAROM EEN KNHS YOUNG LEADERS PROGRAM?
•  Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen door de 

omgang met paarden (*)
•  Verdiepen van de verbinding tussen het kind, de manege 

en het paard
• Verbreden van hun beleving van de paardensport
• Versterken van de rol van het paard in onze maatschappij
•  Opleiden nieuwe generatie ‘paardenmensen’ en onze 

toekomstige ‘leaders’

HOE WERKT HET KNHS YOUNG LEADERS PROGRAM?
• Kinderen doorlopen een divers palet van activiteiten
•  Activiteiten vinden plaats in een hippische omgeving,  

meer naast dan op een paard
•  Kinderen krijgen de gelegenheid ook buiten hun eigen  

manege ervaringen op te doen
• Al doende leren kinderen belangrijke competenties

Bewezen effectief*
• De omgang met paarden ontwikkelt het karakter
•  Jonge ruiters zijn doortastend, gestructureerd, en staan  

gebalanceerd in het leven
•  Ze ontwikkelen zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en  

communicatieve vaardigheden
•  Ze zijn flexibel, weerbaar en kunnen tegenslagen goed verwerken

HET KNHS YOUNG 
LEADERS PROGRAM

De samenleving verandert snel. De wereld 
van vandaag biedt veel kansen, waar je 
goed mee moet leren omgaan. 
De paardensport is buitengewoon geschikt 
om deze vaardigheden te ontwikkelen. 

Ontwikkelt 
leiderschap!

HET KNHS YOUNG 
LEADERS PROGRAM

ONDERSTEUNING VOOR DE COACH
• Basis opleidingsdag
• Handleiding
• Intervisie dagen
• Verdieping
• Besloten Facebook groep

WAT IS HET KNHS YOUNG LEADERS PROGRAM? 
Een gestructureerd jeugdprogramma dat:
• Leiderschapsvaardigheden ontwikkelt;
• door de omgang met paarden;
• met een afwisselend takenpakket;
• oplopende verantwoordelijkheden;
• begeleid wordt door getrainde coaches

Doel: Een stevig gewortelde, breed vertakte, 
zelfredzame, actieve paardenjeugd door:
• Gestructureerd leerzaam jeugdprogramma
•  Verdiepen van de binding met de manege en het paard
•  Verbreden van de beleving van de paardensport
•  Opleiden nieuwe generatie enthousiaste ‘paarden-

mensen’ en onze toekomstige ‘leaders’

VOORBEELDPAGINA COACHHANDLEIDING

LEEFWERELD

BASIS 
NIVEAU 1, NIVEAU 2, NIVEAU 3, NIVEAU 4   

FNRS manege & ruitersportcentrum,  
pensions- of trainingsstal 

LOKAAL 
NIVEAU 1, NIVEAU 2, NIVEAU 3, NIVEAU 4 
KNHS vereniging, club  
(eigen accommocatie) 

REGIONAAL 
NIVEAU 3, NIVEAU 4 
KNHS kring, regio bestuur, hippische 
instellingen

NATIONAAL 
NIVEAU 4
KNHS discipline fora, Jeugd forum,  
KNHS/FNRS bestuur, hippische  
instellingen

coachhandleiding  leiderschapsniveaus – niveau 1 

Iemand die de stalhulpbadge wil behalen, kan goed  samenwerken met andere stalgenootjes en vindt zijn/haar  werk leuk. De stalhulp voert iedere dag verschillende taken uit. Hierdoor ziet de stal er elke dag netjes uit.

1.1  DE STALHULPBADGE 

niveau 1

Theorie- en praktijkvoorstellen
 
Young Leaders Middag 1. (60- tot 120 min.)Leg de deelnemers uit wat de Stalhulpbadge inhoudt. Dit kan door middel van het profiel en door praktijkvoorbeelden / mogelijke taken te benoemen die voor de deelnemers herkenbaar zijn. Zodra de badge voor deelnemers duidelijk is, kan er met de gehele groep een takenlijst worden opgesteld. Op deze lijst staan taken die dagelijks uitgevoerd moeten worden om de stal en de omgeving daaromheen netjes te houden. Zodra de lijst af is, wordt deze op een plek gehangen waar die voor iedereen zichtbaar is. Ga nu met de kinderen een ronde lopen over het terrein en laat zien waar taken van de takenlijst uitgevoerd moeten worden en waar eventuele benodigdheden staan. Mocht er nog tijd over zijn, dan kunnen kinderen onder begeleiding eventueel enkele taken uitvoeren. 

Young Leaders Middag 2. (60- tot 120 min.) Voordat je de kinderen (weer) aan de slag laat gaan met taken van de takenlijst, is het van belang om enkele dingen uit te leggen. Denk hierbij aan veiligheid rondom en op het terrein: waar mogen de deelnemers komen, niet zomaar stallen openen, etc. Daarnaast is het van belang om uit te leggen wat je van de kinderen verwacht: Wanneer is een taak goed uitgevoerd? Het is van belang dat kinderen een bepaalde kwaliteit laten zien, schoon is ook echt schoon. Vervolgens kan je ze nog theoretische kennis meegeven over alle verschillende soorten gereedschappen, landbouw-werktuigen en machines die op het terrein aanwezig zijn. 
Wat gebruik je waarvoor en hoe? Ga nu met de kinderen het terrein op, start bij de locatie waar de takenlijst hangt. Ga eerst met de kinderen inventariseren of bepaalde taken al gedaan zijn. Als dit zo is, laat ze dan zelf beoordelen of een taak misschien nog een keer uitgevoerd moet worden. Geef de kinderen de verantwoordelijkheid voor het afstrepen van de taken. Leg hierbij wel uit dat het niet van boven naar beneden een takenlijstje afwerken is, maar dat sommige taken meer prioriteit hebben dan anderen.

Mogelijke taken
★★ Stal vegen
★★ Mest opruimen
★★ Poetsplaats schoonmaken
★★ Zadelkamer ordenen
★★ Stallen strooien
★★ Erf opruimen/vegen

Competenties
★✔ Met plezier leren
★✔ Anderen ondersteunen
★✔ Toewijding ontwikkelen
★✔ Plichtsbesef kweken
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