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Het vinden van goed opgeleid en gemotiveerd personeel is
niet altijd even gemakkelijk. Veel enthousiaste instructeurs
hebben een baan waarin zij het naar hun zin hebben en zijn
niet altijd geneigd over te stappen naar een andere manege
met als gevolg dat het aantal openstaande vacatures voor
gemotiveerde instructeurs erg hoog is. Het alternatief is
natuurlijk om medewerkers te vinden die graag instructeur
willen worden. Is het opleiden van gemotiveerde mensen iets
voor u? KNHS biedt in samenwerking met FNRS specifieke
manege instructeursopleidingen aan waarbij ervaren
ondernemers betrokken zijn bij het samenstellen van de
inhoud.
Mocht u gemotiveerde mensen kunnen vinden die nog wel aan
hun vaardigheden moeten werken, dan is opleiden een goede
keuze. Door de jarenlange opleidingservaring van de KNHS
en de input vanuit de markt voor de inhoud van de opleiding
zijn hier voor u goede mogelijkheden voor. Speciaal voor de
manegebedrijven worden er twee opleidingen aangeboden.
Specifiek gestoeld op de wensen van het manegebedrijf.

Manege instructeurs worden opgeleid in stappen. Door het
leggen van een goede basis in de eerste fase komen de
studenten met een bredere ervaring naar de volgende fase van de
opleiding. De KNHS biedt voor manege instructeurs de volgende
twee opleidingen aan:
• Aspirant Manege instructeur (ORUN 2): Gericht op de
startende instructeur, lesgeven op niveau ‘Brons’
• Manege instructeur basissport (ORUN 3): Na het afronden
van de aspirant opleiding kan een kandidaat starten met de
ORUN 3 opleiding. Deze is gericht op manege instructeurs
die meer uit hun vak willen halen en ook organiserende taken
willen leren en daarnaast les willen geven tot en met het
niveau ‘Zilver’.
Beide opleidingen leiden dus op tot manege instructeur maar
beide hebben een verschillend niveau. Op de volgende pagina’s
worden beide opleidingen inhoudelijk nader toegelicht.
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(aspirant-instructeur allround ORUN 2)

De Aspirant Manege Instructeurs opleiding is dé basisopleiding
voor iedereen die in een manegebedrijf aan de slag wil gaan
als instructeur. Het doel van deze opleiding is om een basis te
leggen waarbij de kandidaat na het behalen van het diploma
direct aan de slag kan gaan in de praktijk. Na deze opleiding is de
instructeur in staat om lessen te kunnen geven die behoren bij de
ruiteropleiding ‘Brons’, te begeleiden bij Manege- evenementen
en veilige instructie te kunnen geven voor poetslessen en
kinderfeestjes. Daarnaast is deze opleiding uitstekend geschikt
voor kandidaten die kennis willen maken met het instructeurs vak
of graag een aantal uren in de week lesgeven aan de beginnende
groepen en niet direct de ambitie hebben om van het geven van
paardrijles hun fulltime baan te maken. De instructeurs worden
opgeleid om zelfstandig les te mogen geven maar maken daarbij
vooral gebruik van de ervaring van andere instructeurs die de
lessen inhoudelijk samen stellen. Instructeurs die verder willen in
het vak kunnen met deze opleiding doorstromen naar de Manege
Instructeursopleiding basissport (ORUN Niveau 3)

Cursusprogramma

De cursuslocatie is altijd FNRS-bedrijf en maar de opleiding is
openbaar. Echter kunt u gedurende de opleiding uw kandidaat

alvast praktijkervaring laten opdoen door bijvoorbeeld lessen
laten geven onder begeleiding van een ervaren instructeur, of
uw praktijkervaring over het paardengezondheid te delen of
extra rijvaardigheid te oefenen. Zo wordt er extra ervaring in de
praktijk opgedaan. Dit verhoogt niet alleen de slagingskans van
de kandidaat maar daarmee heeft u ook de mogelijkheid de
kandidaat zelf te vormen.
De lesstof is hetzelfde als die van opleiding aspirant-instructeur
allround, maar er wordt direct al met groepen ruiters geoefend.
De opleiding duurt 20 weken. Iedere lesavond wordt gestart met
theorie, daarna gaat de kandidaat zelf rijden en lesgeven. Op
deze wijze wordt stapsgewijs alles aan de instructeur geleerd wat
nodig is om een uitgewerkte les te kunnen geven aan uw klanten.
Iedere kandidaat doet vier PVB’s (Proeve van Bekwaamheid).
Voordat wordt gestart met de PVB Lesgeven, dient eerst de
digitale toets worden behaald over rijtechniek en didactiek.
Voor de PVB Praktische Paardenkennis wordt een digitale toets
afgenomen over voeding en gezondheid.
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Lesgeven.
Assisteren bij activiteiten.
Praktische paardenkennis.
Rijden van een paard (L1 – S60).

Niet iedereen kan deelnemen aan de cursus. Onderstaande
toelatingseisen zijn vastgesteld.
•• De kandidaat is lid van de KNHS.
•• De kandidaat is 1 april 2019 tenminste 16 jaar oud.
•• De kandidaat kan beschikken over een paard/ pony (min
1.48). Het paard/pony dient meegenomen te worden naar de
cursuslocatie. Optioneel is het vaak mogelijk om een paard te
huren op de cursuslocatie.
•• De kandidaat rijdt op F15/S60 niveau zodat er voldoende
feeling is met de ruiters over wat zij moeten leren.
•• De kandidaat heeft een laptop/tablet/telefoon met 3 of 4G om
de theorietoetsen te kunnen maken.

Wat kan de kandidaat met de opleiding

De kandidaat mag:
• Zelfstandig lesgeven volgens de norm van het
veiligheidscertificaat
• Uitgewerkte lessen geven aan manegeruiters tot het niveau
‘Brons’
• De opleiding voor het ruiterbewijs geven
• Zelfstandig buitenritten begeleiden
• Assisteren bij evenementen zoals proevendagen,
ruiterkampen en kinderfeestjes
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De opleiding aspirant-instructeur wordt aangeboden voor
€ 1075,- inclusief btw. De optionele huurkosten voor een
paard zijn niet opgenomen in deze kosten en worden door de
cursuslocatie in rekening gebracht.
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Doorstromen

Indien de kandidaat slaagt voor de opleiding Aspirant-Instructeur
met een ‘7’ voor lesgeven en voor rijden kan hij/zij doorstromen
naar Instructeur basissport (ORUN Niveau 3). Daarnaast dient de
kandidaat 18 zijn op peildatum 1 februari 2020.

Aanmelden

Aanmelden kan via MijnKNHS vanaf 1 oktober 2018 tot en
met 14 januari 2019. Mocht u als ondernemer de kosten
willen betalen voor de kandidaat dan kunt u dat aan de KNHS
aangeven. U ontvangt dan een factuur van de KNHS.

Cursusprogramma

6

Toelatingseisen

8

Meer informatie? Dat kan! Kom dan naar de informatieavond
op 23 juli in Someren of op 24 juli in Ermelo. Van 19.30 uur tot
22.00 krijgt u uitleg over de opleiding en kunt u een persoonlijk
opleidingsadvies krijgen.

Kosten

9

Laat via MijnKNHS even weten of u komt!
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(instructeur basissport allround ORUN 3)

Instructeurs die de opleiding Aspirant-Instructeur of AspirantManege Instructeur goed hebben afgerond en naar een volgende
fase in hun opleiding willen, kunnen deelnemen aan de opleiding
voor Manege-instructeurs Basissport. Ook kunt u deze opleiding
gebruiken om de instructeur nog meer zelfstandigheid te geven
en wellicht meer taken op zicht te laten nemen in de manege.
De opleiding is net als de aspirant variant gericht op het werken
in manegebedrijven maar is qua niveau hoger. U speelt als
ondernemer ook een belangrijke rol in de opleiding. Vandaar dat
deze opleiding specifiek is bedoeld voor aspirant-instructeurs
die al werken op een FNRS manege en door willen groeien naar
instructeur niveau 3.

Cursusprogramma

De opleiding wordt in samenwerking met de FNRS aangeboden.
De opleiding is erg praktijk gericht en wordt grotendeels gegeven
op de eigen manege. De FNRS-ondernemer leidt de kandidaat
op tot Manege- Instructeur Basissport. U bent als ondernemer de
praktijkbegeleider van de kandidaat. Om uw rol helder te krijgen,
krijgt u een korte cursus waarin wordt toegelicht wat er van u
wordt verwacht tijdens de opleiding. Uw voornaamste rol is de
begeleiding van de kandidaat in het lesgeven maar daarnaast zijn
er ook opdrachten op het gebied van ondernemerschap. Deze

opdrachten zijn een onderdeel van het portfolio. Daarnaast zijn er
nog 8 centrale bijeenkomsten.
De centrale bijeenkomsten bestaan uit 3 bedrijfsbezoeken en 5
centrale terugkomdagen. Tijdens de bedrijfsbezoeken leert de
kandidaat hoe het er aan toe gaat in een ander bedrijf. Daarbij
wordt ook de voortgang van de opleiding besproken. De vijf
centrale terugkomdagen bestaan uit: Startbijeenkomst 1 en 2,
Exterieur, Gezondheid en Didactiek. BHV (Bedrijfshulpverlening)
maakt ook onderdeel uit van de opleiding. De kandidaat maakt
verslagen van deze bijeenkomsten.
Let op twee van deze dagen zijn op zaterdag!
Aan het begin van de opleiding krijgt de kandidaat een werkmap
met daarin de opdrachten en PVB’s (Proeve van Bekwaamheid)
die moeten worden afgelegd.
De opleiding begint in oktober 2018 en loopt tot en met januari
2020.
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Elke week onder begeleiding van de praktijkbegeleider/
ondernemer:
1. Stuk theorie over rijtechniek, didactiek, exterieur en
gezondheid.
2. Minimaal één keer in de week rijles van de praktijkbegeleider.
Zowel springen als dressuur; De kandidaat houdt een
logboek bij van de vorderingen.
3. De kandidaat dient zelf vijf/zes keer per week te rijden;
hiervan wordt een logboek bijgehouden.
4. De kandidaat loopt mee met de ondernemer tijdens de
verzorging van de paarden. Daarin wordt de theorie in de
praktijk besproken. Tijdens het lesgeven neemt de kandidaat
steeds meer over van de praktijkbegeleider om zodoende
meer zelfstandigheid te leren.
5. Maandelijks wordt een digitale opdracht ingeleverd. Deze
wordt voorzien van commentaar door de docent van de
KNHS.

Examens

Voor diplomering moeten zowel de praktijkexamens als de
portfoliobeoordelingen met een voldoende resultaat zijn
afgesloten. In de PVB-wijzer die bij aanvang van de opleiding
wordt geleverd staat uitgebreide informatie over examinering.
Als de PVB’s succesvol zijn afgerond, wordt het KNHS-diploma
Manege Instructeur Basissport afgegeven.
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Lesgeven
Organiseren van evenementen
Trainen van paarden
Beoordelen geschiktheid paard

De kandidaat mag :
• Volledig zelfstandig lesgeven
• Lessen uitwerken en voorbereiden voor niveau ‘Brons’
en ‘Zilver’
• Lesplanning maken
• Zelfstandig kunnen trainen van paarden en het beoordelen
van geschiktheid van paarden
• Paardenwelzijn en veiligheid bewaken
• Organiseren van evenementen zoals proevendagen,
ruiterkampen, opendagen en kinderfeestjes
Indien de kandidaat slaagt kan hij/zij doorstromen naar een
specialisatie op het niveau ORUN 4

Toelatingseisen

Niet iedereen kan deelnemen aan de cursus. Onderstaande
toelatingseisen zijn vastgesteld.
•• De kandidaat is lid van de KNHS.
•• De kandidaat is 1 februari 2020 tenminste 20 jaar oud.
•• De kandidaat heeft de opleiding Aspirant-Instructeur met een
‘7’ voor lesgeven en voor rijden afgerond.
•• De kandidaat kan beschikken over een paard om de eigen

vaardigheid te oefenen. Het examen is op L-niveau dressuur
en 70 cm springen. Hiervoor kunnen ook twee paarden
worden ingezet.
•• De kandidaat beschikt over een aantal geschikte combinaties
om het lesgeven te oefenen. Bij het examen moeten de
groepen op L niveau dressuur kunnen lopen en ongeveer 70
centimeter kunnen springen.
•• Voor de opleiding Manege-instructeur is een aanstelling bij
een FNRS-manege noodzakelijk.
•• De ondernemer( of de praktijkbegeleider) is gediplomeerd
instructeur niveau 3 en kan je begeleiden gedurende de
opleiding. Hij/zij volgt de cursus didactiek.

Toelatingstest

Indien de kandidaat een Aspirant-Instructeur diploma heeft
van vóór maart 2018, dan is er nog geen cijfer gegeven voor
Lesgeven en Rijden. Om te worden toegelaten tot de opleiding
dienen deze twee examens nog een keer te worden afgelegd
zodat kan worden aangetoond dat er een “7” wordt gehaald.
De kosten voor de toelatingstest zijn in 2018 €25,- voor elke
toelatingstest. De toelatingstesten vinden in juli/aug/sept plaats.
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De kosten voor de opleiding bedragen € 1650,- inclusief BTW
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Aanmelden voor de opleiding kan tot en met 14 september 2018
via MijnKNHS. Mocht u als ondernemer de kosten willen betalen
voor de kandidaat dan kunt u dat aan de KNHS aangeven. U
ontvangt dan een factuur van de KNHS.
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Meer informatie? Dat kan! Kom dan naar de informatieavond
op 23 juli in Someren of op 24 juli in Ermelo. Van 19.30 uur tot
22.00 krijgt u uitleg over de opleiding en kunt u een persoonlijk
opleidingsadvies krijgen.
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Laat via MijnKNHS even weten of u komt!
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