Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

EVC-traject Inschrijfformulier 2019

Naam

:

M/V

Voornaam

:

Voorletters:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats:

Geb. datum

:

E-mail :

Tel.nr.

:

Mob.nr.

:

KNHS lidnummer:

Hoogste klassering ruiter:

Discipline(s) + stand

Schrijft in voor het volgende EVC-traject
Instructeur Basissport
 Basissport Allround
 Basissport Mennen
 Basissport Voltige
 Basissport Western
 Basissport Paardrijden Gehandicapten
 Basissport IJslandse paarden
Basissport Trec
Basissport Manege
Basissport Eventing
Instructeur Wedstrijdsport
 Wedstrijdsport Dressuur
 Wedstrijdsport Springen
 Wedstrijdsport Eventing
 Wedstrijdsport Mennen
 Wedstrijdsport Voltige
 Wedstrijdsport Western
Wedstrijdsport Allround
Wedstrijdsport IJslandse Paarden

(aanvinken welk diploma u wilt behalen)

Z.O.Z.

Vrouw

Belangrijk: Lees voor aanmelding de handleiding van het EVC-traject zorgvuldig door.
Meld je alleen aan als je van mening bent dat je alle kerntaken van het beroep van instructeur
beheerst. De kerntaken worden genoemd op bladzijde 5 van de handleiding en verder uitgewerkt
vanaf pagina 14 van deze zelfde handleiding.
Om de kerntaken volledig te beheersen, is het noodzakelijk dat je substantiële werkervaring
hebt in de paarden. Richtlijn is dat je gedurende 10 jaar tenminste 20 uur per week in de paarden
hebt gewerkt, waarvan je ook een aanzienlijk deel hebt lesgegeven (in totaal 2000 uur). Houd er
rekening mee dat tijdens het intakegesprek wordt verondersteld dat je zeer veel kennis van
en ervaring met paarden en lesgeven hebt en dat dit noodzakelijk is om toegelaten te worden
tot het EVC-traject.
Kosten


Je betaalt €150,- voor het intakegesprek. Je krijgt de factuur hiervan opgestuurd na ontvangst
van je inschrijfformulier.



Als je wordt toegelaten tot het EVC-traject, betaal je aanvullend €475,-. De factuur hiervan
ontvang je na het intakegesprek.



De eventuele begeleiding (bij een onvoldoende voor het portfolio) à €100,- wordt apart
gefactureerd .



Mocht je na het examen/reflectiegesprek nog niet geslaagd zijn en een of meerdere
onderdelen moeten herkansen, dan worden hiervoor €135,- in rekening gebracht.

Aanmelding
Het ingevulde inschrijfformulier, hippisch cv* en motivatie voor het EVC-traject i.p.v. het reguliere
traject, stuur je digitaal naar opleidingen@knhs.nl.
*In het hippisch CV beschrijf je je (werk)ervaring met paarden.
Bij een positieve beoordeling van de aangeleverde documenten, ontvang je een uitnodiging voor het
intakegesprek. Intakegesprekken vinden twee keer per jaar plaats; in maart en november. Voor
e
deelname aan het intakegesprek in een bepaalde maand, moet het inschrijfformulier uiterlijk de 15
van de voorafgaande maand zijn ontvangen. Wil je dus bijvoorbeeld in maart je intakegesprek doen,
stuur je inschrijfformulier dan voor 15 februari op.
Je kunt eenmalig inschrijven voor het EVC-traject.
Ondergetekende verklaart dat de in het hippisch cv verstrekte informatie met de werkelijkheid
overeenstemt, juist en volledig is. Ondergetekende verklaart tevens dat alle in het portfolio aan te
leveren bewijsmateriaal authentiek is (door hemzelf gemaakt) en op waarheid berust.

Datum :

Handtekening :

D.m.v. de ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer tevens kennis genomen te hebben
van en in te stemmen met de hierboven vermelde voorwaarden en de handleiding te hebben gelezen.

