Toelichting op het licentiebeleid voor
Hippische Instructie 2020-2021
Het licentiebeleid van de KNHS heeft tot doel de kwaliteit van de
instructeurs te waarborgen en te verbeteren om daarmee de sport verder
te ontwikkelen.
Door de snel veranderende (sport)wereld vindt er regelmatig evaluatie plaats van
regels en beleid. Dat is ook weer gebeurd als het om de licenties voor de Hippische
Instructeur (HI). 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

Belangrijkste wijzigingen
Voor instructeurs die al langer bekend zijn met het licentiebeleid, zetten we de belangrijkste
wijzigingen om te beginnen even op een rij.




Het licentieregelement voor instructeurs is losgekopppeld van het licentiereglement
voor de officials
Een licentie is vanaf nu geen drie, maar twee jaar geldig.
In deze 2 jaar moeten minimaal 100 theoriepunten behaald worden om te kunnen
verlengen.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Periode van drie jaar

Periode van twee jaar

Punten door BHV / Bestuursfunctie/vakbladen

Alleen punten te behalen door het volgen van
bijscholingen gerelateerd aan het vak
Instructeur.

Puntenaantal afhankelijk van tijdsduur

Vaste puntenaantal 50 voor KNHS
bijscholingen en 35 voor bijscholingen door
derden. Het behalen van een ORUN-diploma
levert ook 50 punten op.

Puntenaantal verplicht / niet verplicht

Minimaal 1 bijscholing door de KNHS
georganiseerd

De kosten van een licentie bedragen € 30,Dit is €10 per jaar

De kosten van een licentie bedragen € 20,Dit is € 10,- per jaar

Geldigheid
Een licentieperiode is twee jaar, voor iedereen hetzelfde en loopt van 1 januari 2020 – 31
december 2021. Als je gedurende deze licentieperiode een opleiding afrondt of je in deze
licentie periode aanmeldt voor een nieuwe licentie dan moet je volgens de onderstaande
voorbeelden bijscholingen volgen.
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Voorbeeld:
1. Wanneer je een ORUN diploma behaald in 2020 dan moet je voor het einde van de
licentie periode minimaal 1 KNHS-bijscholing volgen.
2. Wanneer je een ORUN diploma behaald in 2021 dan voldoe je aan het te behalen
punten voor de resterende licentieperiode.
3. Wanneer je je in 2020 als instructeur aanmeldt voor een licentie moet je voorafgaand
een KNHS-bijscholing hebben gevolgd. En voor verlening moet je voldoen aan a of b.
a. Minimaal 2 KNHS-bijscholingen of
b. 1 KNHS-bijscholing en minimaal 2 bijscholingen door derden.
4. Wanneer je je in 2021 als instructeur aanmeldt voor een licentie moet je voorafgaand
een KNHS-bijscholing hebben gevolgd. En voor verlenging moet je 1 KNHSbijscholing volgen.
Voor instructeurs is een licentie niet verplicht, maar het biedt wel mooie voordelen. In ieder
geval worden alle instructeurs met een KNHS licentie vermeld in Mijn KNHS en zijn daarmee
dus vindbaar voor alle paardensporters die op zoek zijn naar een instructeur.
Met een licentie laat je als instructeur bovendien zien dat je jouw vak serieus neemt en dat je
regelmatig (bij)scholingen volgt. Voor instructeurs geldt dat zij in één periode van twee 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. Een licentie voor instructeurs kost €20,- per twee jaar.
Theoriepunten
Er zijn twee mogelijkheden om je punten te behalen:
1 Je volgt twee bijscholingen georganiseerd door de KNHS
2 Je volgt één bijscholing georganiseerd door de KNHS en twee bijscholingen die
door de KNHS geacrediteerd zijn, deze staan ook vermeld op de opleidingen en
evenementenkalender.

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 theoriepunten hebt behaald.
 Als je fraude pleegt met het gebruik van de licentie of bijvoorbeeld in de registratie van
theoriepunten of aanwezigheid bij bijscholingen.
 Als de licentiehouder door gedrag, handelen, nalaten en/of uitlatingen in strijd handelt
met de statuten, reglementen of een besluit van een orgaan of commissie van de KNHS
of FEI.

Wat moet je doen?
Een licentie wordt automatisch verlengt als aan de voorwaarden wordt voldaan.
Let op: deze tekst dient als toelichting en is gebaseerd op het Reglement Licenties Hippische
Instructie. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst van het
reglement is bepalend.
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