Reglement Licenties
Hippische Instructie per 1-1-2020 / 31-12-2021

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) hanteert een
licentiesysteem voor instructeurs in de paardensport. Het licentiesysteem heeft
tot doel de kwaliteit van hippische instructeurs te waarborgen en te verbeteren. Het
licentiesysteem ziet niet alleen toe op kennis en vaardigheden maar ook op een professionele
houding en correct gedrag van de instructeur met tevens oog voor paardenwelzijn en
veiligheid.
De KNHS biedt door het hanteren van het licentiesysteem paardensporters een vindplaats voor
kwalitatief goede instructeurs. Het biedt de instructeur een “keurmerk” waarmee zij kunnen aantonen
over een bepaald diploma te beschikken en zich regelmatig te laten bijscholen.
De registerperiode van de licentie loopt voor de instructeur van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2021.
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Artikel 1 – Licenties instructeurs (HI-licenties)
De KNHS kent de volgende typen instructeurslicenties:
- HI-2 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 2.
- HI-3 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 3.
- HI-4 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 4.
- HI-5 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 5.
- HI-6 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 6.
Een overzicht van de verschillende licenties en de diploma’s op basis waarvan de licenties verstrekt
worden, is te vinden in bijlage 1 bij dit licentiereglement.
Instructeurs die meerdere opleidingen in verschillende disciplines gevolgd hebben, kunnen meerdere
licenties aanvragen. Hiervoor worden per registerperiode slechts eenmaal licentiekosten in rekening
gebracht. Instructeurs die meerdere opleidingen in dezelfde discipline gevolgd hebben, ontvangen de
licentie die hoort bij het hoogst behaalde diploma.
Artikel 2 – Aan de licentie verbonden niveau
2.1
HI-2 licentie > instructie op basis van door anderen opgestelde lesschema’s, ofwel onder
supervisie van een instructeur paardensport op hoger niveau.
2.2
HI-3 licentie > instructie aan recreatieve paardensporters en paardensporters uitkomend in de
lagere klassen van de wedstrijdsport
2.3
HI-4 licentie > instructie aan paardensporters uitkomend in de hoogste klassen van
wedstrijdsport.
2.4
HI-5 licentie >instructie en begeleiding aan paardensporters uitkomend in de hoogste klassen
van de nationale sport of uitkomend in de internationale sport.
2.5
HI-6 licentie >instructie en begeleiding aan paardensporters uitkomend voor de KNHS in de
internationale topsport.
Artikel 3 – Geldigheid licenties
3.1
Een licentie is persoonsgebonden en is alleen geldig als de licentiehouder lid is van de KNHS.
3.2
De registerperiode is 2 jaar en loopt vanaf 1 januari 2020 t/m 31 december 2021. Een licentie
kan op ieder moment behaald/aangevraagd worden.
3.3
Een HI-licentie wordt verlengd met een periode van twee kalenderjaren wanneer binnen de
geldigheidstermijn het vereiste aantal theoriepunten is behaald, middels deelname aan voor
het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en).
Artikel 4 –Vervallen en opnieuw verkrijgen van de licentie
4.1
De licentie vervalt indien geen verlenging op de in artikel 9 genoemde wijze wordt toegepast
en/of de licentiehouder geen lid meer is van de KNHS.
4.2
Na het vervallen van een licentie kan deze opnieuw worden verkregen door een KNHSbijscholing te volgen. Daarna kan de aanvraag worden ingediend.
Artikel 5 – Aanvraag van de eerste licentie
Bij het behalen van een ORUN-instructeursdiploma wordt automatisch een gratis HI-licentie
toegekend voor de huidige licentieperiode.
Anderen dienen, om in aanmerking te komen voor een eerste licentie Hippische Instructeur:
- te beschikken over een geldig instructeursdiploma en gedurende de afgelopen twee jaar een
voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen
bijscholing(en) gevolgd hebben. De bewijslast hiervoor ligt bij de aanvrager van de licentie.
- een aanvraagformulier in te dienen met kopieën van diploma(‘s).
- de kosten voor de licentie te hebben voldaan.
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Artikel 6 – Theoriepunten
6.1 Om de licentie te kunnen verlengen dienen in de periode voorafgaande aan het verstrijken van de
licentie voldoende theoriepunten te zijn behaald.
6.2. Theoriepunten worden behaald indien deelgenomen wordt aan:
- Door de KNHS georganiseerde vakinhoudelijke bijscholingen
- Door de KNHS geaccrediteerde externe bijscholingen
6.3 Van iedere door de KNHS en FEI georganiseerde bijscholing wordt aangegeven voor welke
licentie door het deelnemen aan de bijscholing theoriepunten te behalen zijn. Tevens zal bij de
aankondiging van iedere scholingsactiviteit worden aangegeven hoeveel theoriepunten er met de
opleiding of bijscholing te behalen zijn.
6.4 Behalve bij de door de KNHS en FEI georganiseerde bijscholingen kunnen ook bij andere
scholingsactiviteiten theoriepunten worden behaald. Hiertoe stelt de KNHS een lijst samen van
door de KNHS geaccordeerde bijscholingsactiviteiten. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd
en wordt gepubliceerd op MIJN KNHS. Voor bijscholingen die niet op deze lijst vermeld worden,
worden geen theoriepunten toegekend.
6.5 Licentiehouders hebben voorrang bij toelating tot door de KNHS georganiseerde
bijscholingsactiviteiten, mits zij zich binnen de daarvoor vastgestelde termijn hebben aangemeld.
Voor een aantal door de KNHS georganiseerde bijscholingen krijgen licentiehouders korting.
6.6 De KNHS draagt zorg voor een actueel overzicht van theoriepunten per licentiehouder.
Artikel 7 – Verlengen van de licentie
7.1 Een licentie wordt automatisch verlengd met een registerperiode van twee kalenderjaren indien
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- De licentiehouder beschikt over voldoende theoriepunten welke zijn behaald in de periode na
afgifte van de laatste uitgegeven licentie.
- De houder van een licentie heeft de kosten zoals vermeld in de KNHS-tarievenlijst, voor het
verlengen voldaan. De kosten worden gefactureerd in het eerste kwartaal van de nieuwe
registerperiode.
7.2 Voor de verlenging van de licentie dienen per registerperiode van twee jaar de volgende
bijscholingen worden gevolgd:
- Of twee door de KNHS georganiseerde vakinhoudelijke bijscholingen
- Of één door de KNHS georganiseerde vakinhoudelijke bijscholing met minimaal
twee door de KNHS geaccrediteerde externe bijscholingen.
7.3 Indien binnen de looptijd van de licentie onvoldoende theoriepunten zijn behaald voor de aan de
licentiehouder toegekende licenties, vervalt automatisch de betreffende licentie.
7.4 Theoriepunten kunnen niet worden ‘meegenomen’ naar een volgende registerperiode. Bij
verlenging van de licentie vervallen alle tot dan toe behaalde theoriepunten.
7.5 De behaalde theoriepunten worden geregistreerd door de KNHS. Licentiehouders zijn echter zelf
verantwoordelijk voor het bijhouden van hun theoriepunten. De bewijslast voor het gevolgd
hebben van een bijscholing ligt te allen tijde bij de licentiehouder.
7.6 Het KNHS-bestuur heeft de bevoegdheid om een licentie niet te verstrekken dan wel niet te
verlengen en/of in te trekken. Het besluit hiertoe wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan
de betrokkene medegedeeld.
Artikel 8 – Intrekken van een licentie
Het KNHS-bestuur is bevoegd om een licentiehouder voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn of haar
licentie in te trekken. Alvorens een besluit tot intrekking van een licentie wordt genomen, wordt de
betreffende licentiehouder in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. Intrekking van een
licentie is mogelijk indien:
- De licentiehouder de licentie door een ander laat benutten.
- De licentiehouder fraudeert met de aanwezigheidsregistratie bij bijscholingen.
- De licentiehouder fraudeert met de registratie en/of het bijhouden van theoriepunten.
- De licentiehouder in het kader van de uitoefening van zijn licentie twee officiële
waarschuwingen van de KNHS heeft ontvangen.
- 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.
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Artikel 9 – Opschorten van de licentie
Het KNHS-bestuur kan alvorens de licentie in te trekken ertoe besluiten de status van licentiehouder
op te schorten, totdat de betrokkene aan alle licentievoorwaarden volgens de KNHS voldoet. In deze
periode zal de instructeur niet in het licentieregister zijn opgenomen.
Artikel 10 – Bezwaar en beroep
Tegen besluiten genomen op basis van dit reglement kan binnen een maand, nadat dit de betrokkene
is meegedeeld, schriftelijk gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij het KNHS-bestuur. Het KNHSbestuur kan na ontvangst van het bezwaar het primair genomen besluit intrekken, wijzigen of
handhaven.
Indien een bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard kan binnen een maand, nadat dit
de betrokkene is meegedeeld, schriftelijk gemotiveerd beroep worden ingesteld bij de
Geschillencommissie van de KNHS. De Geschillencommissie van de KNHS kan na ontvangst van het
beroep het primaire besluit intrekken, wijzigen of handhaven. De uitspraak van de
Geschillencommissie van de KNHS is bindend voor partijen.
Artikel 11 – Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNHS.

Begrippen
KNHS
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de enige door de FEI, het NOC*NSF, het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkende
paardensportorganisatie van Nederland.
FEI
Fédération Equestre Internationale, de internationale overkoepelende paardensportorganisatie, waarvan de
KNHS lid is.
Geschillencommissie van de KNHS
De Geschillencommissie van de KNHS, die bindende uitspraken doet in beroep over besluiten genomen op basis
van het Reglement Licenties Hippische Instructie en Officials.
ORUN
De Stichting Opleiding Ruiterfederatie Nederland, zijnde het exameninstituut van de door de KNHS verzorgde
opleidingen.
Licentie
Een persoonsgebonden, door het KNHS-bestuur afgegeven registratie, die de bevoegdheid aangeeft van de
houder van de licentie tot het geven van hippische instructie en/of begeleiding of het fungeren als official.
Licentiehouder
Het lid van de KNHS dat rechtsgeldig over een licentie beschikt.
Theoriepunten
Punten die behaald kunnen worden door het volgen van door de KNHS daartoe aangewezen
(bij)scholingsactiviteiten.
Instructeur
Een persoon, die in het bezit is van een door de KNHS afgegeven of door de KNHS erkend instructeursdiploma.
Instructeursdiploma
Een bewijsstuk van een opleidende organisatie voor het met goed gevolg doorlopen van een door de KNHS
erkende opleiding tot instructeur paardensport. Een overzicht van deze opleidingen maakt onderdeel uit van dit
licentiereglement.
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