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1. Algemene informatie
D1: Beoefenen paardensport en geven van lessen/trainingen vanaf de basissport
Studielast
480
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Ontwikkeld voor kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Waar in het keuzedeel 'paard' is vermeld wordt ook 'pony' bedoeld.
Relevantie van het keuzedeel
In de paardensector is door vergrijzing de komende jaren behoefte naar mensen die paardrijles/training geven en de paardensport
beoefenen vanaf de basissport.
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel bestaat uit twee kerntaken. In de eerste kerntaak leert de beginnend beroepsbeoefenaar de paardensport te
beoefenen vanaf de basissport. De eigen rijtechniek komt aan de orde en wordt toegepast bij de training van de paarden. In de
tweede kerntaak leert de beginnend beroepsbeoefenaar les/training te geven vanaf basissport. Hij/zij leert over didactiek en de
pedagogiek en weet kennis effectief over te brengen waardoor combinaties (sporter/paard) zich ontwikkelen.
Branchevereisten
Ja ,
De beginnend beroepsbeoefenaar voldoet aan de ORUN toelatings- en exameneisen vanaf de basissport, op het gebied van
lesgeven én het eigen rijtechnische niveau. De eisen zijn te raadplegen bij de KNHS, zie daarvoor hun de website.
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Beoefenen paardensport vanaf de basissport
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt aan eigen vaardigheden en die van van paarden volgens standaardwerkwijzen en eigen
inzicht. Hij/Zij traint de paarden volgens de eisen van de eigenaar of sponsor. De complexiteit van deze taak wordt met name
bepaald door de grote diversiteit aan paarden en de verschillen tussen de eisen van de sporter en mogelijkheden van het paard.
Daarnaast kunnen belangen van eigenaren en sponsoren verschillen en afwijken van de verwachtingen die de beginnend
beroepsbeoefenaar aan zichzelf stelt om zijn persoonlijke ontwikkeldoelen te behalen. De beginnend beroepsbeoefenaar
beschikt over specialistische kennis en vaardigheden ten aanzien van de de training en begeleiding van paarden. Hij/Zij speelt in
op wisselende en onverwachte omstandigheden, zoals weersomstandigheden, het gedrag van het paard.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig aan de begeleiding en training van paarden. Hij/Zij oefent zijn eigen
vaardigheden met meerdere paarden en is verantwoordelijk voor de vorderingen van de paarden, de veiligheid en het welzijn van
de paarden tijdens de training.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft specialistische kennis van de anatomie en fysiologie van het paard en de relatie met sportieve prestaties

§

heeft specialistische kennis van de trainingsleer ten behoeve van de sportieve prestaties van paarden

§

heeft specialistische kennis van voedingsleer, ziekteleer en natuurlijk gedrag van paarden

§

kan paardensport beoefenen vanaf basissport

§

kan ontwikkeldoelen voor zichzelf formuleren en voor de paarden waar hij/zij mee werkt

§
§

kan een lange termijn planning maken voor het bereiken van de ontwikkeldoelen en die voor de paarden waar hij mee werkt

§

kan de eigenaar van het paard, zijn/haar leidinggevende of een sponsor adviseren over (vervolg van) de training

§

kan paarden motiveren

kan trainingsprogramma’s in een paardensport maken
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D1-K2: Geven van lessen/training vanaf de basissport
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt bij het begeleiden van paardensporters en/of paarden volgens standaardwerkwijzen en
eigen inzicht. De complexiteit van deze taak wordt met name bepaald door de grote diversiteit aan paardensporters en paarden
en de verschillen tussen de wensen van de sporter en mogelijkheden van de sporter en het paard. Daarnaast kunnen belangen van
ouders, eigenaren en sponsoren verschillen. De beginnend beroepsbeoefenaar beschikt over specialistische didactische en
pedagogische kennis en vaardigheden en kan deze in de praktijk aan de situatie aanpassen. Het werken met combinaties
(sporter/paard) in groepslessen is ook een complicerende factor. Hij/zij speelt in op wisselende en onverwachte omstandigheden,
zoals onwenselijk gedrag van paarden of sporters.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig aan de begeleiding van paardensporters en/of paarden. Hij/Zij begeleidt
meerdere paardensporters en paarden en is verantwoordelijk voor de resultaten van zijn/haar eigen activiteiten.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft kennis van de rijtechniek vanaf basisniveau

§

heeft specialistische kennis van didactiek/pedagogiek

§

heeft specialistische kennis van de vaktermen

§

heeft specialistische kennis van trainingsleer ten behoeve van de combinatie (sporter/paard)

§

kan lessen/trainingen geven vanaf de basissport

§

kan lesdoelen afstemmen op de combinatie(s)

§

kan les-/trainingsplannen maken ten behoeve voor de paarrijles/training

§

kan de voortgang van de combinatie(s) observeren

§

kan kreupelheid en andere ongemakken herkennen

§

kan paardensporters motiveren/instrueren en rijtechnische aanwijzingen geven
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