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Toelatingsvoorwaarden Instructeur Paardensport en -houderij  

Crebo: 25710 cohort 2022-2023 
 

Toelatingseisen  

Op de website van de rijksoverheid vind je de wettelijke toelatingseisen voor deze opleiding. 

 

Aanvullende toelatingseisen 

Voor de opleiding tot Instructeur Paardensport en -houderij niveau 4 (25710) worden er 

aanvullende eisen gesteld voor toelating. De reden hiervoor is dat er een beduidend hoger 

niveau van rijden en lesgeven moet worden behaald in vergelijking met andere hippische 

opleidingen.  

 

Het is noodzakelijk dat de student een bepaalde basis heeft opgedaan op rijtechnisch 

gebied om in 4 jaren het verplichte eindniveau te kunnen behalen . De student dient bij de 

start van de opleiding in staat te zijn om (functionele) hulpen te geven aan het paard, 

(fysiek) in staat te zijn een onafhankelijke houding en zit te hebben, teugelcontact met het 

paard voldoende te beheersen, de basisbeginselen van het rijden in het ritme van het paard 

en op het goede been te beheersen en het in balans zitten op het paard in de gangen stap, 

draf en galop in voldoende mate te beheersen.  

 

In dit document wordt beschreven hoe Terra MBO de aanvullende eisen hanteert en hoe 

bepaald wordt dat de student aan de door de opleiding gestelde norm voldoet. 

 

Intake en intake-activiteiten 

Het minimale uitstroomniveau op het gebied van rijden en lesgeven van de opleiding tot 

Instructeur Paardensport en -houderij niveau 4 is basissportinstructeur allround van de KNHS. 

Om te kunnen bepalen of de aspirant student met het (eigen) paard de potentie heeft om 

dit niveau te behalen binnen de gestelde opleidingsduur, vinden er intake-activiteiten 

plaats. De intake zal bestaan uit de volgende onderdelen: 

 

1. Rijproef: geschiktheid aspirant student (dressuur en springen) 

2. Rijproef: geschiktheid eigen paard (dressuur en springen) 

3. Intakegesprek 

 

De intakecommissie bestaat uit docenten/instructeurs uit de hippische sector. De 

intakecommissie bepaalt op basis van de uitkomsten van bovenstaande onderdelen of de 

aspirant student geplaatst kan worden in de opleiding.  

 

1. Rijproef: geschiktheid aspirant student 

Tijdens de rijproef wordt bepaald of de aspirant student de aanvullende eisen in voldoende 

mate beheerst voor zowel dressuur als springen. Dit wordt beoordeeld aan de hand van 

onderstaande criteria door het rijden van een verkorte dressuur- en springproef met het 

(eigen) paard waarmee de aspirant student de opleiding wil volgen.  

 

De aspirant student: 

➢ Kan (functionele) hulpen geven aan het paard; 

➢ Is (fysiek) in staat een onafhankelijke houding en zit te hebben; 

➢ Heeft voldoende teugelcontact met het paard; 

➢ Beheerst de basisbeginselen van het rijden in het ritme van het paard en op het 

goede been lichtrijden; 

➢ Zit in balans op het paard in de gangen stap, draf en galop. 

 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-toelatingseisen-voor-het-mbo
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2. Rijproef: geschiktheid eigen paard 

Voor de opleiding tot Instructeur Paardensport en -houderij niveau 4 dien je gedurende de 

gehele opleiding te beschikken over een (eigen) paard om de lessen mee te volgen. Tijdens 

de rijproef (dressuur en springen) wordt bepaald of het (eigen) paard geschikt is voor de 

opleiding. Dat wordt beoordeelt aan de hand van de volgende criteria: 

✓ Stokhoogte van het paard (gemeten zonder hoefijzers) is minimaal 1.57 meter en bij 

voorkeur hoger dan 1.60 meter; 

✓ Het paard is minimaal 4 en maximaal 16 jaar oud bij start van de opleiding 

(daarmee voorkom je dat het paard te jong is om de lessen vol te houden of te oud 

is waardoor de kans op blessures en langdurige uitval toeneemt);  

✓ Het paard heeft voldoende potentieel om te komen tot het niveau van L-dressuur en 

70cm springen (=uitstroomniveau instructeur basissport); 

✓ Indien de aspirant student de ambitie en potentie heeft om binnen de gestelde 

opleidingsduur door te groeien naar het niveau van wedstrijdinstructeur, moet het 

paard (afhankelijk van de gekozen richting) voldoende potentieel hebben om te 

komen tot het door de KNHS bepaalde toelatingsniveau. Zie daarvoor de website 

van de KNHS: Opleiding Instructeur Wedstrijdsport ORUN 4 en 4+ - KNHS.  

 

Tevens adviseren wij dat de aspirant student met het (eigen) paard actief deelneemt aan 

KNHS wedstrijden. Dit is bevorderlijk voor het doorlopen van het opleidingsprogramma en 

een voorwaarde die de KNHS stelt voor deelname aan het ORUN examen voor instructeur 

wedstrijdsport.  

 
3. Intakegesprek 

In dit gesprek wordt samen met jou gekeken of de opleiding die je hebt gekozen ook écht 

bij jou past. In dit gesprek besteden we onder andere aandacht aan je persoonlijkheid,  

persoonlijke omstandigheden, je motivatie, je verwachtingen van de opleiding en het 

bijbehorende beroepsbeeld. Na afloop van het gesprek krijg je van de intaker een advies. 

Voor meer informatie kan je terecht op onze website: Over Terra MBO | Terra mbo 

(mboterra.nl) 

 

Indien je niet aan de toelatingseisen en/of aanvullende toelatingseisen voldoet, krijg je een 

negatief advies. Wanneer je enkel niet voldoet aan de aanvullende eisen voor toelating, 

bieden wij als alternatief de opleiding Bedrijfsleider Paardensport en -houderij niveau 4.   

 

Aanvullende informatie 

Indien je paard uitvalt tijdens de opleiding door bijvoorbeeld een blessure, verkoop of 

overlijden, dan dien je binnen 2 maanden te beschikken over een ander geschikt paard (zie 

punt 2 van intake-activiteit hierboven) om je opleiding mee te kunnen vervolgen. 

Geschiktheid wordt ten alle bepaald door de betrokken docent en instructeur. Indien je hier 

niet aan kan voldoen, maak je de overstap naar de opleiding tot Bedrijfsleider Paardensport 

en -houderij niveau 4.  

 

De opleiding tot Instructeur Paardensport en -houderij niveau 4 brengt, door het hebben en 

houden van een (eigen) paard, extra kosten met zich mee voor de student of diens 

ouders/verzorgers die niet worden vergoed door school. Dit zijn kosten voor de mogelijke 

aanschaf van een paard, het stallen van het paard, de verzorgingskosten die het paard met 

zich meebrengt, harnachement en benodigde materialen. Indien de aspirant student of 

diens ouders/verzorgers deze kosten niet kunnen/willen dragen, kan de student zich 

aanmelden voor de opleiding Bedrijfsleider Paardensport en -houderij niveau 4. Binnen deze 

opleiding bestaat tevens de mogelijkheid om opgeleid te worden tot het niveau van 

basissportinstructeur allround, mits de student kiest voor deze keuzedelen en voldoet aan de 

gestelde voorwaarden.   

https://www.knhs.nl/instructeurs/opleiding-instructeur-wedstrijdsport-orun-4-en-4plus/
https://www.mboterra.nl/over-terra-mbo
https://www.mboterra.nl/over-terra-mbo

