Cursusonderwijs
Hoefsmidopleiding, Niveau 3
(Contract 2 jaar), 2005 – 2004/7
Nederland is een paardenland. Heel veel particulieren, maneges, pension- en
africhtingstallen hebben paarden voor het uitoefenen van hun beroep en hobby.
Het houden van paarden kent vele aspecten: huisvesting, gezondheid, voeding,
training, vervoer, verzorging, fokkerij enzovoort. Ook de verzorging van de
hoeven vraagt de nodige aandacht en vooral deskundigheid. Voor het bekappen
en beslaan van het paard wordt de hulp van de hoefsmid ingeroepen. De moderne
hoefsmid is een paardenprofessional. Hij maakt het paard geschikt voor het werk
dat hij moet verrichten. De hoefsmid is vaak het eerste aanspreekpunt op een
bedrijf en zal als zodanig over veel kennis van zaken, maar ook over goede
communicatieve vaardigheden moeten beschikken. De opleiding Hoefsmid leidt
op tot een moderne, deskundige, professionele en zelfstandige hoefsmid.
Doel en doelgroep
Het doel van deze opleiding is om iedereen
vanaf 18 jaar en ouder, die de uitdaging
aan wil gaan om opgeleid te willen worden
tot een vakbekwame hoefsmid, een
opleiding te bieden die past bij deze
ambitie.
Werkwijze
Deze opleiding staat open voor deelnemers
van 18 jaar en ouder. Alvorens men tot de
opleiding wordt toegelaten moet de
deelnemer in de periode mei/juni
voorafgaand aan de start van de opleiding
een Oriëntatie- en selectiecursus met goed
gevolg afgesloten hebben. Ook wordt een
“voorstage” van minimaal 50 dagen
vereist.
Deelkwalificaties
De opleiding tot Hoefsmid is een
Middelbare Beroepsopleiding van 3 jaar.
Aan alle door de overheid gestelde eisen
t.a.v. deelkwalificaties en
beroepspraktijkvorming moet worden
voldaan.

De volgende deelkwalificaties zijn in de
opleiding opgenomen:
MCK B, MCK C, Geven basisverzorging
paarden, Verzorgen paarden, Verzorgen
eerste hulp bij paarden, Nemen van
hygiënische maatregelen, Verzorgen
dagelijkse werkzaamheden, Startende
Ondernemer, Bekappen*, Beslaan*,
Moderne vreemde taal, Booglassen,
Voeren dieren, Bedrijfshulpverlening,
Nederlands.
* Deze 2 deelkwalificaties worden te allen
tijde geëxamineerd door de landelijk
ingestelde examencommissie, waarin
vertegenwoordigers van de Nederlandse
Vereniging van Hoefsmeden, de faculteit
Utrecht en de school zitting hebben.
Beroepspraktijkvorming
Om het diploma Hoefsmid te behalen moet
voldoende praktijkervaring zijn opgedaan.
De praktijk moet op een erkend
praktijkbedrijf worden volbracht.
Erkenning van praktijkbedrijven geschiedt
door Aequor1. Zonder erkenning telt de
1

Aequor is een kennis- en communicatiecentrum
voor het groene onderwijs en maakt zich sterk voor

praktijktijd op een niet erkend bedrijf niet
mee voor diplomering.
Tevens dient ertussen het praktijkbedrijf en
de praktikant (stagiair) een
Beroepspraktijkvormingsovereenkomst te
zijn afgesloten. Er moet gerekend worden
op minimaal 2 dagen praktijk per week per
jaar.
Totaal moet minimaal 360 dagen praktijk
op een erkend bedrijf zijn gedaan.
Kenmerken van de opleiding
- De totale opleiding wordt eigen
gemaakt door middel van instructie,
zelfstudie, zelfwerkzaamheid, praktijken theorielessen
- De lesstof wordt per deelkwalificatie
en/of groep van deelkwalificaties
aangeboden.
- Al behaalde diploma’s en
getuigschriften kunnen vrijstelling
geven voor bepaalde deelkwalificaties.
- De praktijklessen vinden plaats in
kleine groepen.
- Een opleiding die veel eigen inbreng en
een grote mate van zelfstandig werken
vraagt.
Niveau van de opleiding
De deelnemer wordt opgeleid tot het
niveau van Hoefsmid (niveau 3 Middelbaar
Beroepsonderwijs, kwalificatiestructuur
KS 2000+, Crebonummer 11003)
Toelating
De minimale toelatingseisen zijn een
VMBO-opleiding met de vakken
Nederlands, Wiskunde en Biologie op Bniveau. Ook een opleiding VMBO hoger
dan de Basisberoepsgerichte Leerweg geeft
recht op toelating. Een intake gesprek kan
deel uit maken van de toelatingsprocedure.
Voor de contractopleiding gelden, naast de
algemene toelatingsvoorwaarden, een
een goede afstemming van het middelbare
beroepsonderwijs op de behoeften van het
bedrijfsleven. Erkende opleidingsbedrijven staan in
een landelijk register.

minimum leeftijd van 18 jaar en het met
goed gevolg afgesloten hebben van de
Oriëntatie- en selectiecursus.
Toetsing en afsluiting
Alle deelkwalificaties (vakken) worden
afgesloten door middel van een opdracht,
theorie- of praktijktoets. Indien voor
bepaalde deelkwalificaties vrijstelling
wordt verkregen dan wordt er niet getoetst.
Indien alle benodigde deelkwalificaties
zijn behaald en ook voldaan is aan de
vereiste hoeveelheid praktijk (op een
erkend bedrijf) dan ontvangt de deelnemer
het diploma Hoefsmid.
Lesdagen
De lesdagen zijn voor de contractopleiding
op dinsdag en/of woensdag afhankelijk van
het leerjaar.
Opleidingskosten
De kosten van de opleiding bestaan uit:
a. Opleidingskosten € 3490,- voor het 1e
jaar. (2e jaar aanpassing*)
b. Examenkosten. € 302,- (in het 2e jaar*)
c. Kosten Oriëntatie- en selectiecursus €
375,- (voorafgaand aan het 1e jaar*)
d. Kosten voor boeken en syllabi.
Ongeveer € 375,- (voor 1e en 2e jaar*)
Verder moet u rekening houden met kosten
voor uitrusting, horeca, enzovoort. Er is
geen BTW verschuldigd.
* Elk jaar worden de prijzen aangepast aan
de inflatiecorrectie.
Belastingaftrek
Er is een speciale fiscale maatregel voor
het cursusonderwijs van kracht. Meer
informatie kunt u bij uw accountant of bij
de belastingtelefoon voor bedrijven (0800
– 0403) krijgen. U kunt ook Internet
raadplegen: http://www.belastingdienst.nl.

Start opleiding
De opleiding start in de eerste week van
september, op een dinsdag of woensdag
afhankelijk van het leerjaar.
Samenwerking
AOC de Groene Welle werkt, zoals bij alle
hoefsmidopleidingen, samen met de
Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden,
Helicon Opleidingen te Deurne en de
Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Er is
een begeleidingscommissie ingesteld die
tot taak heeft de inhoud van de opleiding,
zowel qua niveau als actualiteit, te
waarborgen. Het praktische examen wordt
dan ook door vertegenwoordigers van deze
partijen in gezamenlijkheid afgenomen.
Ook hebben zij samen een
kwaliteitscommissie ingesteld die tot taak
heeft de kwaliteit van de opleiding te
controleren.
Aanmelding en informatie
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij
AOC de Groene Welle, de heer D. H.
Bosch (038) 467 11 20. Aanmelden kan
uitsluitend schriftelijk via het
aanmeldingsformulier. De
aanmeldingsdatum sluit op 1 mei 2005.
Open dag
Op woensdag 2 februari 2005 houden wij
onze open dag in de smederij van 14.00 tot
21.00 uur. Informatie: D. H. Bosch (038)
467 11 20. E-mail: bosch@groenewelle.nl
Overige opleidingsvarianten:
-

-

-

De 3-jarige BOL opleiding (voor
leerlingen vanaf 16 jaar)* (school en
stage), niveau 3*.
De 3-jarige BBL opleiding (voor
leerlingen vanaf 16 jaar)* (werk en
school), niveau 3*
De verkorte opleiding Hoefsmid, voor
niet gediplomeerde hoefsmeden, via
een EVC procedure, niveau 3*. Start

-

opleiding september 2004. I.s.m. NHB
Deurne.
De 2-jarige opleiding tot Hoefsmid
specialist. (Na de opleiding tot
hoefsmid en minimaal 5 jaar werkzaam
als hoefsmid). Start september 2005,
niveau 4*. I.s.m. NHB Deurne en de
faculteit Utrecht.
*Vraag naar de speciale
opleidingsbrochures.
AOC de Groene Welle
Zwolle, december 2004

