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Betrouwbare Basiskennis Beschikbaar

Doelstelling

Kennisverspreiding, scholing en bewustwording zijn belangrijke instrumenten voor een
gezonde en duurzame paardenhouderij. Om te voldoen aan de kennisvraag van
paardenliefhebbers en ondernemers is betrouwbare en toepasbare informatie nodig.
Daarnaast profiteren studenten op de paardenopleidingen nog onvoldoende van objectieve
kennis uit wetenschappelijk onderzoek.
Doelstelling van het project Betrouwbare Basiskennis Beschikbaar (BBB) is om bestaande
(wetenschappelijke) kennis beter toegankelijk en toepasbaar te maken voor ondernemers,
(organisaties van) paardenliefhebbers en studenten.
Subdoelen:
• Wetenschappelijke kennis vertalen naar praktische informatie die beschikbaar is voor de
gehele paardensector. De vertaalslag wordt gewaarborgd in een onderwijsmodule voor alle
groene onderwijsinstellingen;
• Kennisontsluiting voor de sector op basis van een behoeftenonderzoek bij ondernemers;
• Een jaarlijkse competitie ontwikkelen op het gebied van paardenkennis, om
vakbekwaamheid van studenten te stimuleren

Werkwijze

Studenten en docenten van Van Hall Larenstein werken in dit project aan een module om
binnen het hippisch onderwijs vertaalslagen te maken van wetenschappelijke kennis naar
toepasbare praktijkinformatie. Daarnaast voeren zij een behoeftenonderzoek uit bij
ondernemers om te kijken welke praktische vragen er in de sector leven, en hoe
ondernemers die kennis willen opdoen.
Andere betrokken partijen:
• ASG Wageningen UR (nu Livestock Research) brengt inhoudelijke expertise en kennis in,
en draagt bij aan de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbaar les- en
kennismateriaal. De STOAS brengt haar kennis over onderwijsontwikkeling in.
• Hippisch opleidingscentrum NHB Deurne richt zich binnen het project op de ontwikkeling
van het competitie-element om kenniscirculatie tussen onderwijs en sector te stimuleren. De
sectorraad paarden heeft een adviserende functie, omdat de raad goed op de hoogte is van
de laatste ontwikkelingen en kennisbehoeften van de sector.
• Bokt.nl, een popular paardenforum met meer dan 100.000 leden, is ook betrokken bij het
project.

Resultaat

• Studenten en projectleden hebben gewerkt aan een onderwijsmodule voor het vertalen van
wetenschappelijke kennis naar praktische kennis. Doel van de module is om hbo-studenten
een populair artikel te leren schrijven. Daarvoor is literatuuronderzoek gedaan naar
betrouwbaarheid van kennis en zijn twee afstudeeronderzoeken uitgevoerd naar criteria
voor leesbaarheid, leesgemak en bruikbaarheid van een artikel. De vertaalslag wordt
vastgelegd in een inspiratieboek dat voor alle groene (hoge) onderwijsinstellingen
beschikbaar komt.
• Om de kennisontsluiting voor ondernemers te verbeteren, is een vraag van het
paardenstamboek KWPN als pilot opgepakt: ‘Hoe is het kennisniveau van fokkers naar een
hoger plan te krijgen?’ Studenten hebben bij de grootste Nederlandse stamboeken en hun
fokkers geïnventariseerd wat de kennisbehoefte is en hoe men kennis het liefst aangeboden
krijgt. De fokkersvragen met antwoorden zijn in digitale versie opgenomen in het
‘elektronisch leerboek fokkerij’. Deze informatie komt in 2013 voor de hele sector
beschikbaar.
• In 2011 en 2012 heeft de kennisquiz plaatsgevonden op het jaarlijks terugkerende Horse
Event te Deurne. Deelnemers konden zich selecteren door voorafgaand aan Horse Event
meerkeuzevragen te beantwoorden omtrent 10 thema’s. De kennisquiz wordt tevens
gebruikt voor onderzoek naar kennis in de sector.
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