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Doelstelling

Paardrijden is een populaire sport die voor steeds meer mensen zonder ervaring of
‘paardenachtergrond’ toegankelijk is geworden. Ook leerlingen op de opleidingen paard
hebben minder ervaring dan voorheen. Door de de toename van het aantal paarden en
sportbeoefenaars komt de omgeving steeds vaker in aanraking met paarden, waarbij ook de
kans op ongevallen met paarden groter is. Voor onervaren paardenhouders, ongebonden
paardensporters en de maatschappij die met paarden te maken krijgt, is er maar weinig
controle op de veiligheid en weinig informatie beschikbaar. Organisaties uit de paardensport
en maatschappij vragen daarom meer aandacht te besteden aan veiligheid voor ruiter, paard
en omgeving en concrete acties hieraan te verbinden.
Het doel van dit project is om bewustwording te realiseren waardoor de veiligheid voor mens,
paard en omgeving groter wordt. Ondernemers/accommodatiehouders, instructeurs,
studenten en docenten werken samen aan bewustwording door beschikbare kennis van de
paardensector te ontsluiten voor nieuwe (‘onbewust onbekwame’) doelgroepen.

Werkwijze

Penvoerder Stoas Vilentum Hogeschool werkt in dit project samen met Helicon Opleidingen
en Groenhorst. De sector wordt vertegenwoordigd door de FNRS (Federatie voor
Nederlandse Ruitersportcentra), SVP (Stichting Veilige Paardensport) en de ZLTO (Zuidelijke
Land- en Tuinbouworganisatie). De sectororganisaties stellen hun netwerk open, zodat
studenten en docenten uit het groene onderwijs de beschikbare kennis in kaart kunnen
brengen. Daarnaast maken studenten en docenten een inventarisatie van ongevallen in de
paardensport/houderij en huidige veiligheidsmaatregelen (certificaat). Ook maken zij een
analyse van wat er in de curricula van opleidingen is opgenomen over het thema veiligheid.
Vervolgens ontwikkelen de projectpartners samen dienstverlenende activiteiten, zoals
lespakketten, trainingen en voorlichting voor de verschillende doelgroepen.

Resultaat

Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd:
• Een overzicht van ongevallen en huidige veiligheidsmaatregelen;
• Een inventarisatie van beschikbare materialen (boeken, media, workshops) omtrent
veiligheid;
• Een rapport met wat er in de onderwijsprogramma’s gedaan wordt aan veiligheid;
• Een rapport van het onderzoek bij de paardensector naar ‘veilige interactie tussen mens en
paard’ waarvoor zowel ondernemers als 500 klanten zijn geênqueteerd;
• Producten en diensten om bewustwording te vergroten bij verschillende doelgroepen, in de
vorm van onderwijsmateriaal, lespakketten, website, seminar, artikelen en workshops. In de
pilotfase zijn de methoden en materialen geëvalueerd.
• In de uitgevoerde activiteiten is steeds contact geweest met de brancheorganisaties,
ondernemers, docenten en studenten (vmbo t/m wo). Het voorbereiden en uitvoeren van
onderzoek en workshops heeft voor deze groepen ook bijgedragen aan hun eigen
bewustwording over veiligheid.
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