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CIV GROEN

LIVE CONGRES
Op 5 november 2021 stond het Live Congres
van praktijkcluster paard op het programma
met als dagvoorzitter Laurens van Lieren.
Met 105 bezoekers vanuit het onderwijs
(MBO, HBO, Universiteit) en vanuit het
bedrijfsleven, kijken wij terug op een zeer
positieve dag, waarin het elkaar vinden en
de verbinding opzoeken sterk naar voren
kwam.

CIV Groen is de stichting voor de samenwerking
van ondernemers, de groene mboonderwijsinstellingen en de overheid op het
gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en
onderwijsvernieuwing. CIV Groen bestaat uit vijf
praktijkclusters, waaronder praktijkcluster Dier,
waar paard onder valt. Praktijkcluster paard kiest
er voor om samen met het HBO, de Universiteit
en het bedrijfsleven de samenwerking op te
zoeken. Check de video voor meer informatie.

HET PUBER - EN
PAARDENBREIN
Marald Mens
Er zijn veel overeenkomsten tussen het paard en de puber, ze
houden beide van duidelijkheid en positieve beloningen. Voor de
puber is het handig om 'SCARF' te hanteren: Status (maak de student
belangrijk), Certainty (duidelijkheid, kaders), Autonomie (ruimte
voor keuzes), Relatie (fun), Fair (is het eerlijk wat ik van de student
verwacht?). Via de vijf vrijheden van het paard werd de verbinding
gelegd tussen het paard en de puber. Via deze link kom je bij het
filmpje van 'Dream school' waar naar verwezen wordt in de
presentatie.

INSPIRATIE
Tijdens het Live Congres werden er verschillende
inspiratiesessies gegeven, met onderwerpen als
wetgeving, dieractivisme, paardenwelzijn, de
sector, innovaties voor het hippisch onderwijs,
wie is wie in het HBO en de
ondernemersbijeenkomst.
Hand-outs van de inspiratiessessies zijn te vinden
via onderstaande link:
https://www.groenkennisnet.nl/hippisch

WETGEVING
2021 was het jaar van de invoering van de
registratieplicht van paarden en locaties met
de bijbehorende Wet Dieren. Met een
politieke wending kwam daar ineens de
bedreiging bij dat we paarden niet meer op
wijze zouden mogen houden zoals we nu
doen. Hoe komt wetgeving tot stand en hoe
werkt de politiek daarin? Mieke Theunissen
vertelde over de wetgeving in Nederland.

PAARDENWELZIJN
Het onderwerp paardenwelzijn is top
prioriteit voor de sector. Maar wat is
paardenwelzijn? En hoe meten we of
paarden een goed welbevinden krijgen?
Nelleke Krol van het Keurmerk Paard en
Welzijn vertelde hoe de sector welzijn
meetbaar maakt.

DIERACTIVISME
Klaas Dijkstra
Framing van de paardensector komt vandaag de dag meer
en meer voor. Streakers in springparcoursen die aandacht
vragen voor dierenleed. Mogen we over 20 jaar nog wel
paardrijden? Klaas Dijkstra (werkgroep Publieke Opinie)
nam de bezoekers mee in hoe dierenpartijen de
paardensector aanpakken en de publieke opinie
beïnvloeden. Wat kan de paardensector op dit moment
doen? De bezoekers kregen handvaten aangeboden om aan
de slag te gaan en de mooie kant van de sector te
benadrukken.

WIE IS WIE?
Met passie voor het paard en passie voor het
onderwijs zijn we allemaal dag in dag uit hard
aan de slag om studenten verder te helpen in
hun carrière. Maar wie zijn al die passievolle
docenten in het HBO? En welke expertise
bevindt zich waar. Hans van Tartwijk, zelf
opleidingscoördinator paard bij Hogeschool
Van Hall Larenstein, ging samen met zijn
collega's op interactieve wijze op deze vraag in.
De bezoekers maakten kennis met de
Hippische HBO opleidingen.

SECTORVERKENNING
Mieke Theunissen
We weten allemaal dat er vele
partijen in de paardensector
aanwezig zijn. Van de sportbond tot
fokkerijorganisaties tot
ondernemersclubs. Maar wat doen
die partijen eigenlijk allemaal? En
wie maakt het verschil?
Mieke Theunissen (LTO Nederland)
presenteert het huidige overzicht en
gaf handvaten aan de aanwezige
docenten, hoe sectorverkenning
interessant te maken voor de
huidige studenten.

INNOVATIES VOOR
HIPPISCH ONDERWIJS
Eddy Schoonhoven, Denise Verwey, Bart Waninge
Het onderwijs innoveert. Nieuwe technieken zijn beschikbaar en vinden hun weg om
het paardenonderwijs nog aantrekkelijker en leuker te maken. Maar niet alleen dat.
Het kan ook bijdragen aan een betere leeropbrengst.
De bezoekers lieten zich inspireren over de e-learning 'beoordelen paard', een online
bedrijfsvoering spel 'serious gaming' en over 'de allround simulator' van Yuverta.
Voor meer informatie zie de hand - outs van de presentaties die beschikbaar gesteld
worden via https://www.groenkennisnet.nl/hippisch.
Mocht u interesse hebben in het mee ontwikkelen van 'Serious gaming' of wilt uw
locatie dit spel op gaan nemen in het onderwijsprogramma?
Neem contact op met praktijkcluster paard. Hoe meer budget beschikbaar is om
Serious gaming te ontwikkelen, hoe beter en inhoudelijker het spel uitgevoerd kan
worden.

Het was fijn om
elkaar weer
eens in real live
te ontmoeten en
ervaringen uit
te wisselen
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ONDERNEMERSBIJEENKOMST
Bart Ducro
In de ondernemersbijeenkomst stond de toekomst van de sector centraal. Hoe bestendig is de sector?
Het welzijn van paarden is daarin een van de bepalende factoren. Maatschappelijke veranderingen als ook
veranderingen binnen de sector geven aanleiding om meer aandacht te geven aan het welzijn. Maar wat is dat dan
welzijn? En is dat hetzelfde voor alle paarden? In de gevoerde discussie kwam naar voren dat er grote verschillen
zijn tussen paarden in hoeverre bepaalde handelingen of omstandigheden belastend zijn voor het welzijn. Dat kan
o.a. afhangen van de leeftijd van een paard.
Voor de communicatie over het welzijn van de paarden zou het daarom helpen als er metingen aan het paard
gedaan kunnen worden waarmee op objectieve wijze wordt bepaald in hoeverre het welzijn in het geding is. Te
denken valt aan bepaalde hormoonprofielen of afvalstoffen in het lichaam die een relatie hebben met
spierbelasting.
De sector is heel divers en sterk geclusterd, waardoor (nieuwe) kennis moeilijk wordt verspreid. De
onderwijsinstellingen spelen daarom een belangrijke rol in kennisverspreiding. Ook dient in de opleidingen het
welzijn veel aandacht te krijgen. Het vroeg aanleren om te kijken naar de behoeften van een paard vanuit zijn
natuurlijke eigenschappen zal bijdragen aan een verdere optimalisering van de omgang met paarden.

HIPPISCH ONDERNEMER
Kortingsactie namens Gijs Bartels
De Hippische Ondernemer is een magazine
specifiek gericht aan de hippische sector en
ondernemers die bedrijfsmatig direct en
indirect betrokken zijn bij deze sector in alle
denkbare richtingen; van fokker tot aan
dierenarts en van detaillist tot aan
manegehouder.
Op een jaarabonnement (6 vakbladen en 12
digitale nieuwsbrieven) ontvangt u € 10,introductiekorting. Voor € 34,50 bent u als
hippisch docent het komend jaar verzekerd
van vakinhoudelijke informatie en kunt u
voordelig deelnemen aan evenementen zoals
De Hippische Ondernemer Dag.
Indien u gebruik wilt maken van deze
aanbieding vult u vóór 5 december uw
gegevens via bijgevoegde QR code of op
www.dehippischeondernemer.nl/aanbieding.

AGENDA
Praktijkcluster paard
Stuurgroep overleg:
Donderdag 9 december
Samenwerking Groenkennisnet, ontwikkelen e-learning.
MBO cluster online bijeenkomst:
Donderdag 13 januari 2022 vanaf 14:30u
Microsoft Teams
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