Nieuwsbrief
Nummer 02 Februari 2022

MBO
Tijdens de online MBO praktijkcluster paard
bijeenkomst kwamen positieve geluiden m.b.t.
het uitwisselen van lesmateriaal en het vormen
van werkgroepen om samen te gaan ontwikkelen.
Tijdens de bijeenkomst ontvingen de MBO
vertegenwoordigers informatie over de
overlegstructuren, het in onderhoud zijnde
kwalificatiedossier paard en hebben we een start
gemaakt met het vooronderzoek van Serious
gaming voor het MBO onderwijs. Middels deze
nieuwbrief willen wij u hierover informeren.

GROENKENNISNET
Op Groenkennisnet hebben wij onze eigen portal
genaamd ‘hippisch’. Dit portal is openbaar en ook
inzichtelijk voor het bedrijfsleven. Via deze portal
willen wij graag kennis en expertise uitwisselen
geschikt voor de studenten en docenten vanuit
het hippisch onderwijs en voor het bedrijfsleven.
Neem alvast een kijkje op de website:
https://www.groenkennisnet.nl/hippisch

WEBINARS
Op dinsdag 5 april 2022 om 19:30u vind het
eerste webinar plaats via Groenkennisnet.
In deze webinar verteld de stuurgroep waar
praktijkcluster paard voor staat en wat onze
doelstelling is voor de toekomst. Na afloop van
het webinar is er de mogelijkheid om live aan de
stuurgroep vragen te stellen. Vanaf deze webinar
gaan wij elke maand op dinsdag avond om
19:30u een webinar plaatsen met als insteek
'bijscholing voor docenten en bedrijfsleven'.
Wil jij dinsdag 5 april aanwezig zijn?
Klik hier om je aan te melden.

#DITDOETPAARDRIJDEN
KNHS en FNRS lanceren social media campagne
Met de campagne ‘Dit doet paardrijden’ roepen we, net als
Britt Dekker, alle studenten en docenten binnen het hippisch
onderwijs op om op social media te laten zien hoe mooi
paardrijden is en wat paarden met je doen, hoe klein of groot
maakt niet uit, door de hashtag #ditdoetpaardrijden te
gebruiken. Deel een foto, video en verhaal, gebruik de # en
laat iedereen meegenieten!
Lees hier meer over de campagne:
#Ditdoetpaardrijden

HBO
Hans van Tartwijk
Het overzicht HBO hippisch
onderwijs word aangevuld met de
toelastingseisen vanuit het MBO
en de gewenste keuzedelen en
aanbevolen vakken.
Het overzicht wordt t.z.t.
beschikbaar gesteld via
Groenkennisnet.

DOELSTELLINGEN
PRAKTIJKCLUSTER PAARD
Stuurgroep praktijkcluster paard
Binnen het praktijkcluster paard willen wij werken aan de professionalisering van
docenten in het hippisch onderwijs door het organiseren van een jaarlijks terugkerend
live congres en het beschikbaar stellen van webinars via Groenkennisnet.
Graag willen wij groeien naar het centrale, onpartijdige en professionele contactpunt waar
zowel het onderwijs als het bedrijfsleven beroep op kan gaan doen als het gaat om kennis
en expertise en de laatste ontwikkelingen.
De samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven word als waardevol gezien. Onze
studenten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door het beschikbaar stellen
van bijv. e-learnings. Het lesmateriaal dat ontwikkeld gaat worden, dient wetenschappelijk
onderbouwd te zijn. Binnen het onderwijs willen wij het lesmateriaal beschikbaar stellen
voor het mbo, hbo en de universiteit.
Graag gaan wij in gesprek met onderwijs en bedrijfsleven om te horen waar jullie
vraagstukken liggen. Wij willen graag de verbinding opzoeken, met collega's onderling,
mbo, hbo, universiteit en daarnaast goede doorstroom mogelijkheden bieden.
De verbinding zoeken in het nu, geeft je de kracht van morgen.
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PUBLIEKE OPINIE
Deelname praktijkcluster paard
Als praktijkcluster paard sluiten wij aan bij het Nationaal onderzoek naar de opinies en percepties van de
Nederlandse bevolking met betrekking tot onze paardensector. Tijdens de MBO bijeenkomst van donderdag
13 januari j.l. heeft Anne Groothedde een presentatie gegeven in samenwerking met Mieke Theunissen over de
stappen die gezet worden richting de publieke opinie. Zowel de interne als de externe opinie worden onderzocht
in 2022.
Als Praktijkcluster Paard zijn wij blij met deze deelname zodat wij als onderwijs een steentje kunnen bijdragen in
deze onderzoeken die wij vervolgens kunnen gebruiken in onze lessen Voor de volledige presentatie welke is
gegeven verwijzen wij jullie naar Groenkennisnet.
Het onderzoek onder de achterban wordt momenteel uitgezet, de resultaten worden eind februari geanalyseerd
en vervolgens met ons gedeeld. In een volgende nieuwsbrief worden de resultaten gepubliceerd.
Informatie over het onderzoek:
Onderzoek paardenwelzijn breed uitgezet in sector
Het welzijn van paarden in Nederland is heel belangrijk. Om te weten te komen hoe paardenliefhebbers denken
over paardenwelzijn hebben FNRS, KNHS, KWPN en LTO Nederland de handen ineengeslagen en een onderzoek
over paardenwelzijn bij hun leden uitgezet. De enquête is in de periode van 1 t/m 10 februari 2022 verstuurd
vanuit de verschillende partijen naar hun leden.
Gezamenlijk inzicht
Met het onderzoek wordt in kaart gebracht hoe er over paardenwelzijn in Nederland gedacht wordt. Het geeft de
partijen inzicht waar er nog ruimte is voor verbetering. Met deze waardevolle informatie kunnen zij hun beleid
analyseren en waar mogelijk aanpassen op het gebied van paardenwelzijn. Door de gezamenlijke opzet is het
mogelijk om de verschillen per organisatie en doelgroep (ondernemers, fokkers, ruiters, liefhebbers etc.) te
vergelijken en de huidige stand van zaken rondom paardenwelzijn te monitoren.
Tijdens het MBO praktijkcluster paard overleg zijn er vragen gesteld met betrekking tot het onderzoek.
Graag geven wij middels deze nieuwsbrief antwoord op de gestelde vragen:
Vraag;
Worden alleen de ledenraden meegenomen in het onderzoek of worden alle leden meegenomen?
Antwoord; Dit is het onderzoek waar bovenstaande uitleg over gaat en hierbij worden alle leden van de vier
organisaties (FNRS, KNHS, KWPN en LTO Nederland) bevraagd.
Vraag;
Kan het onderzoek ook worden uitgezet bij onze studenten?
Antwoord; Voor nu is er gekozen om de vragenlijst alleen weg te zetten bij de achterban van de vier organisaties.
Wel kan deze vragenlijst worden uitgezet bij studenten op een later moment.
Vraag;

Klaas Dijkstra is één van de sprekers geweest tijdens het Live-congres van 5 november j.l.
Zouden wij als MBO scholen zijn contact gegevens mogen ontvangen?
Antwoord; Klaas Dijkstra is te bereiken via de volgende contactgegevens:
Telefoonnummer: +31 (6) 25097032
E-mail: klaas@zest.nl

Februari 2022

Nummer 03

SERIOUS GAMING
Bart Waninge
Tijdens het live congres is serious gaming tijdens één van de
inspiratiesessies gepresenteerd. Scholen zijn hierover erg
enthousiast. AOC Terra gaat starten met een vooronderzoek
en gaat dit vooronderzoek ook bekostigen. Tijdens dit
vooronderzoek wordt ingestoken op de eerste versie die
ontwikkeld gaat worden. Daarna dient er budget vrijgemaakt
te worden voor het ontwikkelproces en de uitvoering.
De volgende onderwijsinstellingen willen alvast graag
aansluiten bij de 'denktank':
AOC Terra, Scalda college Goes, Lentiz Maasland, Yuverta
Houten, Clusius college Alkmaar, Zone.college Almelo en
Zwolle.
Mocht je geïnteresseerd zijn of mee willen denken of willen
investeren? Neem contact op met Bart Waninge

b.waninge@terra.nl

BELANGRIJKE OVERLEG ORGANEN MBO
Marcel Counotte
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
SBB is vooral bekend van stagemarkt.nl, hier kunnen studenten een erkend leerbedrijf vinden. SBB heeft als
wettelijke taak het erkennen van leerbedrijven en borgen van de kwaliteit van de leerbedrijven, het opstellen en
onderhouden van de kwalificatiedossiers, het in beeld brengen van de werkgelegenheid per crebo, het kabinet
adviseren over de aansluiting binnen de arbeidsmarkt en het erkennen van buitenlandse diploma's.
Sectorkamer
SBB heeft en bestuur die zich laat adviseren door de sectorkamers. In de sectorkamer 'Voedsel, Groen en
Gastvrijheid' zitten bestuurders van een aantal scholen, bestuurders van branche organisaties, LTO, VHG en
Cumela. In het verleden was hierbij de KNHS aangesloten, nu is Henk van Houwelingen (voorzitter DIBEVO)
aangesloten, die de achterban (vertegenwoordigd door Marjon Schreuder en Gert Naber) raadpleegt. Via deze link,
kun je hier meer informatie over vinden. De sectorkamer laat zich adviseren door marktsegmenten.
Marktsegment
Marktsegment 'Groen' (Anne Dijk vanuit Aeres, Eimert Fikse vanuit Zone.college en Marcel Counotte vanuit
Landstede), geeft bijvoorbeeld n.a.v. de aanpassingen van het kwalificatiedossier die inmiddels goedgekeurd is
door de toetsingskamer (deze controleert of er scholen betrokken zijn geweest of er voldoende input vanuit de
sector is en/of het dossier geëxamineerd kan worden door de Groenenorm), een advies over het kwalificatiedossier
richting de sectorkamer of dit kwalificatiedossier voldoet. Het marktsegment dient vervolgens de achterban te
raadplegen en zal hierbij bijvoorbeeld praktijkcluster paard inschakelen, om indien noodzakelijk kleine
aanpassingen door te voeren.
MBO raad
De MBO raad heeft een onderwijscluster Groen (voedsel, gastvrijheid en groen), hierin zitten de bestuurders van de
onderwijsinstellingen. Hier vindt vooral tactisch - en strategische besluitvorming plaats. Het bestuur van de
Groenenorm legt bijvoorbeeld verantwoording af aan de bestuurders van onze scholen via onderwijscluster Groen.
Netwerk Groen
Dit is een onofficieel overlegorgaan, deze is in het leven geroepen om inhoudelijke deskundigen bij elkaar te zetten
zoals bijv. keuzedeel verantwoordelijken, examencommissies, leven lang ontwikkelen, LOB. Als onderwijsinstelling
is het van belang om op de hoogte te zijn van wat hier op de agenda staat en wie van jouw onderwijsinstelling
aangesloten is als vertegenwoordiger. Maarten vanuit Aeres is de kartrekker van netwerk Groen. Notulen van deze
overleggen zijn vrij beschikbaar.
Vragen over de overleg structuren en overleg organen binnen het MBO kunnen gericht worden aan
Marcel Counotte e-mail: mcounotte@landstede.nl
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SAMEN ONTWIKKELEN
MBO keuzedelen
Tijdens het Mbo vertegenwoordigers overleg hebben we gesproken
over keuzedelen. We hebben met elkaar ingestemd dat het goed zou
zijn om inzicht te hebben in de paardegerelateerde keuzedelen voor
opleiding paardensport en -houderij. Welke keuzedelen bieden we
per opleiding aan en waar ligt behoefte voor het ontwikkelen voor
nieuwe keuzedelen. Wellicht in gezamenlijkheid.
In de bijlagen een overzicht van de gekoppelde paardgerelateerde
keuzedelen, graag willen wij de MBO vertegenwoordigers vragen
deze in te vullen en te sturen naar d.verwey@yuverta.nl..
Zodra het overzicht compleet is, wordt deze verspreid onder de
MBO vertegenwoordigers en kunnen we een volgende stap gaan
maken.
Alvast bedankt voor jullie input.

KWALIFICATIEDOSSIER
MBO
Afgelopen jaar is het kwalificatiedossier MBO
in onderhoud gegaan. Inmiddels ligt er en
conceptversie (deze wordt in de bijlagen
meegestuurd met deze nieuwsbrief).
Belangrijke wijzigingen:
De verwijzing naar de richtlijnen voor
aspirant instructeur blijft bestaan (A1/B1
niveau), in het kwalificatiedossier is het
woord ‘aspirant’ vervangen door MBO
niveau.
Voorraadbeheer is explicieter toegevoegd
aan het kwalificatiedossier.
Tekstuele aanpassingen waar nodig.
Voor het dossier instructeur paardensport
en – houderij dient de uitstroom
minimaal ORUN Basissport te zijn.
Het keuzedeel beoefenen paardensport op
instructeursniveau en lesgeven
paardensport op instructeursniveau is één
keuzedeel geworden i.p.v. twee losstaande
keuzedelen.

AGENDA
Praktijkcluster paard
Webinar via Groenkennisnet:
Dinsdag 5 april vanaf 19:30u
'Wat zijn de doelstellingen van praktijkcluster paard?'
Aanmelden voor het webinar? Klik hier
MBO-cluster bijeenkomst:
Donderdag 21 april 2022
14:00 - 16:00u
Locatie: Aeres Hippisch centrum te Kootwijkerbroek
Safe the date:
Live congres praktijkcluster paard
Vrijdag 4 november 2022

Februari 2022

Nummer 05

