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GRENSOVERSCHRIJDEND
GEDRAG
Binnen de paardensport staan plezier voor paard
en ruiter centraal. Hierin is geen ruimte voor
grensoverschrijdend dan wel ongewenst gedrag.
Met elkaar zorgen we ervoor dat we in een
veilige, eerlijke en plezierige omgeving kunnen
genieten van de paardensport. De KNHS heeft,
net als verschillende andere sportbonden, met
ondersteuning van het Centrum Veilige Sport
Nederland, onderzocht in welke mate
grensoverschrijdend gedrag tussen mensen
binnen de paardensport voorkomt. Klik voor
meer informatie.

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 een kijkje op de website:
https://www.groenkennisnet.nl/hippisch

WEBINAR
Het was niet te missen in de paardenmedia. Wat
in eerste instantie leek op een onschuldige
aanpassing van het Europese consumentenrecht
bleek grote consequenties te hebben voor de
Nederlandse Paardenhouderij. De zogenaamde
garantietermijn wordt verlengt, van zes maanden
naar 1 jaar. Lange tijd leek het er op dat dit ook
voor paarden ging gelden, door een stevige lobby
van de paardensector komt er een uitzondering
voor de verkoop van paarden en andere dieren.
Mieke Theunissen neemt je mee in de wereld van
wetgeving met de consumentenwetgeving als
uitgangspunt. Klik hier voor de video.

LIVE CONGRES 2022
Social license

Op vrijdag 11 november 2022 organiseert de
stuurgroep van praktijkcluster paard het jaarlijks
terugkerende 'live congres'. Dit jaar op dezelfde locatie
als het Live Congres in 2021 in Nijkerk (De Schakel
Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk), met bekende
gezichten als Laurens van Lieren en Klaas Dijkstra.
Een programma met nieuwe ideeën, strategieën en
innovaties om onze hippische sector in een goed
social license te zetten.
U komt toch ook? Meld je alvast aan via deze link!

Vrijdag 4 november 2022

Vrijdag 11 november 2022

STIKSTOF DISCUSSIE
Denise Verwey
Opleidingscoördinator paardensport en -houderij Yuverta en stuurgroeplid praktijkcluster paard

In de stikstofdiscussie blijft de paardensector vooralsnog buiten schot. Maar is het, met de steeds
strenger wordende milieuregels, geen zaak dat de sector zelf het initiatief neemt tot
milieuvriendelijkere en duurzamere methoden van mestverwerking?
Binnen het mbo-onderwijs is steeds meer aandacht voor welzijn, innovaties en duurzaamheid
binnen de paardensector. Dit omdat onze sector aan verandering onderhevig is. Als wij de
stalmedewerker / bedrijfsleider van de toekomst willen opleiden moeten deze onderwerpen
verankerd zijn in ons curriculum.
De student die we nu binnen de opleiding zien, kijkt veel kritischer naar de sector dan dat ik
vroeger deed. Aan ons, het onderwijs, de taak om deze kritische blik en gevormde mening te
onderbouwen met feitelijke kennis. Wij moeten de studenten leren een onderzoekende
houding aan te nemen zodat zij relevante informatie kunnen vinden en weten wat dit
betekent.
Zo laten wij studenten de ideale stal ontwikkelen, één die voldoet aan alle gestelde eisen, en
waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Daarnaast zoeken we verbinding met hbo,
bedrijfsleven, gemeenten en overheid. Zo is gisteren het Knabbelpad geopend, waar planten
en kruiden aan een bestaand ruiterpad zijn toegevoegd om de biodiversiteit te verhogen.
Als we het over complexe onderwerpen als stikstof hebben, is het de taak van het
onderwijs/de docent om de problematiek aan de orde te stellen, de feiten te bespreken, de
studenten te ondersteunen bij het vormen van een mening en de onderzoekende houding te
stimuleren. Waarbij weten regelgeving voor de verschillende functies en rollen binnen de
sector wordt vertaald. Het is dan ook van groot belang dat onder andere brancheorganisaties,
LTO en Sectorraad Paard ons goed betrekken bij de komende veranderingen. Met behulp
van Praktijkcluster Paard wordt hier vorm aan gegeven.

INSPIRATIESESSIE

INNOVATIES IN HET ONDERWIJS
Het live congres komt er snel aan!

Vorig jaar hebben is er een inspiratiesessie geweest rondom het thema: ‘innovaties
in het onderwijs’. Dit jaar willen we hier graag een vervolg aan geven om met
elkaar kennis te delen en uitwisseling van ervaring plaats te laten vinden.
Wie wil er deel uitmaken van deze sessie en spreker zijn?
Kan op alle thema’s die innovatie in ons onderwijs aanraken.
Is je interesse gewekt? Mail dan naar: d.verwey@yuverta.nl
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HBO
Hans van Tartwijk

Het overzicht HBO hippisch
onderwijs is aangevuld met
de toelastingseisen vanuit het
MBO en de gewenste
keuzedelen en aanbevolen
vakken.
Het overzicht is beschikbaar
als bijlagen in deze mail.

WERKSESSIE MBO PAARD
MBO vertegenwoordigers praktijkcluster paard

Op donderdag 21 april 2022 kwamen de MBO vertegenwoordigers
praktijkcluster paard bij elkaar voor een werksessie op het Aeres
Hippisch Centrum. Iris Noppen presenteerde haar voorlopige
resultaten in het onderzoek naar doelmatigheid van de niveau 4
paardensport en - houderij opleiding. Tijdens het Live Congres zal Iris
haar eindconclusie presenteren. Aansluitend gingen de MBO
vertegenwoordigers aan de slag in werkgroepen met de keuzedelen.
Het doel van de werksessie is elkaar informeren over het aanbieden
van de keuzedelen, waar mogelijk lesmateriaal met elkaar te delen en
alvast vervolg afspraken maken om te komen tot samenwerking op
het gebied van de keuzedelen. Tijdens de werksessie werden
contactgegevens uitgewisseld en hebben diverse werkgroepen een
vervolg afspraak gemaakt. In de werksessie die aankomend jaar plaats
gaat vinden voor het MBO zal hier een vervolg aangegeven worden.

AGENDA
Praktijkcluster paard

Live congres praktijkcluster paard:
Vrijdag 11 november 2022
Webinar via Groenkennisnet:
Maandag 17 oktober 2022
Omgang met inteelt; Hans van Tartwijk
MBO-cluster werksessie bijeenkomst:
Donderdag 20 januari 2023
13:00 - 16:00u
September
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