
 

 

 

Projectnaam: Internationaal Hippisch Innovatie- en Kenniscentrum Metropoolregio 

Rotterdam - Den Haag 

Aanvrager: Stichting Internationaal Hippisch Innovatie- en Kenniscentrum 

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, hierna de te noemen 'Equestrurn' (zie ook 

htto://eauestrum.nl.) 

Periode: start 1-8-2017. Eind 31-12-2018  

Totale begroting: € 306.720,-  

Aangevraagd subsidie bedrag: € 100.000,-  

 

Het project vanuit (IHKC) is gericht op de ontwikkeling van het Internationale Hippische 

Kenniscentrum, alsmede de ontwikkeling en kwaliteit van een duurzame MBO 

paardensport-opleiding per 1-8-2017. Gekoppeld hieraan gaat de Stichting in 2017 een 

startconferentie en maandelijkse bijeenkomsten organiseren; hippische clinic's. Een 

maandelijkse activiteit met minimaal 50 - 100 deelnemers, waarmee een breed publiek 

en kennisveld bereikt wordt en van elkaars expertise wordt geleerd. Deze bijeenkomsten 

leggen een basis voor intensievere samenwerking en kruisbestuiving met de toekomstige 

studenten/ docenten van de MBO Opleiding Paardensport. Een MBO 

paardensportopleiding die beantwoord aan de arbeidsmarktvraag naar 

goed gekwalificeerd personeel in de paardensport branche. Gericht op ruiters en 

sportinstructeurs en medewerkers voor hippische (sport) bedrijven in het westen van het 

land.  

 

Uitgangspunt; een innovatief samenwerkingsmodel met de CHIO en het regionale 

bedrijfsleven. De kern van het model bestaat uit theorielessen op school en 

praktijklessen door instructeurs van de regionale bedrijven, die veelal plaatsvinden in de 

regio op de hippische bedrijven. Hierdoor wordt het regionale hippische bedrijfsleven 

direct betrokken bij de inhoud en innovatie van het beroepsonderwijs en streven wij naar 

een maximale synergie beroepsonderwijs- bedrijfsleven. 

Studenten zullen gemiddeld 3 dagen per week leren in de praktijk in allerlei 

praktijkvormen van praktijkinstructie, stage, projecten tot het concept van Meester-Gezel 

leren. De hippische bedrijven leveren hiervoor specialistische expertise en stellen 

faciliteiten beschikbaar zoals lesruimte, manege en paarden. 

ln de samenwerkingsconstructie maken de bedrijven vanaf de selectie van de leerlingen 

onderdeel uit van het regionale team (onderwijs en bedrijfsleven) dat de studenten 

opleidt. Opleiding vindt gedeeltelijk in het Engels plaats, (voorbereiding op een 

internationale (paardensport)markt en het internationale netwerk van het CHIO 

Rotterdam.) De opleiding is gebaseerd op het Nederlandse kwalificatiesysteem wordt 

gekoppeld aan het internationale BTEC systeem. (extra civiel effect op de internationale 

markt). Eisen aan deelname van deze opleiding; geselecteerd op talent, ondernemend 

gedrag en innovatie vermogen. Bij de selectie en toelating is het regionale ( hippisch) 

bedrijfsleven intensief betrokken. De opleiding start per augustus 2017. 

 

De betrokken bedrijven 

Manege Chardon 

Stal het Kabel 

Stichting Manege Hillegersberg 

Manege Oostmoer 



Hippisch Centrum Nootdorp 

Manege Middenhof 

Manege El Sham 

Manege Stal Flicka 

Stal Groenewoude 

Hippisch Centrum Hoekse Waard 

Hippisch Centrum Simonshaven 

Manege de Vossenburch 

Manege Wittenbrug 

Capelse manege 

 

Overzicht inzet hippische experts 2017-2018 

A. Silvius - vd Toorn 

Drs. E. van Breda 

Dhr. L. Haanstra I Dhr. F. Ferwerda 

Drs. C. Munsters 

Dhr. C. Loeffen 

Dhr. C de Ruijter DL V 

Drs. M. Steenbergen 

Dhr. L. Haanstra I Dhr. F. Ferwerda 

Dhr. L. Haanstra I Dhr. F. Ferwerda 

 

 

12 maandenkalender en clinics/inspiratiebijeenkomsten 

Equestrum heeft zoals in het projectplan opgenomen in 2017 een aantal 

clinics/inspiratiebijeenkomsten uitgevoerd (ook weer in nauw overleg met het 

bedrijfsleven en de landelijke bonden vanuit de gezamenlijke 12 maanden kalender). 

Hierbij heeft Equestrum de koppeling gemaakt naar de nascholingsactiviteiten van de 

regionale afdelingen van de landelijke bonden zodat er een gemeenschappelijke kalender 

ontstaat. Vanuit Equestrum zijn in de afgelopen periode volgende 

clinics/inspiratiebijeenkomsten uitgevoerd. 

 

De opstart van de inspiratiebijeenkomsten kostte in het begin meer tijd dan verwacht. 

Het proces is intensiever en vergt meer organisatie dan vooraf verwacht. Ook is het 

bewerken van de markt om te komen tot 50-100 deelnemers bij iedere bijeenkomst 

intensiever dan verwacht. Daarbij speelt het ook een rol dat de afstemming met de alle 

andere activiteiten van het Platform Zuid Holland intensief is geweest zodat er ook bij de 

regionale afdelingen van de KNHS, FNRS en KWPN draagvlak is voor de bijeenkomsten. 

Overwegend zijn de bijeenkomsten positief ontvangen, maar de aantallen deelnemers 

laat een wisselend beeld zien. Wel hebben we het traject gelopen om licentiepunten te 

ontvangen voor de bijeenkomsten vanuit de KNHS. Dat is weer een onverwacht positief 

effect. 

 

 


