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Hoe ziet je beroep eruit?
Werken met paarden en mensen of je eigen hippische prestaties verder ontwikkelen? Met een baan in
de paardensport is dat prima mogelijk. Als ruiter ontwikkel je je eigen rijvaardigheid en als instructeur geef je
les en advies aan klanten. Om goed les te kunnen geven aan anderen, rijd en train je zelf ook verschillende
paarden. Je verdiept je in de combinatie van paard en ruiter en zoekt oplossingen voor de verbetering van
sportieve prestaties van jezelf en anderen.
Naast het trainen heb je ook de verantwoordelijkheid voor de verzorging van de paarden. Je weet dat je als
wedstrijdruiter of instructeur niet alleen goed moet kunnen rijden, maar dat het ook belangrijk is dat je jezelf
breed blijft ontwikkelen. Met de opleiding Paardensport leg je hiervoor een stevige basis. Je weet straks hoe
je het beste uit jezelf en een paard kunt halen en hoe je je kennis kunt overdragen aan anderen. Wil je je
verdiepen in het leiden van een paardensportbedrijf? Ook dat is mogelijk!
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Opleidingsplan
Beroepsspecifieke onderdelen (basis- en profieldeel)
Kerntaken en Werkprocessen
B1-K1: Paarden trainen en
beoefenen paardensport

B1-K1-W1: Longeert paarden
B1-K1-W2: Beoefent paardensport

B1-K2: Instructie geven

B1-K2-W1: Bereidt instructie voor
B1-K2-W2: Geeft instructie
B1-K2-W3: Begeleidt paardensporters en paarden bij wedstrijden

B1-K3: Verzorgen paarden

B1-K3-W1: Voert paarden
B1-K3-W2: Verzorgt paarden
B1-K3-W3: Geeft paarden beweging
B1-K3-W4: Verzorgt leef- en werkomgeving

P3-K1: Begeleiden en
adviseren klanten

P3-K1-W1: Adviseert over aankoop en verkoop van paarden
P3-K1-W2: Onderhoudt contacten

P3-K3: Begeleiden
paardensporters en/of
paarden

P3-K3-W1: Ondersteunt sportgerelateerd en rijtechnisch beleid
P3-K3-W2: Begeleidt rijtechnische ontwikkeling
P3-K3-W3: Begeleidt paardensporters

Kerntaak B1-K4: Uitvoeren
paardgerichte
publieksactiviteiten

B1-K4-W1: Organiseert activiteiten/evenementen
B1-K4-W2: Verzorgt de communicatie
B1-K4-W3: Begeleidt vrijwilligers

Kerntaak P3-K2: Aansturen
en organiseren

P3-K2-W1: Plant en verdeelt dagelijkse werkzaamheden
P3-K2-W2: Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied

Generieke onderdelen
Nederlandse taal

Referentieniveau: 3F
•
Lezen
•
Luisteren
•
Spreken
•
Gesprekken voeren
•
Schrijfvaardigheid

Rekenen

Referentieniveau: 3F/3ER
•
Getallen
•
Verhoudingen
•
Meten en meetkunde
•
Verbanden

Engels

ERK niveau: B1
•
Lezen
•
Luisteren
ERK niveau: A2
•
Spreken
•
Gesprekken voeren
•
Schrijfvaardigheid

Loopbaan en burgerschap
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Keuzedelen
Voor deze opleiding geldt een keuzedeelverplichting van 720 SBU. Vanaf het 2e leerjaar worden keuzedelen
aangeboden waaruit de student kan kiezen. Hieronder wordt het huidige aanbod getoond, waarbij
Zone.college zich het recht voorbehoudt om hierin wijzigingen aan te brengen.
SBU
K0263 Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4

240

K0023 Digitale vaardigheden gevorderd

240

K0959 Duits in het beroepsonderwijs A1/A2

240

K0960 Duits in het beroepsonderwijs A2/B1 (niveau 3 en 4)

240

K0031 Duurzaamheid in het beroep D

240

K0803 Engels B1/B2

240

K1056 Groomen in de Paardensport

240

K0226 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4

240

K0161 Keuringsklaar maken en voorbrengen

240

K0165 Ondernemerschap mbo

480

K0087 Praktijkopleider

240

K0999 Spaans A1/A2

240

K0517 Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4)

240

K0386 Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4

240

K0841 Voorbereiding havo biologie

480

K0848 Voorbereiding havo Wiskunde A
K0125 Voorbereiding HBO

480
240

K0974 Voorbereiding pabo

480

K0132 Voortplanting en fokkerij

480

K0313 Werken op de internationale arbeidsmarkt

240

K0277 Zorg geschikt voor niveau 4

480
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Studiebelasting
Per leerjaar is de totale studiebelasting 1600 studiebelastingsuren (SBU). Dit is inclusief de
onbegeleide leeractiviteiten in projecten of als huiswerk.
Hieronder wordt een indicatie gegeven van de verdeling van de uren begeleide onderwijstijd en
beroepspraktijkvorming (BPV) die minimaal worden ingepland per leerjaar (*)

Begeleide onderwijstijd (theorie, coaching, praktijk, e.d.)

Beroepspraktijkvorming

(*)

Leerjaar

BOL

BBL

1

735

210

2

578

210

3

577

210

1

315

683

2

472

683

3

473

683

Voorafgaand aan ieder leerjaar wordt een jaarrooster gepubliceerd. Hierin wordt weergegeven
welke onderwijsactiviteiten in welke perioden van het jaar en op welke dagen van de week gepland
staan.
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