ANIMAL

Paardensport
en -houderij

Paarden zijn je lust en je leven, het zijn
fantastische dieren waar je graag mee werkt.
Tijdens je opleiding leer je alles over zorg en
welbevinden van het paard.
Tijdens je opleiding leer je hoe je instructies geeft en breng je
jouw rijtechniek op een hoger niveau. Na het behalen van de
opleiding mag je rijlessen geven. Uiteraard moet je hier zelf ook
actief mee bezig zijn.
Aan het eind van de opleiding bij Aeres MBO Almere moet je
een paard uit kunnen brengen op L1 dressuur en B- springen.
Hiervoor moet je zelf ook voldoende oefenen. Het is belangrijk
dat je nu al actief deelneemt aan dressuur- en springwedstrijden op de manege (bijv. F proeven of D proeven) of
wedstrijden die de KNHS uitschrijft.
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ANIMAL

Vakbekwaam medewerker
paardensport en -houderij
Niveau 3

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde of theoretische leerweg.
Mbo-diploma op niveau 2.
• Themapakketten keuzed0elen:
Paard & training
Paard & fokkerij

Beschrijving van de opleiding
Als vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en voeding van
paarden op een paardenbedrijf. Na een brede basisopleiding
weet je alles over het houden, huisvesten, trainen en de
voortplanting van (sport)paarden. Daarna ga je aan de slag met
het organiseren van evenementen op bedrijven en voor
instellingen. Je kunt je bij Aeres MBO Almere ook ontwikkelen
in de paardensport en instructie.
Mogelijke beroepen
Paardenverzorger, groom, instructeur, trainer, ruiter en
stalmeester.
Vervolg na je studie
Je kunt doorstromen naar niveau 4, Bedrijfsleider paardensport
en –houderij of direct aan het werk in de paardensector.
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ANIMAL

Bedrijfsleider
paardensport en-houderij
Niveau 4
• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde of theoretische leerweg.
Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen:
Ondernemerschap & doorstroom
Ondernemerschap & training
Internationaal & doorstroom
Internationale paardenbusiness

Beschrijving van de opleiding
In de opleiding bedrijfsleider paardensport en -houderij leer je
een eigen paardenbedrijf opzetten en runnen. Daarnaast
organiseer je een hippisch evenement, geef je advies aan een
paardenbedrijf en krijg je (bedrijfs) advies van deskundigen uit
het bedrijfsleven.
In je opleiding organiseer je een hippisch evenement, geef je
advies aan een paardenbedrijf en zet je zelf een bedrijf op
onder begeleiding van deskundigen uit het (paarden)bedrijfsleven. Je kunt je bij Aeres MBO Almere ook ontwikkelen in de
paardensport en instructie.

Mogelijke beroepen
Zelfstandig ondernemer, bedrijfsleider, instructeur,
medewerker paarden(sport)bedrijf, paardenverzorger, ruiter.
Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken en je kunt doorstromen naar het hbo.
Bijvoorbeeld naar de opleiding Hippische bedrijfskunde bij
Aeres Hogeschool. Deze opleiding kun je eventueel in een
verkort traject van drie jaar voltooien. Lees hierover meer op
pagina 31 van deze brochure.

‘Onze school biedt een mooie combinatie
van theorie en praktijk. Vaak kunnen
studenten de geleerde theorie direct
toepassen in de praktijk.’
Ben Gorissen, docent paardensport en -houderij en
dierverzorging, mbo

14

Kom studeren bij Aeres MBO Almere

15

