


Welk niveau is het? Paardenhouderĳ  kun je volgen 
op niveau 3 of niveau 4. Beide niveaus duren drie 
jaar. Alle opleidingen worden aangeboden in de 
Beroepsopleidende Leerweg (BOL).   

Waar word je voor opgeleid? Vakbekwaam 
medewerker paardensport en -houderĳ  (niveau 3) of 
bedrĳ fsleider paardensport en -houderĳ  (niveau 4).   

Na je diploma? Je kunt gaan werken bĳ  verschillende 
bedrĳ ven in de paardenhouderĳ . Met een niveau 
4-diploma kun je ook doorstromen naar een hbo-
opleiding! Aanvulling op je diploma is het ruiterbewĳ s. 
Aan het einde van de opleiding voldoe je aan de eisen 
van aspirant-instructeur van de KNHS en kun je je 
licentie voor aspirant-instructeur aanvragen.  

Als je de opleiding op niveau 4 volgt leren we je 
ook ondernemersvaardigheden om zelfstandig een 
manege, pensionstal of fokkerĳ  te kunnen runnen.  

Over de opleiding

Wat doe je in de les? In de lessen staat de praktĳ k 
centraal. Naast theorielessen op school krĳ g je 
praktĳ klessen op de manege. Natuurlĳ k ga je ook veel 
ervaring opdoen tĳ dens de verschillende stageperiodes. 
Ook een stage in het buitenland behoort tot de 
mogelĳ kheden. Thema’s in de opleiding, afhankelĳ k 
van het niveau, zĳ n o.a.:  
• basiskennis paardenhouderĳ ;  
• voedings- en trainingsleer;  
• rĳ den/springen;  
• EHBO en ziekteleer;  
• hoefverzorging;  
• aansturen en instructie geven;  
• communicatie en verkopen;  
• organiseren van een evenement;  
• ondernemen (alleen niveau 4).  

Iets voor jou? De opleiding Paardenhouderĳ  is iets voor 
jou als:  
•  je praktisch bent ingesteld;  
•  je niet bang bent om vies te worden;  
•  je graag de hele dag met paarden werkt.

Waar? Naast onze bekende theorielocatie in Maasland 
met praktĳ klocatie Manege Middenhof te Maassluis 
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ook lessen aan in Bleiswĳ k. De praktĳ klessen vinden 
plaats op de praktĳ klocatie Hippisch Centrum Nootdorp.
Woon jĳ  in de omgeving van Bleiswĳ k? Dan is dit wellicht 
iets voor jou! 

Opbouw van de opleiding  

Wil je meer weten over deze opleiding?
Stuur je e-mail naar Wendy Visser 
wvisser01@lentiz.nl. Zĳ  helpt je graag!

Interesse?


