Onderwijs

Het goed opleiden van hippische professionals is een must.
Nederland is één van de belangrijkste paardenlanden ter
wereld en het is van groot belang dat deze kennis wordt
overgedragen en dat er geïnnoveerd wordt om de sector
een stevige toekomst te bieden. Daarnaast is scholing ook
op kleinere schaal –het eigen erf- van groot belang. Op een
erf hoort kennis en ervaring aanwezig te zijn. Daarnaast is
het belangrijkste bedrijfsonderdeel van veel hippisch
ondernemers het opleiden van ruiters: een onderdeel dat
de FNRS samen met de KNHS opgepakt en ontwikkeld
heeft.

Nederlandse Paardensport Academie
Om ervoor te zorgen dat onze ondernemers beschikken
over goede instructeurs, werkt de FNRS nauw samen met
de KNHS als het gaat om instructeursopleidingen. Om meer
overzicht en eenduidigheid te krijgen in het aanbod, wordt
er momenteel gewerkt aan de Nederlandse Paardensport
Academie (NPA). De FNRS en de KNHS zijn de aanjagers in
de oprichting van de NPA. De nieuwe academie heeft als
doel het verzorgen van een kwaliteitsvolle opleiding- en
kwalificatiesystematiek voor al deze groepen. We willen
een brug slaan tussen scholing en de behoeften in de
praktijk.

Wat vindt de FNRS?
De FNRS hecht veel waarde aan goed onderwijs in de
hippische sector. Het opleiden van de jeugd, zodat er in de
toekomst goede bedrijfsleiders, stalruiters of instructeurs
zijn, is een must. Maar ook het verbreden en verdiepen van
de kennis van de huidige generatie ondernemers en
personeelsleden is een belangrijk punt. Goed onderwijs
maakt uw bedrijf en de hippische sector sterker.

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn is een hot topic en ook de bewustwording
van de maatschappij over het welzijn van paarden neemt
toe. Basiskennis over paardenwelzijn en het overbrengen
van deze kennis binnen en buiten de sector is van groot
belang, zodat ook in de toekomst nog veel meer mensen
kennis mogen maken met de bijzondere paardensport.

Opleiden van ruiters
FNRS-leden hebben exclusief toegang tot de officiële
ruiteropleiding Leer paardrijden met plezier van de KNHS
en FNRS: een complete opleiding van de eerste paardrijles
tot het hoogst haalbare niveau in de verschillende takken
van de paardensport.

Mocht u na het lezen van dit informatieblad nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de FNRS via 088 02 24 300 of
via ondernemersdesk@fnrs.nl.

Themabijeenkomsten
Er moet voldoende laagdrempelig aanbod beschikbaar zijn
voor scholing en bijscholing. Om dat te bewerkstelligen
organiseert de FNRS (in samenwerking met het
bedrijfsleven en hogescholen) regelmatig
themabijeenkomsten. Om startende ondernemers op weg
te helpen, geeft de FNRS bovendien het handboek
Professioneel Hippisch Ondernemen uit: een compleet
handboek dat inmiddels ook zijn weg gevonden heeft als
lesmateriaal op het mbo.

Stagiaires
Studenten die een opleiding volgen zullen ook
praktijkervaring op moeten doen. De FNRS is sterk
voorstander van het openstellen van FNRS-bedrijven voor
stagiaires. Niet alleen omdat onze ondernemers hier direct
baat bij hebben, maar ook zodat deze toekomstige
professionals een gedegen basis op een bewezen
kwaliteitsbedrijf krijgen.
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