
Parcoursbouwers die graag willen doorstromen naar een hoger niveau kunnen zich vanaf 
vandaag aanmelden voor de nieuwe (doorstroom)opleiding 1.40 en 1.50 (nationaal). Het 
selectietraject begint dit najaar, aanmelden kan t/m 15 september 2017. 
 
Inschrijven 
 
Wie aan de toelatingscriteria voor deze opleiding voldoet kan zich t/m 15 september 2017 inschrijven 
voor de opleiding via MijnKNHS.nl. We ontvangen ook graag via opleidingen@knhs.nl een motivatie 
om aan de opleiding mee te doen en een relevant cv. 
 
Profiel voor de doorstroom naar Parcoursbouwer Springen t/m 1.40: 
 

• Minimaal 4 jaar ervaring in het bouwen van basisparcoursen; 
• Minimaal 2 regiokampioenschappen voor paarden op uw CV; 
• Spreiding van de gebouwde wedstrijden in meerdere regio’s en op diverse locaties; 
• Assistent op min. 4 internationale wedstrijden in afgelopen 2 jaar; 
• Laat zien, niet alleen qua parcoursen maar ook in persoonlijkheid en omgangsvormen, een 

voorbeeldfunctie voor andere parcoursbouwers te kunnen vervullen (geen contra-indicaties 
gemeld); 

• De mogelijkheid tot het volgen van een aanvullende cursus met examen. 
 
Profiel voor de doorstroom naar Parcoursbouwer Springen t/m 1.50: 
 

• Minimaal 2 jaar ervaring in het bouwen van 1.40m parcoursen; 
• Minimaal 1 KNHS kampioenschap-paarden, indoor of outdoor, op uw CV; 
• Assistent op minimaal 10 internationale wedstrijden in afgelopen 2 jaar; 
• Capabel om het examen FEI level 1 cursus of vergelijkbare KNHS cursus met examen met 

goed gevolg af te leggen. 
 
Selectietraject 
 
De motivatiebrief en cv worden beoordeeld door de selectiecommissie, die vervolgens kandidaten 
uitnodigt voor een intakegesprek. Na afloop van alle gesprekken bepaalt de selectiecommissie wie in 
aanmerking komt voor de opleiding. De commissie bestaat uit: 
 

• Een onafhankelijk voorzitter (NOC*NSF); 
• Een afgevaardigde van de KNHS; 
• De voorzitter van de technische commisie springen; 
• De bondscoach springen paarden; 
• De voorzitter van de NVVP (Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers) 

 
Criteria voor doorstroom van 1.50 naar internationaal (FEI Course 
Designer level 2) 
 
De doorstroom voor parcoursbouwers 1.50 naar internationaal is alleen op uitnodiging, maar voor de 
volledigheid volgen ook daarvoor de toelatingscriteria: 
 

• Minimaal 1 jaar ervaring in het bouwen van 1.50m parcoursen; 
• Assistent op minimaal 10 internationale wedstrijden in afgelopen 2 jaar; 
• Spreekt goed Engels; 
• Heeft een persoonlijkheid waardoor hij/zij zich makkelijk beweegt in internationale kringen en 

is in staat binnen internationale teams van parcoursbouwers op het hoogste niveau te 
functioneren; 

• Laat potentie zien in de toekomst door te kunnen groeien naar FEI level 3; 
• Heeft de mogelijkheid om een cursus te volgen in Europa, USA of Canada (alleen deze 

cursussen komen in aanmerking) 
 
Meer informatie 
 
Neem voor vragen over deze en andere opleidingen contact op met de KNHS afdeling Opleidingen. 
Dat kan via opleidingen@knhs.nl, via 0577-408260 of door een WhatsApp te sturen naar 06-
22645441.	


