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REGLEMENT
Verkiezing Hippische docent/instructeur van het Jaar 2021

De verkiezing van de Hippische docent/instructeur van het Jaar is een initiatief van Stichting HIP
(Hippische Innovatieve Projecten). De verkiezing draagt bij aan de bevordering van goed onderwijs
in de paardensector.
Wie kan er meedoen?
Elke hippische instructeur, trainer of docent die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan
meedingen naar de titel ‘Hippische docent/instructeur van het Jaar’. De deelnemer:
• Is instructeur, trainer of docent bij een, door de overheid erkende, MBO of HBO opleiding of
bij een KNHS/ORUN erkende opleiding;
• Wordt uiterlijk 14 juli kandidaat gesteld bij het secretariaat van Stichting HIP
Bij de kandidaatstelling wordt aangegeven wat de kwalificaties van de kandidaat zijn met
betrekking tot de 7 criteria van deze verkiezing (zie hieronder). De winnaar van de titel ‘Hippische
docent/instructeur van het Jaar’ komt gedurende de drie opeenvolgende jaren niet in aanmerking
voor deelname aan de verkiezing.
De jury
Bij de beoordeling houdt de jury rekening met de omstandigheden in de diverse deelsectoren van de
paardensector. Bij gelijk aantal stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De jury
bestaat uit de volgende personen:

•
•
•

Johan Folmer - Teamleider Onderwijszaken Aeres
Gonneke Leereveld – Directeur ManageMind Group en Equine Support
Adelinde Cornelissen – Olympische dressuurruiter en trainer

Uit de aanmeldingen wordt door de jury de winnaar gekozen.
De criteria
De jury beoordeelt de docent/instructeur aan de hand van de navolgende criteria:
•
Passie voor het vak;
•
Kennis en kunde van het paard, de paardensport en/of de paardensector;
•
Het vermogen om studenten/leerlingen te inspireren en te motiveren, didactisch inzicht;
•
Stelt zich open voor innovatieve ontwikkelingen in de hippische educatie;
•
Een visie op hippisch onderwijs en aandacht voor kwaliteitsverbetering;
•
Toont initiatieven tot persoonlijke ontwikkeling
•
Is werkzaam voor een erkende hippische opleiding, zoals geformuleerd in alinea 2;

De prijs
De winnaar ontvangt de ‘HIP award’, alsmede een bedrag van € 1.000, dat in overleg met Stichting
HIP kan worden besteed aan een vervolg opleiding, stage of andere activiteit die ten goede komt
aan de kennisverbreding of persoonlijke ontwikkeling van de winnende docent/instructeur.
Stichting HIP
De Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP) is een samenwerkingsverband tussen het
hippische bedrijfsleven, het onderwijs en de sport. De Stichting is op 16 maart 2004 opgericht als
een Stichting met een ideëel uitgangspunt. Het beoogt een kwalitatieve verbetering van de
paardensector en bevordering van het hippisch ondernemerschap. De Stichting wil betrokken
partijen bij elkaar brengen vanuit een onafhankelijk platform.
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