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Welkom 
 
 
 

Reglement  
Hippisch Opleidingscentrum HOC 
 
 
 
 
Beste leerling 
 
 
 
Welkom in het VLTI, Vrij Land- en Tuinbouwinstituuut. We vinden het fijn dat je samen met je ouders 
hebt gekozen voor een opleiding in het VLTI. 
 
Directie en leerkrachten staan niet alleen borg voor een goede vakopleiding, maar willen daarnaast 
ook dat de opleiding in optimale omstandigheden verloopt. 
Om dit te waarborgen, maken wij enkele duidelijke afspraken. 
 
Deze bundel, het reglement van het Hippisch Opleidingscentrum, beschouwen we dan ook als een 
waardevol hulpmiddel om dit te realiseren. Het vormt een aanvulling op het algemeen schoolregle-
ment. Ook de mondelinge instructies van je leerkracht dragen bij tot je veiligheid. 
 
Als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en zijn verantwoordelijkheid opneemt, kunnen we 
dit schooljaar in een ideale en veilige werksfeer samenwerken. 
 
We rekenen er dan ook op dat je de afspraken grondig doorneemt en dat je ze naleeft.  
Voor nieuwe leerlingen 3de jaar wordt een instructiemoment voorzien in het begin van het schooljaar. 
Voor de andere leerjaren wordt de eerste les uitgebreid aandacht besteed aan de toelichting van dit 
reglement. 
 
Dit reglement is in eerste instantie van toepassing tijdens de praktijklessen paardrijden en -verzorging. 
 
 
Een leerrijke en veilig schooljaar gewenst namens directie en leerkrachten. 
 
 
 
 
 
 
Silke Deschoemaeker 
 
Directeur 
  



 
3 

1 Inhoud 

 
1 Inhoud ............................................................................................................................................. 3 

2 Algemeen ......................................................................................................................................... 5 

3 Kledij en uitrusting .......................................................................................................................... 5 

3.1 Het gebruik van de lockers ...................................................................................................... 6 

3.2 Materiaal - kledijstukken ......................................................................................................... 6 

4 De weg van en naar het H.O.C. ....................................................................................................... 6 

4.1 Leerlingen van het 3de en 4de jaar ............................................................................................ 6 

4.2 Leerlingen van het 5de jaar ...................................................................................................... 6 

4.3 Leerlingen van het 6de en 7de jaar ............................................................................................ 6 

4.4 Regels waaraan fietsers zich moet houden (ter herinnering) ................................................. 8 

5 Het gebruik van huurpaarden ......................................................................................................... 8 

6 Het gebruik van eigen paard ........................................................................................................... 8 

7 Equicty ........................................................................................................................................... 11 

8 Naschoolse activiteiten ................................................................................................................. 12 

9 Dagindeling .................................................................................................................................... 13 

10 Huishoudelijke afspraken op het hippisch opleidingscentrum ................................................. 14 

10.1 Verantwoordelijken ............................................................................................................... 14 

10.2 Gebruik van het materiaal ..................................................................................................... 14 

10.3 Verzorgen van de stalling tijdens de ochtenddiensten ......................................................... 14 

10.3.1 Mesten en opstrooien ................................................................................................... 14 

10.3.2 Mesten van de stallen ................................................................................................... 15 

10.4 Verzorging van de stallen en gangen voor en na het rijden .................................................. 15 

10.5 De staldienst .......................................................................................................................... 15 

10.6 Verzorging van de zadelkamers en leslokalen ...................................................................... 15 

11 Te behalen minima .................................................................................................................... 16 

12 Evaluatie .................................................................................................................................... 17 

13 Veiligheid op het HOC ............................................................................................................... 18 

13.1 Veiligheidsgedragsregels ....................................................................................................... 18 

13.2 Veiligheidstips ....................................................................................................................... 18 

13.3 Veiligheidssignalisatie ........................................................................................................... 18 

13.4 Veiligheidsinstructiekaarten (VIK) ......................................................................................... 19 

13.5 Brand ..................................................................................................................................... 20 

13.5.1 Wat bij het vaststellen van brand, rook of gasgeur?..................................................... 20 

13.5.2 Hoe ontruimen bij brand, rook of alarm? ..................................................................... 20 

13.6 EHBO ...................................................................................................................................... 21 

13.6.1 Geen paniek! ................................................................................................................. 21 



 
4 

13.6.2 Verwondingen ............................................................................................................... 21 

14 Inzameling afval ......................................................................................................................... 21 

 
  



 
5 

2 Algemeen 
De leerlingen van de richting ‘Paardrijden en -verzorgen’ en van het 7de jaar ‘Manegehouder- rijmees-
ter’ volgen de praktische en een deel van de theoretische vakken op het Hippisch Opleidingscentrum  
(HOC) en zijn daar binnen de schooluren en de activiteiten in schoolverband, volledig onder de be-
voegdheid van de leerkrachten van het VLTI. 
Bij afwezigheid van de leerkrachten dienen zij de richtlijnen van de teeltoverste of van de leerkrach-
ten met dienst te volgen. 

Naast het algemeen reglement dat voor alle leerlingen van de Sint-Rembert groep geldt, is dit een 
specifiek reglement met richtlijnen waaraan de leerlingen van deze afdeling zich moeten houden bin-
nen de schooluren en tijdens de activiteiten in schoolverband. 

Wij hopen dat iedere ouder en leerling van deze afdeling met deze reglementering rekening houdt 
zodat we er een vruchtbaar jaar kunnen van maken. Er zullen sancties volgen indien men zich niet 
aan deze afspraken houdt. 

3 Kledij en uitrusting 
De leerlingen dragen op het HOC het volledige schooluniform voor zowel de theorie- als de praktijk-
lessen zodra ze op het HOC aankomen tot ze het HOC verlaten. Ook indien zij niet deelnemen aan de 
praktijklessen (vb. in geval van kwetsuur). 
Het schooluniform bestaat uit:  
• Zwarte, donkerblauwe of donkergrijze driepuntshelm 
• Bodyprotector voor alle leerlingen, is noodzakelijk voor alles wat met springen te maken heeft 
• T-shirt, polo, sweater en hoodie van de school. Deze kledingstukken zijn voorzien van het logo 

van de school en worden op school aangeschaft. 
• Donkerblauwe rijbroek 
• Zwarte lederen of rubberen rijlaarzen of zwarte jodphurlaarsjes met zwarte chaps zonder fanta-

sieën (ander schoeisel is niet toegelaten).  

Tijdens de diensten worden stevige en veilige schoenen gedragen. 

Elke leerling beschikt over een volledige uitrusting voor het paard die hij tijdens de lessen gebruikt: 
• Eigen zadel, voor de leerlingen van de 3de graad bij voorkeur zowel een dressuur- als springzadel 
• Blauw zadeldeken met logo van de school en wordt op school aangeschaft 
• Wit zadeldeken met logo van de school (enkel voor de 3de graad) om te gebruiken bij buiten-

schoolse activiteiten, praktijk examens, … 
• Eigen hoofdstel met eenvoudige trens en Engelse, Duitse, Mexicaanse of combiné neusriem 
• Vier blauwe polobandages en 4 peesbeschermers in eenzelfde kleur 
• Longe 
• Complete poets box: roskam van metaal of rubber, zachte en harde borstel, borstel om hoeven 

schoon te maken, manenkam, elastiekjes om vlechtjes te maken, schaar, hoef vet, hoefkrabber, 
spons en handdoek, halster en touw 

• Onderhoudsmateriaal leder: ledervet, lederolie, zadelzeep en sponsje 
 
Indien de leerlingen bovenvermelde uitrusting/veiligheidskledij niet dragen/gebruiken, is dit uitslui-
tend op eigen risico. 
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3.1 Het gebruik van de lockers 
Bij het toekomen op het HOC, berg je je portefeuille en smartphone bij voorkeur op in de locker. Dit 
geldt zowel voor praktijk als theorie. De lockers kunnen enkel geopend worden net voor de leer-
lingen weer vertrekken naar school. De school draagt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of 
diefstal van materiaal, maar we willen er wel alles aan doen om dit te voorkomen. De lockers werken 
met een twee euro muntstuk. De leerlingen zorgen dat ze steeds een twee euro muntstuk bij heb-
ben. Het sleuteltje blijft tijdens de les bij de leerling die er verantwoordelijk voor blijft. Bij verlies of 
beschadiging van het sleuteltje, wordt € 35,00 aangerekend via de schoolrekening. 
 

3.2 Materiaal - kledijstukken 
Het materiaal en de kledij moeten voorzien zijn van de naam van de eigenaar. Al het persoonlijk ma-
teriaal voor ruiter en paard kan in het opberglokaal in een afzonderlijke kast worden opgeborgen. De 
leerling krijgt een hangslot en 2 sleuteltjes waarvoor een waarborg van € 25,00 betaald wordt. Eén 
sleuteltje wordt bewaard in de leraarskamer en kan slechts uitzonderlijk gebruikt worden. De kast 
wordt bij afwezigheid steeds op slot gedaan.  
 

4 De weg van en naar het H.O.C. 
De weg tussen de school en het HOC wordt binnen de schoolactiviteiten afgelegd per fiets. De leer-
lingen gebruiken hun eigen fiets. Deze fietsen worden in de fietsenberging geplaatst en zijn daar 
steeds gesloten   en vastgemaakt aan de vaste inrichting. Deze fietsenberging wordt gesloten om 17 
uur. Indien een fiets op een andere locatie dan de fietsenberging wordt gestald, gebeurt dit volledig 
op eigen risico van de leerling. De fietsen moeten in orde zijn volgens het verkeersreglement en die-
nen door de leerlingen op eigen kosten hersteld te worden. Bij elke verplaatsing van school naar HOC 
en omgekeerd draag je een fluohesje. Dit geldt ook voor de leerlingen die rechtstreeks naar de ma-
nege fietsen, voor de verplaatsingen naar het HOC buiten de lesuren zoals op woensdagnamiddag, 
zaterdagvoormiddag en ’s avonds na de lessen. Is de fiets of het fluohesje niet in orde dan volgt een 
sanctie. De leerlingen mogen nooit tussen de lessen naar het HOC komen of er gebracht worden.  

4.1 Leerlingen van het 3de en 4de jaar 

- De leerlingen van het 3de en 4de jaar verzamelen bij het belsignaal op de speelplaats van het 
VLTI om samen te fietsen naar het HOC. Elke leerling dient stipt bij de aanvang van de les 
(zowel in de voor- als namiddag) aanwezig te zijn op het HOC. De les start op de tijdstippen 
vermeld in het schoolreglement  

- Alle leerlingen van het 3de en 4de jaar dienen verplicht op school te lunchen. 
- Geen enkele leerling mag tijdens de middagpauze aanwezig zijn op het HOC. 

4.2 Leerlingen van het 5de jaar 

- De leerlingen van het 5de jaar hebben de toelating om zelf volgens de in het reglement be-
schreven route en veiligheidsvoorschriften zich te verplaatsen naar het HOC (vertrekpunt 
VLTI). De leerlingen hebben steeds de verplichting om stipt bij aanvang van de les (zowel in de 
voor- als namiddag) aanwezig te zijn op het HOC. De les start op de tijdstippen vermeld in het 
schoolreglement 

- De leerlingen van het 5de jaar dienen verplicht op school te lunchen.  
- Geen enkele leerling mag tijdens de middagpauze aanwezig zijn op het HOC. 

4.3 Leerlingen van het 6de en 7de jaar 

- De leerlingen van het 6de en 7de jaar hebben de toelating om zelf volgens de in het reglement 
beschreven veiligheidsvoorschriften zich te verplaatsen naar het HOC. De leerlingen hebben 
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steeds de verplichting om stipt bij aanvang van de les (zowel in de voor-als namiddag) aanwe-
zig te zijn op het HOC. De les start op de tijdstippen vermeld in het schoolreglement.  

- De leerlingen van het 6de en 7de jaar hebben de toelating om buiten de schoolmuren te lun-
chen.  

- Geen enkele leerling mag tijdens de middagpauze aanwezig zijn op het HOC. 

De leerlingen van het 3de, 4de en 5de jaar fietsen in een colonne de weg die door de school is vastgelegd 
en hieronder is weergegeven.  

Voor de leerlingen van het 3de en 4de jaar wordt er gewacht tot de leerkracht te kennen geeft dat er 
vanuit het VLTI mag vertrokken worden. De leerlingen fietsen zelfstandig naar het HOC. 

 

 
De te nemen weg naar het HOC gaat als volgt: groene poort Campus Zuid (= Papebrugstraat) naar 
rechts, onder spoorwegbrug naar links (= Brildam), weg volgen tot aan de Ruddervoordestraat (opge-
past) Overal moet voorrang gegeven worden aan wie van rechts komt! Als er geen verkeer gehinderd 
wordt, kan je met twee naast elkaar fietsen, anders moet je plaats maken voor het verkeer). Aan de 
Ruddervoordestraat moet je goed uitkijken om de straat over te steken naar het fietspad en naar links 
rijden tot aan de ingang van het HOC . 
Terugweg: eind van de laan: stoppen! Dan de Ruddervoordestraat veilig oversteken tot op het fietspad 
en links volgen, eerste straat rechts en steeds volgen tot aan de blauwe poort van Campus Zuid. (op-
passen voor voorrang aan rechts = dus op elke wegkruising) 

De leerlingen moeten volledig in orde zijn met het verkeersreglement en verplaatsen zich conform de 
hierboven vermelde route, in een normaal tempo en dragen steeds een fluohesje. Alleen op deze 
manier zijn ongevallen door de school gedekt. Enkel gewonde leerlingen die zich niet te voet of met 



 
8 

de fiets kunnen verplaatsen en in het bezit zijn van een doktersattest, kunnen met de auto van de 
leerkrachten worden vervoerd. De leerlingen die met deze regeling niet in orde zijn of de praktijkles-
sen niet kunnen volgen, dienen een opgelegde taak af te werken.  

4.4 Regels waaraan fietsers zich moet houden (ter herinnering) 
Ongetwijfeld behoren de fietsers tot de zwakke weggebruikers. Vandaar dat de wetgever speciale ver-
keersregels heeft gemaakt om hen te beschermen. Toch zijn er ook een aantal regels waaraan zij zich 
moeten houden. 
• Fietsers moeten, als er een fietspad is, dit volgen. Als fietsers de rijbaan volgen, mogen zij met 

twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen (van voertuigen) niet mogelijk is, ook al zijn 
er op dat ogenblik geen voertuigen die elkaar willen kruisen. 

• Buiten de bebouwde kom moeten fietsers achter elkaar rijden bij het naderen van een achterop-
komend voertuig. 

• Het is de fietsers en bromfietsers bovendien verboden te rijden: 
 zonder het stuur vast te houden; 
 zonder de voeten op de pedalen of op de voetsteunen te hebben; 
 door zich te laten voorttrekken; 
 terwijl zij een dier aan het leizeel houden. 

 

5 Het gebruik van huurpaarden 
De leerlingen van de 2de graad of 3de graad die geen eigen paard hebben, kunnen een schoolpaard 
huren per semester. De leerkrachten bepalen welk paard de leerling gebruikt gedurende de lessen en 
de examens. 
 
Het gebruik van een schoolpaard kost € 260,00 per maand (incl. BTW) (3de tot 6de jaar). Voor de leer-
lingen van het 7de jaar Manegehouder-rijmeester (4 dagen stalling) kost een schoolpaard € 235,00 
per maand (incl. BTW). Het huurgeld dient per maand betaald te worden. Wie de 2 voorafgaande 
maanden niet betaald heeft op de gestelde datum kan geen paard meer gebruiken tot de betaling 
gebeurd is. Bij niet deelnemen aan de lessen (mits doktersattest) of bij een gewettigde afwezigheid 
van de leerling van 2 weken of meer wordt het huurgeld van het paard niet aangerekend.  
De schoolpaarden kunnen na de schooluren enkel gebruikt worden op het HOC om te oefenen na af-
spraak met de leerkrachten paardrijden. Bij wijziging tijdens het schooljaar van huurpaard naar eigen 
paard dienen er nieuwe documenten te worden opgemaakt. 
 

6 Het gebruik van eigen paard 
Indien men in de 2de graad kiest voor het gebruik van een eigen paard voor het volgen van de lessen, 
geldt dit voor het hele trimester. Bij een wijziging in de loop van het schooljaar moeten er nieuwe 
documenten worden opgemaakt. De leerkracht zal na een paar weken beslissen of het paard geschikt 
is om de lessen te volgen. Indien het paard niet geschikt of gekwetst is en de leerling niet beschikt over 
een ander paard, kan men overschakelen op een huurpaard, hetgeen men verplicht is om te huren 
voor  de rest van het trimester. De leerlingen zijn verplicht met het huurpaard of eigen paard –hetgeen 
zij al minimum 2 weken dienen bereden te hebben- de praktische examens af te leggen. Als het onmo-
gelijk is het eigen paard te berijden tijdens de praktijklessen of de examens moet men een attest van 
de dierenarts voorleggen bij het begin van de les en is men in de 2de graad verplicht een schoolpaard 
te gebruiken dat door de leerkracht wordt aangeduid. Wanneer een wissel van eigenaarspaarden ge-
beurt, dienen de nieuw aangebrachte paarden vooraf door de leerkrachten worden goedgekeurd. 
 
In de 3de graad kan je een eigen paard of sponsorpaard –(hetgeen wij beschouwen als een eigen 
paard)-meebrengen voor het volgen van de praktijklessen. Indien het paard niet geschikt of gekwetst 
is en de leerling niet beschikt over een ander paard, kan op een schoolpaard gereden worden, onder 
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de geldende voorwaarden voor schoolpaarden  Dit impliceert dat je het hele semester verder op een 
schoolpaard rijdt.  
 

Elke eigenaar die een paard op het HOC plaatst voor de lessen van deze afdeling moet een contract, 
dat de belangen tussen de eigenaar /gebruiker en de school regelt, ondertekenen en inleveren bij de 
teeltoverste bij het binnenbrengen van het paard (zie bijlage 2). Als de leerling 2 paarden wil stallen 
(indien er plaatsen beschikbaar zijn in het HOC) moet er voor elk paard een contract worden opge-
maakt.  

Wie een eigen paard stalt op het HOC dient zich in orde te stellen met de nieuwe Europese dierge-
zondheidswet. In de praktijk dienen de leerlingen ervoor te zorgen dat de paardachtigen correct ge-
registreerd zijn in de databank. De hoofdinrichting van de paardachtigen dient gekoppeld te zijn aan 
de locatie waar het dier wordt gestald. De beweging van de stal naar de school dient te worden ver-
meld in het register van de plaats van de hoofdinrichting. 

De school moet geen erkenning aanvragen. Opleidingen vallen buiten de scope van het KB van Her-
man. (zie onderstaande toelichting) 

Naar aanleiding van de bekendmaking van de nieuwe Europese diergezondheidswet, moeten inrich-
tingen waar paardachtigen worden gehouden vanaf 9 februari 2022 geregistreerd zijn via de website 
www.horseid.be/extranet 

De nieuwe Europese diergezondheidswet (Animal Health Law -Verordening (EU) 2016/429) maakt 
deel uit van een reeks maatregelen van de Europese Unie om de gezondheids- en veiligheidsnormen 
voor de hele landbouwsector en voedselketen te versterken. 

Deze nieuwe wet werd in een verordening gegoten, wat betekent dat de regels rechtstreeks toepas-
selijk zijn in de verschillende Europese lidstaten. Dit heeft tot gevolg dat al deze regels in de hele EU 
geharmoniseerd zijn. 

Wat de paardensector betreft, is een belangrijke wijziging de verplichting om inrichtingen waar 
paardachtigen worden gehouden met ingang van 9 februari 2022 te registreren (verordening (EU) 
2019/2035). Zij zullen een registratienummer toegekend krijgen. 

Onder inrichtingen wordt verstaan: plaatsen waar paardachtigen worden gehouden, zoals stallen, 
boxen en weiden. 

Als school hebben wij een vrijstelling van registratie volgens artikel 4 van Europese verordening 
2019/2035: 

Artikel 4: Exploitanten van de volgende inrichtingen moeten voor hun inrichtingen bij de bevoegde autoriteit geen erkenning 
aanvragen overeenkomstig artikel 96, lid 1, Verordening ‘EU) 2016/429: 

a inrichtingen voor de verzameling van paardachtigen waarbij: die dieren worden verzameld voor wedstrijden, races, shows, 
opleiding, collectieve vrijetijdsbesteding of werk, of in het kader van fokactiviteiten 

  

 

Het vaccinatiebewijs plus het bewijs dat het paard gechipt is (stamboekdocument) moet afgegeven 
worden en blijft in het HOC zolang het paard daar blijft. 

De paarden moeten gezond zijn, een normaal karakter hebben en voldoende afgericht zijn. 

http://www.horseid.be/extranet
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De eigenaars van de paarden op het H.O.C. dienen het bijbehorend ontwormings- en inentings-
schema te volgen (zie bijlage 3). De leerlingen van de 3de graad moeten beschikken over een paard 
dat beschikt over de capaciteiten om de leerplandoelstellingen van het jaar waarin men zit te halen. 
Nieuwe paarden zullen door de leerkrachten paardrijden aan hun bekwaamheid getoetst worden en 
kunnen eventueel geweigerd worden. 
 
Het rijden met hengsten en paarden jonger dan 5 jaar kan alleen mits toestemming van de leerkrach-
ten paardrijden. Pony’s zijn niet toegelaten in de derde graad.  

De betaling van het stalgeld gebeurt via de schoolrekening. Het stalgeld bedraagt 260,00 euro per 
maand (incl. BTW) (3de tot 6de jaar). Voor de leerlingen van het 7de jaar Manegehouder-rijmeester die 
hun paard wekelijks 4 dagen stallen, kost het stalgeld €235,00 per maand (incl. BTW). Blijft het paard 
toch een volledige week in de manege staan, bedraagt het stalgeld € 260,00 per maand (incl. BTW). 
Het stalgeld dient elke maand betaald te worden. Indien een paard ziek wordt, voorziet de leerling 
onmiddellijk een ander paard om te berijden, ziekte van het paard doet geen afbreuk aan de stal-
lingskosten die blijven doorlopen zoals voorheen en dienen stipt betaald te worden. Wie de 2 voor-
afgaande maanden niet betaald heeft op de gestelde datum kan zijn paard niet meer op het HOC 
stallen tot de betaling gebeurd is.  

Om het stallingsgeld in mindering te brengen dient aan volgende twee voorwaarden te worden 
voldaan: 

• Gewettigde afwezigheid van de leerling voor twee of meer weken 

EN GELIJKTIJDIG 

• Afwezigheid van het paard in de manege 

Als beide bovenvermelde voorwaarden niet vervuld zijn, blijft het stalgeld aangerekend. 

De leerling moet echter het attest van de dierenarts en een briefje met naam, klas en datum waarop 
het paard het HOC verlaat of terugkomt laten tekenen door de verantwoordelijke teeltoverste. 

Indien het eigen paard aangepaste voeding of voedingssupplementen moet krijgen naast de normale 
voeding, moet dit door de eigenaar zelf worden meegebracht en in hun kast worden bewaard. De 
leerling draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de tijdsduur en de hoeveelheid ervan. Dit alles ge-
beurt in overleg met de leerkrachten van de afdeling paardrijden.  

Paarden die niet op stro mogen staan, wat met een verklaring van de dierenarts moet bevestigd 
worden, kunnen een ander strooisel krijgen, mits betaling van een meerprijs van € 25,00 per maand. 

De vaste hoefsmid van de school kan door de school gecontacteerd worden. De leerling is zelf aan-
wezig en betaalt rechtstreeks aan de hoefsmid. De leerling plaatst één week vooraf zijn naam op het 
bord en duidt aan wat moet gedaan worden. De eigen hoefsmid kan enkel op school een paard be-
slaan op zaterdag tijdens de staldienst. De leerling moet dan aanwezig zijn en rekent zelf af met de 
hoefsmid. 

Bij ziekte of kwetsuur van het paard wordt de dierenarts eveneens door de school gecontacteerd. In-
dien de leerling niet akkoord is, kan een eigen dierenarts gecontacteerd worden na afspraak met de 
leerkracht en dient men zelf de dierenarts te vereffenen. 

Paarden blijven normaal het volledige trimester op school staan. Wil men zijn paard in het weekend 
thuis hebben, dan kan dit mits afspraak. De paarden moeten afgehaald en teruggebracht worden vol-
gens de afspraken van de school. Er wordt echter nooit buiten onderstaande uren opengedaan.  
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Er wordt ook nooit stalgeld afgetrokken omdat het paard tijdens het weekend naar huis wordt ge-
bracht. 

Uurregelingen om de paarden naar het HOC te brengen na het weekend 
• zondagavond: tussen 18.00 - 19.00 uur (ten laatste toekomen om 18.30 uur) 
• maandagmorgen: tussen 7.30 – 8.15 uur (ten laatste toekomen om 8 uur) 

Uurregeling om de paarden af te halen op het HOC 

• donderdagavond: tussen 16.50 – 17.45 uur (7de jaar) 
• vrijdagavond: tussen 16.00 - 17.15 uur (3de tot 6de jaar) 
• zaterdagvoormiddag: tussen 9.00 - 11.00 uur 

Het parkeren gebeurt enkel aan het HOC niet aan het Lindenhof. 

De verzorging van de paarden gebeurt tijdens de schooldagen door de leerlingen met ochtenddienst 
en in de weekends door de leerlingen met staldienst. Op zaterdagvoormiddag is er staldienst voor de 
leerlingen van het 3de, 4de en 5de jaar in beurtrol van 9.00 tot 11.00 uur. De leerlingen van het 6de en 
7de jaar hebben staldienst op zondagavond van 18.00 tot 19.00 uur in beurtrol. Op deze diensten word 
je beoordeeld op stipte aanwezigheid tijdens je ochtenddienst, zaterdagdienst en zondagavonddienst, 
hetgeen meetelt voor een groot deel van de score van verzorging. Voor de internen wordt er slaapge-
legenheid voorzien op vrijdagavond voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de jaar. Tijdens de diensten 
staan de leerlingen onder toezicht van een leerkracht. 

Tijdens de herfstvakantie, krokusvakantie en verlengde weekends kunnen de paarden blijven staan, 
de verzorging gebeurt door de leerling zelf na afspraak met de leerkrachten paardrijden en de teelt-
overste. Tijdens de kerst- en paasvakantie gaan de eigenaarspaarden naar huis. Na de verzorging en 
tijdens de verzorgingsuren kan er gereden worden. 

Indien het eigenaarspaard tijdens de vakantieperiode toch blijft staan op het HOC, blijven de stal-
lingskosten doorlopen. 

Alle risico’s van de eigenaarspaarden zijn ten laste van de eigenaars, ook tijdens het vervoer van en 
naar schoolactiviteiten. Er dient een verzekering te worden afgesloten voor: 
• burgerlijke aansprakelijkheid (kopie te bezorgen aan de school) 
• een verzekering tegen ziekte of sterfte van het paard kan, maar is niet verplicht 
• medicijnen mogen enkel toegediend worden met een attest van de dierenarts 
 

7 Equicty 
Tijdens de praktijk- en theorielessen wordt er gebruik gemaakt van de Equicty app. Iedere leerling 
krijgt bij het begin van het schooljaar een login. We verwachten van de leerlingen dat deze app wordt 
geïnstalleerd op zijn/haar smartphone.  
Tijdens de lessen zullen de leerlingen de nodige toelichtingen krijgen om vlot met deze app te wer-
ken. Bij vragen richt je tot je vakleerkracht. 
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8 Naschoolse activiteiten 
Het aanwezig zijn op het HOC kan, volgens de afspraken die bij het begin van het schooljaar gemaakt 
worden. Voor het gebruik van piste, loods en zadelkamer moeten de leerlingen zich houden aan de 
volgende uurregeling.  

- bij aankomst op dinsdag om 16.00 uur (enkel 
lln van de 2de graad) 

 

naam opgeven  woensdag om 12.45 uur (en-
kel voor de lln van 3de graad) 
donderdag om 16.00 uur 

 zaterdag om 9.00 uur 
    
- vertrek kan alleen op dinsdag om 18.00 uur  

naam opnieuw opgeven  op woensdag om 15.30 uur 
donderdag om 18.00 uur 

 op zaterdag om 11.00 uur 
 Tegen dit uur zijn de eigen werkzaamheden aan paard of uitrusting 

gedaan. De leerkracht zal aanwijzingen geven om de werkzaamhe-
den efficiënt te laten verlopen. De leerlingen wachten tot iedereen 
zijn naam heeft opgegeven en de leerkracht een teken geeft om te 
vertrekken. 

Leerlingen die na de lesuren naar het HOC willen gaan om te oefenen, doen de verplaatsing op eigen 
risico en moeten een geschreven toelating hebben van de ouders. Dit geldt voor het gehele trimes-
ter. 
De internen die na de lesuren naar het HOC willen gaan, volgen een regeling die door de school uit-
gewerkt werd en die in afspraak is met de internaatverantwoordelijke. 
Alle leerlingen die ’s avonds naar het HOC komen moeten er effectief aanwezig zijn.  
De leerlingen blijven op het HOC van start tot einde van de dienst. Bij aankomst en vertrek wordt uw 
naam opgegeven. 

De externen kunnen dus ook pas om 18.45 uur op dinsdag naar huis vertrekken. De internen melden 
zich op het internaat bij een opvoeder van hun graad op dinsdag om 19.00 uur en op woensdag om 
15.45 uur. Bij afwezigheid moet er een briefje voorgelegd worden van de ouders of internaats-ver-
antwoordelijke. Bij een onterechte afwezigheid kan je een uitsluiting krijgen om na de lesuren ge-
bruik te maken van het HOC Niet ingeschreven leerlingen worden (onder normale omstandigheden) 
niet toegelaten. 

Het is verboden springparcours, dressuurringen die opgebouwd staan te gebruiken zonder toelating 
van de leerkrachten paardrijden! Het is eveneens verboden te longeren in de binnenpiste of het 
paard los te laten lopen. Longeren gebeurt in de longeerring buiten. Paarden los laten lopen in de 
longeerring is verboden.  Bij het oefenen na de lesuren kan dressuur gereden worden of kan men 
springen, daarvoor is één oxer en één rechte hindernis beschikbaar. Er mag bij het vrij rijden nooit 
hoger gesprongen worden dan de hoogte vermeld in de leerplandoelen van het jaar waarin men zit.  

De leerlingen zijn verplicht aanwezig op de naschoolse activiteiten die door de afdeling worden geor-
ganiseerd. Op deze activiteiten zoals excursies, spreekbeurten, wedstrijden... zijn de leerlingen 
steeds in schooluniform. 
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9 Dagindeling 
Op het HOC geldt dezelfde dagindeling als op de school. Op de schooldagen starten alle lessen of ta-
ken voor de afdeling steeds in het VLTI en wordt er in groep naar het HOC gefietst. Wie te laat is 
dient eerst een stempel te halen bij de studiemeesters vooraleer naar de les te gaan. Op het onthaal 
kan een sleutel van de fietsenstalling verkregen worden (altijd de fietsenstalling sluiten en de sleutel 
onmiddellijk op het onthaal terugbezorgen). 
Indien het te laat komen niet grondig gemotiveerd kan worden zullen sancties volgen. 

Het is verboden aan de ouders, familie, kennissen of eigenaars van de paarden om 
lessen of examens te volgen op het HOC tijdens de schooluren of na de schooluren. 

Het is ten strengste verboden te roken tijdens de schoolse en naschoolse activiteiten. 

Het gebruik van je smartphone is VERBODEN op het HOC, behalve in opdracht van de leerkracht. 

Je komt pas op het HOC/Lindenhof ten vroegste toe vanaf 13u00. 
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10 Huishoudelijke afspraken op het hippisch opleidings-
centrum 

Er wordt van elke leerling verwacht dat hij/zij zich strikt houdt aan de huishoudelijke afspraken.  
De verzorging van de stallen, gangen en zadelkamers vormt een belangrijk onderdeel van de pun-
ten dagelijks werk verzorging. Iedereen ruimt op wat hij/zij vuil maakt.  
Er worden punten gegeven op de verzorging van uw eigen stal door de verantwoordelijke leerkracht, 
teeltoverste die ook de aan- of afwezigheid van uw paard controleert. 

10.1 Verantwoordelijken 
Wie na de lesuren naar het HOC komt, staat onder toezicht van een leerkracht paardrijden maar is 
zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Hij/zij moet echter actief bezig zijn met het verzorgen, rijden, 
begeleiden of helpen met een medeleerling. Wie nutteloos bezig is, zal uitgesloten worden om na 
de lessen naar het HOC te komen. Iedereen is verantwoordelijk voor de netheid en ruimt al wat vuil 
is op. 
Wijzigingen aan de staldienst kunnen niet. Wie door onverwachte omstandigheden niet kan aanwe-
zig zijn moet zelf voor een vervanger zorgen en dit noteren op het blad van de staldienst. 
 

Indien een leerling door onvoorziene omstandigheden (plotseling ziek worden) toch 
niet aanwezig kan zijn voor de staldienst moet de verantwoordelijke leerkracht ver-
wittigen, nl. dhr. T. Deroo  (tel. 0477 36 65 76). Afwezigheid van de aangeduide 
leerling of zijn vervanger, leidt automatisch tot een dubbele staldienst de volgende 

weken! 

Elke leerling controleert dagelijks het notitiebord op eventuele wijzigingen. 

De kast wordt tegen eind juni van elk schooljaar leeggemaakt. Bij vertrek tijdens het schooljaar, graag 
onmiddellijk de kast leegmaken en dit zeker voor 30 juni van het betreffende jaar. Na 30 juni wordt 
het materiaal niet langer per leerling bijgehouden. 

10.2 Gebruik van het materiaal 
Het materiaal nodig voor de verzorgingstaken wordt afgehaald in de bergplaats en na de verzorgings-
taak wordt alles net op zijn juiste plaats teruggeplaatst. 

10.3 Verzorgen van de stalling tijdens de ochtenddiensten 
 Timing 
De leerlingen met ochtenddienst verzamelen om 7.30 u aan de fietsenstalling, nemen hun fiets en 
vertrekken samen met de leerkracht naar het HOC De leerkracht sluit de fietsenstalling.  
De leerlingen starten met de taken om 7.45 u, onder begeleiding van de leerkracht. Hij zorgt ervoor 
dat de ochtenddienst om 8.30 u afgesloten wordt en dat de normale lessen kunnen starten.  
 

10.3.1 Mesten en opstrooien  
De ochtenddienst begint met de aanvoer van stro in de gangen en het opstrooien van de stallen. De 
leerlingen verwijderen indien nodig de stofnetten en reinigen eet- en drinkbakken van het paard.  
Na het opstrooien wordt voordroog gegeven. 
Hierna worden alle gangen grondig geveegd. 
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10.3.2 Mesten van de stallen  
Iedere leerling zorgt dat zijn stal proper ligt. Dit kan iedere ochtenddienst (tussen 7u30 en 8u00). Er 
worden punten gegeven op de verzorging van de stal. 

Het volledig uitmesten van de stallen zal gebeuren op afgesproken dagen tijdens de lesuren. Er zullen 
leerlingen aangeduid worden om te helpen. Hiervoor volg je de richtlijnen van de leerkrachten 
paardrijden en/of teeltoverste.  

10.4 Verzorging van de stallen en gangen voor en na het rijden 
De verzorging en opzadelen van de paarden gebeurt in de box. Het afsluiten van de stal gebeurt met 
de staldeur en niet met staldoeken en dergelijke. 
Het toiletteren van de paarden kan enkel in de gang of in de wasplaats gebeuren in aanwezigheid van 
een leerkracht paardrijden. 
De stijgbeugels zijn opgetrokken bij het naar binnen en buiten gaan van de stal en het poetsgerief of 
materiaal dat men niet nodig heeft wordt in de box gezet. 
De hoeven moeten uitgekrabd worden vlak voor het verlaten van de stal. 
Het paard wordt met beide handen geleid met de teugels naast de hals. 
Indien de gang wordt bevuild moet dit onmiddellijk worden opgeruimd.  
In elke gang is er een schop, borstel en kruiwagen voorzien, om het vuil onmiddellijk te kunnen op-
ruimen. Dit materiaal blijft in dezelfde gang en wordt op de vaste plaats teruggezet. 
Het zadeldoek en dekens kunnen opgevouwen aan de dekendrager van de staldeur blijven hangen; al 
het overige materiaal wordt opgeborgen in de zadelkast. 
Het materiaal dat blijft rondslingeren wordt in beslag genomen en kan bij de leerkrachten paardrij-
den worden teruggekregen na een eventuele sanctie. Enkel gemerkt materiaal kan aan de juiste eige-
naar worden terugbezorgd.  

10.5 De staldienst  
Voor de staldienst op zaterdag wordt een aparte regeling uitgewerkt. 
De staldienst begint op zaterdag om 9.00 u en eindigt om 11.00 u. 
De leerlingen met staldienst geven hun naam op aan de leerkracht met dienst die bij aankomst en 
vertrek het formulier invult. Ze zullen de werkzaamheden uitvoeren zoals op de ochtenddienst, aan-
gevuld met taken die door de leerkracht met dienst gegeven wordt. Wanneer je niet aanwezig kan 
zijn op je staldienst verwittig je minimum 1 week vooraf de betrokken leerkracht. Samen zoeken we 
naar een oplossing. Indien je niet komt, zonder verwittiging, volgt automatisch een strafstudie en 
moet je je staldienst inhalen. 

Als er tijd over is kan er gereden worden. 

10.6 Verzorging van de zadelkamers en leslokalen 
• Elke leerling zorgt voor de orde en netheid in zijn kast en in de zadelkamer: dit wordt ook regel-

matig geëvalueerd, met punten die bij verzorging verrekend worden. 
• Alles wordt op de daartoe voorziene plaats gezet. 
• Al het vuil in de vuilnisbak en wat men niet meer nodig heeft wordt terug meegenomen naar 

huis! 

Het vegen van de zadelkamers en/of leslokaal tijdens de ochtenddienst is een taak voor de leerlingen 
met ochtenddienst, de verantwoordelijke leerkracht zal hiervoor iemand aanduiden. 
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11 Te behalen minima  
In de leerplandoelen zijn de minimumeisen omschreven die door iedere leerling moeten behaald wor-
den om te slagen voor de praktijk paardrijden. Wie meer kan, kan uiteraard in de lessen en op de 
examens extra punten halen en zo zijn resultaat beter maken. 
 
 Cyclus 2e graad 

DRESSUUR 1e periode 2e periode 3e periode 

1e leerjaar 
 

A-brevet VLP Voorbereiding 
 B-brevet 

B- brevet VLP 

2e leerjaar 
 

B-brevet VLP Proef niveau 0 Proef niveau 0 

 

‘STIJL’- SPRINGEN 1e periode 2e periode 3e periode 

1e leerjaar 
 

A-brevet VLP Voorbereiding 
 B-brevet 

B- brevet VLP 

2e leerjaar 
 

B-brevet VLP Parcours 
90 cm 

Parcours 
90 cm 

 
 Cyclus 3e graad 

DRESSUUR 1e periode 2e periode 3e periode Na te streven ni-
veau 

1e leerjaar PR-PV Proef niveau 0 Proef niveau 0 Proef niveau 0  

2e leerjaar PR-PV Proef niveau 1 Proef niveau 1 Proef niveau 1 Instructeur B 

3e leerjaar MH-RM 
- optie dressuur 
- optie springen 

 
Proef niveau 2 
Proef niveau 1 

 
Proef niveau 2 
Proef niveau 1 

 
Proef niveau 2 
Proef niveau 1 

 
Proef niveau 3 

 
 

 

‘STIJL’- SPRINGEN 1e periode 2e periode 3e periode Na te streven ni-
veau 

1e leerjaar PR-PV Parcours 90  Parcours 95 Parcours 95  

2e leerjaar PR-PV Parcours 95  Parcours 100  Parcours 105 Instructeur B 

3e leerjaar MH-RM 
- optie dressuur 

 
- optie springen 

 
Parcours 105 

 
Parcours 110 

 
Parcours 110 

 
Parcours 115 

 
Parcours 110 

 
Parcours 115 - 120 

 
 
 

Parcours (125) 
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12 Evaluatie 
Document 1 Dressuur 

De quotering gebeurt aan de hand van schooleigen protocollen en aan de hand van de dressuurpro-
tocollen van VLP en K.B.R.S.F. 

Document 2 Springen 
De quotering gebeurt aan de hand van de protocollen van de school en van de VLP. 

Document 3 Wedstrijden 
Deelname aan wedstrijden wordt meegenomen in de evaluatie. 
- In het 5de jaar is men verplicht 5 wedstrijden te rijden of 5 taken te maken als medewerker op 

wedstrijden. 
- In het 6de jaar is men verplicht naast de stageopdrachten nog 4 wedstrijden naar keuze te rijden 

of 8 taken te maken als medewerker op wedstrijden (1 wedstrijd is gelijk aan 2 taken indienen). 
Tevens moeten voor de lessen didactiek een reeks oefenlessen ( 10 lesuren ) gegeven worden 
op 2 verschillende plaatsen voor het afleggen van het examen didactiek lesgeven. 

- In het 7de jaar is men verplicht naast de stageopdrachten nog 5 wedstrijden naar keuze te rijden 
of 10 taken te maken als medewerker op wedstrijden (1 wedstrijd is gelijk aan 2 taken indienen). 
Tevens moeten voor de lessen didactiek een reeks oefenlessen ( 10 lesuren ) gegeven worden 
op 2 verschillende plaatsen. De helft van deze oefenlessen moet men geven op een sportkamp 
paardrijden. Men is dus verplicht in het 7de jaar één week sportkamp paardrijden te geven. Hier-
voor moet men zelf de geschikte plaats zoeken. Daar men al Initiator is in het 7de jaar kan je dit 
met een officiële overeenkomst met "Sport Vlaanderen-sportkampen" regelen. 

Document 4 Rijvaardigheidsproeven voor het behalen van een attest van de Vlaamse Hippische 
Sportbond of Vlaamse Trainersschool. 

- A + B brevet: kan in het 3de jaar behaald worden via het examen dat op school wordt ingericht. 
De leerlingen die in het 4de jaar zitten en nog geen B-brevet behaalden, krijgen de mogelijk-
heid deze via examens op school te behalen. Het B-brevet is een minimum niveau om het 5de 
jaar te kunnen starten. 

- Rijvaardigheid Instructeur B dressuur en/of springen: kan op school afgelegd worden voor de 
leerlingen van de derde graad. 

De leerkrachten paardrijden helpen in de lessen om de verschillende niveaus te behalen. Zij bepalen 
echter wel wie toegelaten wordt op de rijvaardigheidsproeven die op school ingericht worden. Dit 
gebeurt op basis van uw rijvaardigheidsniveau met het eigen paard of schoolpaard dat tijdens de 
praktijklessen getest wordt en op basis van de resultaten van uw testen. 
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13 Veiligheid op het HOC 
Binnen het VLTI werken wij een veiligheidsbeleid uit dat gebaseerd is op drie pijlers, nl. 

1 Veilig LEREN werken 
2 Deze attitude TOEPASSEN in de praktijk 
3 Ongevallen VOORKOMEN 

13.1 Veiligheidsgedragsregels 
 Het dragen van ringen, armbanden en losse kledij is verboden tijdens de praktijklessen 
 Lange haren worden samen gebonden tijdens de praktijkles 
 Geef het goede voorbeeld en volg de regels 
 Waardeer goed (veilig) gedrag, spreek anderen aan op “risicogedrag” en aanvaard dat je er 

ook op aangesproken wordt 
 Wees actief in het herkennen en voorkomen van onveilige handelingen en situaties 
 Zorg voor een ordelijke, nette en veilige werkomgeving 
 Bereid je werk goed voor en onderneem niets wat onveilig is 
 Bij het NIET naleven van de veiligheidsmaatregelen kan de school niet aansprakelijk gesteld 

worden 

13.2 Veiligheidstips 
 Draag in de stallen steeds het schooluniform 
 Indien nodig draag je de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (driepunthelm 

en bodyprotector) 
 Volg je de veiligheidsinstructies en de richtlijnen van je leerkracht 
 Controleer regelmatig je persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Meld iedere gevaarlijke situatie aan je leerkracht of ander bevoegd persoon 
 Voorkom onveilige toestanden, onveilige handelingen 

 
 

Veiligheid begint bij jezelf en is op school eenieders 
taak en eenieders verantwoordelijkheid. 

 

13.3 Veiligheidssignalisatie 
Het doel van veiligheidssignalisatie (o.a. pictogrammen) is aandacht te vestigen op: 
 Een verbod 
 Een verplichting 
 Een gevaar 
 Een aanwijzing met betrekking tot redding en brand 

 
Voorbeelden van pictogrammen: 
 
 
Een verbod Kleur: rood/wit 
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Een verplichting Kleur: blauw/wit 

 
 
 
 
 
Een gevaar Kleur: geel/zwart 

 
 
 
 
 
Een aanwijzing 
(redding) 

Kleur: groen/wit 

 
 
 
 
 
Een aanwijzing 
(brand) 

Kleur: rood/wit 

 
 
 
 
 

13.4 Veiligheidsinstructiekaarten (VIK) 
Op school vind je tal van veiligheidsinstructiekaarten terug. 
 
De veiligheidsinstructiekaarten worden de eerste les van het nieuwe schooljaar besproken samen 
met de vakleerkracht. Je kan deze terugvinden in het leslokaal en ook raadplegen via smartschool – 
vakken – veiligheidsinstructiekaarten praktijk dier. 
 
Veiligheidsinstructiekaarten zijn in principe in het zicht van de gebruiker opgehangen en bevatten 3 
belangrijke delen: 
 

1 Verplicht: verwijst naar de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die bij het gebruik 
van de machine in de werkplaats of tuin gedragen moeten worden. 

2 Opgelet: verwijst naar de activiteit/handelingen waarvoor je bijzondere aandacht dient te 
hebben. Eerst staan er algemene aandachtspunten, daarna volgen er specifieke aandachts-
punten voor het gebruik van de machine. 

3 Verboden: verwijst naar de activiteit/handelingen die niet mogen uitgevoerd worden, dus 
verboden zijn. 

 
Aandachtspunten VIK’s: 
 Lees de veiligheidsinstructies en pas ze toe; 
 heb je opmerkingen over VIK’s informeer je leerkracht 
 is de informatie niet duidelijk op de VIK’s, vraag uitleg 
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13.5 Brand 
 

Wat doen bij brand, vlammen of rook? 

BLIJF KALM 
 

13.5.1 Wat bij het vaststellen van brand, rook of gasgeur? 
Wanneer de leerkracht of verantwoordelijke teeltleider het SIGNAAL (mondeling) geeft, wordt de 
ONTRUIMING van de stallen ONMIDDELLIJK gestart. 
 
 Verwittig onmiddellijk de dichtstbijzijnde leerkracht 
 De leerkracht gaat de ernst van de toestand na 
 De leerkracht verwittigt de teeltoverste of directie 
 De teeltoverste of leerkracht verwittigt de hulpdiensten op nummer 112 
 De leerkracht duidt een leerling aan om de hulpdiensten op te wachten aan de ingang van de 

Ruddervoordestraat om de plaats van het onheil aan te wijzen 
 De leerkrachten beginnen met de evacuatie van alle leerlingen naar de verzamelplaats 

BOCHT NACHTEGAALSTRAAT 
 De leerlingen stellen zich op per klasgroep 
 De leerkracht gaat na of alle leerlingen van zijn klasgroep aanwezig zijn en geeft dit door aan 

de verantwoordelijke 
 

De verantwoordelijke leerkracht zal op dat moment de nodige instructies geven. 

13.5.2 Hoe ontruimen bij brand, rook of alarm? 
 Blijf kalm, laat alles liggen 
 Sluit vensters, laat licht branden, schakel, zo mogelijk, machines uit 
 Verlaat het lokaal, trek deur toe, blijf samen met de leerkracht, loop niet 
 Laat een leerling de brand melden aan de teeltoversten 
 Breng jezelf en anderen in veiligheid via de vluchtwegen: volg de pijlen zoals hier-

naast afgebeeld zijn 
 De leerkracht en leerlingen blijven SAMEN 
 Gebruik de nooduitgangen indien de vluchtwegen gevaar opleveren 

 Ga naar de verzamelplaats (zie afgebeeld logo)  
 Keer NOOIT terug in het gebouw 
 De leerling: 

 Stelt zich ordelijk op 
 Controleert of er medeleerlingen vermist zijn 

 De leerkracht: 
 Zorgt voor rust en kalmte 
 Informeert verantwoordelijke 

 Naam klas 
 Naam van lokaal 
 Welke leerling vermist is 
 Welke leerling afwezig is 

 IEDEREEN volgt de instructies van de brandweer. 
 

Aandachtspunten bij brand: 
 Brandbestrijding is GEEN taak van de leerling, maar wel van opgeleide personen; 
 zorg ervoor dat je op de hoogte bent waar brandbestrijdingsmiddelen zich bevinden en hoe 

ze werken; 
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 zorg dat je weet waar de nooduitgang is; 
 zorg ervoor dat de uitgangen, nooduitgangen, vluchtwegen en brandbestrijdingsmiddelen 

vrij blijven van hindernissen, rommel en obstakels; 
 open vuur maken en roken is ABSOLUUT verboden. 

 

13.6 EHBO 

13.6.1 Geen paniek! 
Bij een ongeval blijven we kalm en volgen onmiddellijk en zonder morren de instructies op van de 
leerkracht. 
Het is de leerkracht die de ernst zal inschatten en dan gepast zal handelen. Zelf neem je GEEN con-
tact op met je ouders, dit zal door school gebeuren indien dit noodzakelijk blijkt! 

13.6.2 Verwondingen 
Laat ALLE wondjes, hoe klein ook, verzorgen. Bij verwondingen spreek je onmiddellijk je vakleer-
kracht aan. Hij zal beslissen over de ernst en ervoor zorgen dat de wonde correct wordt verzorgd. 
Elke verzorging wordt geregistreerd in het register. 
 
Aandachtspunten EHBO: 
 Laat elke kwetsuur verzorgen; 
 verzorging gebeurt altijd door leerkrachten in het EHBO lokaal (= leslokaal) en niet in de 

werkplaats zelf; 
 bij ongevallen of kwetsuren bij werkzaamheden buiten de school neemt de begeleidende 

leerkracht de nodige initiatieven. 
 

14 Inzameling afval 
Vanaf januari 2022 dienen wij de gewijzigde wetgeving i.v.m. bedrijfsafval te volgen. 
Dit betekent dat wij alle afvalfractie gescheiden dienen in te zamelen en af te voeren. 
Om hierin te slagen dienen wij samen te werken om dit te bereiken. Hieronder geven wij kort weer 
welke afspraken je dient te volgen: 
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Bijlage 1: 
 
Reglement richting ‘Paardrijden en -verzorgen’,  ‘Manegehouder–rijmeester’ 
 
 
De ouders van …………………………………………………………………………………... 
 
Leerling(e) van klas: ………………. 
 
Bevestigen hierbij het schoolreglement van de afdeling ‘Paardrijden en -verzorgen’ en Manegehou-
der – rijmeester te hebben gelezen en verklaren zich akkoord met de inhoud ervan en zullen zich er-
aan houden en ernaar handelen. 
 
Hij/zij rijdt tijdens de praktijklessen en praktijkexamens met een 
 
 Schoolpaard (1) 
 
 Een eigen paard (1): naam van het paard: …………………………………………. 
 
Wijzigingen in verband met bovenvermelde inlichtingen dienen schriftelijk aangevraagd te worden 
aan de directie. Na goedkeuring zal een nieuw exemplaar ter ondertekening aan de ouders worden 
voorgelegd. 
 
 
Datum: ……………………………………….. 
 

 
Handtekening leerling(e)      Handtekening ouders 
 
…………………………………………..      …………………………………………. 

 
 
 
 

(1) Schrappen wat niet past. 
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Bijlage 2: 
 
CONTRACT PENSIONPAARDEN 
 
Tussen de school vertegenwoordigd door Silke Deschoemaeker, directeur, Conscienceplein 12, 8820 
Torhout en de heer/mevrouw …………………………………………………………….eigenaar van het paard 
……………………………………… dat gestald is in Hippisch Opleidingscentrum (HOC) en gebruikt door 
……………………………………… om de lessen te volgen van de afdeling ‘Paardrijden en verzorgen’, ‘Mane-
gehouder-Rijmeester’ van het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut in Torhout is overeengekomen wat 
volgt: 
 
Art 1.  Het stamboekpapier of Equipas met alle vaccinaties en bewijs dat het paard gechipt is, moet 

op het HOC afgegeven worden als het paard er gestald wordt. 
 
Art 2. Het paard wordt gestald in een box die door de eigenaar of gebruiker van het paard goedge-

keurd is van zodra hij er zijn paard in plaatst. 
 
Art 3. Het paard krijgt driemaal per dag krachtvoeder. De hoeveelheid wordt aangepast aan zijn be-

hoefte. Daarnaast krijgen ze nog voordroog. De leerling is verantwoordelijk voor z’n voeder-
bakje. Dit wil zeggen: bij aankomst schuif open bij weghalen van het paard, schuif dicht. De 
hoeveelheid krachtvoeder is in samenspraak met de teeltoverste of leerkracht. 

 
Art 4. De paarden staan op stro. Het opstrooien van de stal gebeurt door de leerling van de school, 

dagelijks van maandag tot en met zaterdag. Tijdens de hersfstvakantie en krokusverlof en in 
verlengde weekends kunnen de leerlingen hun paard op het H.O.C. laten, ze staan dan zelf in 
voor de verzorging van het paard in afspraak met de teeltoverste of bevoegde leerkracht.  

 
Paarden die niet op stro mogen staan, wat met een verklaring van de dierenarts moet beves-
tigd worden kunnen een ander strooisel krijgen, mits betaling van een meerprijs van € 25,00 
per maand. 
 

Art. 5. Het paard wordt enkel gebruikt door de leerling. Mits toestemming door de eigenaar mag een 
andere leerling het paard gebruiken onder toezicht van de leerkracht. 

 
Art. 6 Er mogen nooit paarden vrij lopen in de pistes of er gelongeerd worden. 
 
Art. 7 De school verbindt zich ertoe erover te waken dat het paard in goede gezondheid verkeert. 

Daarom is men verplicht het hiernavolgend vaccinatie en ontwormingsschema te volgen. Bij 
twijfel aan de gezondheid van het paard verwittigen wij de eigenaar of gebruiker zo vlug mo-
gelijk. Zijn deze niet bereikbaar dan roept de verantwoordelijke, indien hij dat nodig acht, de 
dierenarts van de school. De kosten zijn ten laste van de eigenaar of gebruiker van het paard. 

 
Art. 8 Alle kosten (dierenarts, inentingen en ontwormingen, vitamines of hoefverzorging) aan het 

paard, met uitzondering van voeder en een proper ingestrooide stal zijn ten laste van de eige-
naar of gebruiker bovenop de vaste stalkosten. Medicijnen mogen enkel toegediend worden 
met een attest van de dierenarts. 

 
Art. 9 De verantwoordelijke van de school behandelt de paarden met zorg maar is niet verantwoor-

delijk voor ziekten, gebreken, verwondingen of eventueel de dood die kan voorkomen tijdens 
de stalling in het HOC Wil men hiervoor verzekerd zijn, dan moet men zelf een verzekering 
afsluiten. Daarnaast is het verplicht een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ te nemen 
voor schade veroorzaakt aan derden, dit door de eigenaar of gebruiker bij eigenaarspaarden. 



 
 

 

Art.10 De kostprijs voor het stallen van een eigenaarspaard bedraagt € 260,00 /maand (incl. BTW) 
(3de tot 6de jaar). Voor de leerlingen van het 7de jaar Manegehouder-rijmeester die hun paard 
wekelijks 4 dagen stallen, kost het stalgeld € 235,00 per maand (incl. BTW). Blijft het paard 
toch een volledige week in de manege staan, bedraagt het stalgeld € 260, 00 per maand (incl. 
BTW). Er worden 9 maand per schooljaar aangerekend (niet kerst- en paasvakantie, juli en 
augustus). Het stalgeld dient per maand betaald te worden.  

 
Wie de 2 voorafgaande maanden niet betaald heeft op de gestelde datum kan zijn paard niet 
meer op het HOC stallen tot de betaling gebeurd is. 
 

Art.11 Indien men in de 2de graad kiest voor het gebruik van een eigen paard voor het volgen van de 
lessen, geldt dit voor het hele trimester. Bij een wijziging in de loop van het schooljaar moet 
er nieuwe documenten worden opgemaakt. De leerkracht zal na een paar weken beslissen of 
het paard geschikt is om de lessen te volgen. Indien het paard niet geschikt of gekwetst is en 
de leerling niet beschikt over een ander paard, kan men overschakelen op een huurpaard, 
hetgeen men verplicht is om te huren voor  de rest van het trimester. De leerlingen zijn ver-
plicht met het huurpaard of eigen paard –hetgeen zij al minimum 2 weken dienen bereden te 
hebben- de praktische examens af te leggen. Als het onmogelijk is het eigen paard te berijden 
tijdens de praktijklessen of de examens moet men een attest van de dierenarts voorleggen bij 
het begin van de les en is men in de 2de graad verplicht een schoolpaard te gebruiken dat door 
de leerkracht wordt aangeduid. Wanneer een wissel van eigenaarspaarden gebeurt, dienen 
de nieuw aangebrachte paarden vooraf door de leerkrachten worden goedgekeurd. 
In de 3de graad kan je een eigen paard of sponsorpaard –(hetgeen wij beschouwen als een 
eigen paard)-meebrengen voor het volgen van de praktijklessen. Indien het paard niet ge-
schikt of gekwetst is en de leerlingen niet beschikt over een ander paard, kan op een school-
paard gereden worden, onder de geldende voorwaarden voor schoolpaarden  Dit impliceert 
dat je het hele semester verder op een schoolpaard rijdt.  

 
Art.12 Bijzondere bepalingen: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 
Bijlage 2 is aanvullend ten aanzien van het reglement en vormt hiermee één geheel. 
 
 
Directeur       datum: …………………………………………… 
Silke Deschoemaeker      Handtekening ouders 
         voor akkoord 
         
……………………………………………………….. 
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Bijlage 3: 
 
Afspraken i.v.m. betaling van het paard schooljaar 2022 – 2023 
 

1 Waarborg kast + slot € 25,00 

2 Kledij (T-shirt, polo, sweater, hoodie en een zadeldoek) is samen ongeveer € 150,00  

3 Huur schoolpaard € 260,00 per maand:  
4 Dit kies je per periode; 
5 Om de maand te betalen;  
6 Veranderen kan enkel na Nieuwjaar 

7 Stalgeld € 260,00 per maand: 
8 om de maand te betalen; 
9 een tweede paard op het H.O.C. kost € 260,00 per maand; afrekening nadat het paard er  

a. gestald stond; 
10 paarden die niet op stro mogen staan, wat met een verklaring van de dierenarts moet beves-

tigd worden, kunnen een ander strooisel krijgen, mits betaling van een meerprijs van € 25,00 
per maand. 

11 Ontwormingen voor alle eigenaarspaarden: 3 maal per jaar (zie bijlage 4)  

12 Indien de paarden niet gechipt of ingeënt zijn laat de school dit doen op kosten van de ge-
bruiker van het paard. 
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Bijlage 4:        
BRUNO STAEL – THOMAS VANHOOREN 

dierenartsenpraktijk De Toren 
Bruggestraat 163a 

8820 Torhout 
Tel. 050 / 21 17 29 

GSM 0475 / 30 18 02 Bruno 
GSM 0499 /19 85 44 Thomas 

 
 

Beste paardenliefhebber 
 
Wellicht zal uw paard u nauw aan het hart liggen. Zoals elk levend wezen wordt het vrijwel constant 
blootgesteld aan ziekteverwekkers, zeker wanneer heel wat paarden samen gehouden worden. 
Een aantal heel belangrijke en veel voorkomende ziektes, zoals tetanus (klem), influenza (griep), rhi-
nopneumonie en worminfecties, kunnen evenwel voorkomen worden door preventieve maatrege-
len. Een goede preventie gaat gepaard met een strikt vaccinatie- en ontwormingsprogramma.  
In samenspraak met de directie en leerkrachten van de richting Paardrijden en verzorgen, is er een 
vaccinatie- en ontwormingsschema opgemaakt, met aanduiding van de kostprijs om het volgende 
jaar een voldoende en medisch verantwoorde preventie te voorzien. 
Er wordt verwacht dat de paarden die in het HOC opgestald worden degelijk ingeënt zijn tegen griep, 
klem en rhinopneumonie. Het is daarom belangrijk dat het eventuele vaccinatieboekje de paarden 
vergezelt. Wanneer de vaccinaties onvoldoende zijn, worden deze in het HOC toegediend, volgens 
onderstaand schema: 
Ontwormingen worden voor iedereen op school gedaan volgens onderstaand schema, zodat alle 
paarden op hetzelfde ogenblik behandeld worden, wat de infectiedruk op het HOC sterk vermindert. 
 

datum Behandeling Kostprijs in Euro 
btw incl. 

Begin september 
 

Ontwormen: equimax: werkzaam tegen o.a. bloedwormen 
en ook tegen lintwormen 

 
21,00 

Half september 
 
 

Vaccinatie tegen tetanus-influenza en 
rhinopneumonie (niet verplicht voor paarden die al werden 
ingeënt (internationaal vaccinatiebewijs vereist) 

22,00 
30,00 

 
Half oktober 
 
 

Herhalingsvaccinatie tegen tetanus-influenza en rhinopneu-
monie (voor paarden die voorheen nog nooit werden inge-
ent) 

22,00 
30,00 

Na de kerstvak. Ontwormen: eraquell (bloedwormen) 12,00 
Begin april Ontwormen: eraquell (bloedwormen) 12,00 

 
Deze prijzen kunnen aangepast worden naargelang de evolutie van de marktprijzen. 
De verrekening van deze kosten gebeurt via de schoolrekening. 
 

Met vriendelijke groeten 
 

Bruno Stael en Thomas Vanhooren 
dierenartsen 
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