In dit document worden (in het kort) de onderdelen van de NCSAH en de ORUN examens uitgelegd. Op het
studentenplatform onder categorie ‘examendocumenten’ vind je meer documenten met informatie over de examens.

Onderdelen ORUN 2
•
•

•
•
•

•

PVB 2.1 Geven van lessen
30 minuten les geven aan 2 combinaties (springen en dressuurmatig) op L1 niveau. Je geeft les aan de hand van
een lesopdracht die je op de dag van je examen ontvangt. Na de les volgt een evaluatiegesprek met examinator
PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten
Verslag over een evenement waarbij je hebt meegeholpen. Deze lever je 6 weken voorafgaand aan het examen in
bij opleiding@ncsah.nl. Feedbackformulier 2.3 (te vinden op het platform bij categorie ‘examendocumenten
ORUN 2), dient een medewerker van de organisatie in te vullen, als bewijs dat je daadwerkelijk op het evenement
bent geweest.
PVB 2.4 Praktische paardenkennis
Examinator stelt vragen over het paardenlichaam, beenstanden/gebreken, harnachement en omgang met het
paard.
PVB 2.5 Trainen van een paard
30 minuten eigen rijden (springen van een parcours en dressuurmatig trainen) op L1 niveau.
Theorietoets
2 digitale toetsen van de KNHS. Wanneer je je hebt ingeschreven voor het ORUN 2 examen krijg je in een aparte
mail uitleg over het maken van de toets en de inlogcodes. Voor de digitale kennistoets dien je de theorie uit de
reader ‘Rijtechniek dressuur’, ‘Rijtechniek springen’, ‘Lesgeven’ en ‘Voeding en gezondheid’ te bestuderen. Deze
zijn te vinden op de website van de KNHS.
Overige informatie
Er is een vastgesteld springparcours. Deze is te vinden op het studentenplatform onder ‘examendocumenten
ORUN 2’. Net als alle protocollen, het uitgebreide toetsplan, een uitgebreide beschrijving ‘informatie ORUN 2’ en
de lesopdrachten. Om deel te nemen aan een ORUN examen dien je lid te zijn van de KNHS. Bij inschrijving wordt
een geldig lidmaatschapsnummer gevraagd.

Onderdelen ORUN 3
•

•

•

•

•
•

PVB 3.1 Geven van lessen
30 minuten les geven aan 2 combinaties op L2 niveau, zowel springen als dressuur. Voor de examenles vul je een
lesvoorbereidingsformulier in, dat je meeneemt naar het
examen. Vooraf lesplan bespreken met examinator (5 min) en achteraf portfolio gesprek (5 min).
PVB 3.3 Organiseren van activiteiten
In het portfolio ‘Organiseren activiteiten’ neem je bewijsmateriaal op waaruit blijkt dat je een regiotraining kunt
voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Meer informatie over de inhoud vind je op het platform onder
‘examendocumenten ORUN 3’. Dit verslag lever je 6 weken van tevoren in via Moodle. Mocht je nog geen
inlogcode hebben voor Moodle, ontvang je die na je inschrijving van het examen.
PVB 3.6.1 Trainen van paarden - dressuur
30 minuten rijden. 15 minuten op je eigen paard en 15 minuten op het paard van je mede-examenkandidaat op
L2 niveau.
PVB 3.6.2 Trainen van paarden – springen
Je rijdt het springparcours op je eigen paard en op een paard van de Hollandsche Manege. Je kan er ook voor
kiezen om het parcours af te leggen op 2 paarden van de Hollandsche Manege. Dit kan je aangeven op het
inschrijfformulier.
PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid paard
Examinatoren stellen vragen over het exterieur en over de geschiktheid van het paard voor bepaalde disciplines in
de paardensport. Ook beenstanden/gebreken komen aan bod. Een PowerPoint hierover vind je op het platform.
Overige informatie
Om deel te mogen nemen aan het ORUN 3 examen, dien je in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat. Deze
moet je ook inleveren 6 weken van tevoren op Moodle. Alle protocollen zijn te vinden op het studentenplatform
onder ‘examendocumenten ORUN 3’, net als een presentatie over PVB 3.7 en de onderdelen van het portfolio.
Om deel te nemen aan een ORUN examen dien je lid te zijn van de KNHS. Bij inschrijving dien je een geldig
lidmaatschapsnummer door te geven.

Examen Basic Instructor
Theorie-examen
•

Offline examen over alle theorievakken van het Basistraject, incl. gastdocenten.
De datum van dit examen wordt nog bekend gemaakt. Dit ligt aan het aantal aanmeldingen.

Praktijkexamen
•
•
•

•

Eigen paard 30 minuten functioneel rijden op L2-niveau
(opdrachten worden gegeven door de examinator).
Instructie geven 30 minuten, aan een eigen combinatie op L2-niveau.
Les-analyse maken van een mede-examenkandidaat en feedback geven.
Dit gebeurt mondeling tijdens het examen. Je zal een les bijwonen van een mede-examenkandidaat. Na afloop
van de les heb je samen met de student waarvan je de les hebt geanalyseerd een gesprek met de examinator.
Tijdens dit gesprek geef jij je feedback op de les. Ook de instructeur geeft daar zijn feedback/onderbouwing op.
Na het horen van beide toelichtingen op de les, zal de examinator zijn feedback geven op jullie beide.
Portfolio
Regiotraining organiseren en evalueren. Hier maak je een verslag over en lever je in via opleiding@ncsah.nl.

Het combineren van ORUN 3 + BICD examen
Mocht je je inschrijven voor het BICD examen en het ORUN 3 examen, dan wordt het les geven en eigen rijden tijdens
ORUN 3 ook beoordeeld door een NCSAH examinator. Je wordt na de les apart genomen door de NCSAH examinator om de
les-analyse te bespreken. Op deze manier hoef je je praktijkonderdelen niet dubbelop te doen.

Na Sport Fase A: Examen Advanced Instructor CD (module 2 wadh afgerond)
Theorie-examen
•

Alle vakken Basistraject (geen gastdocenten), BS1, BS2, TS1, TS2, TS3, TS5, TS8, DS1, DS2, DS3.

Praktijkexamen
•
•
•
•

Eigen paard 30 minuten functioneel rijden op Z1 niveau (de examinator geeft opdrachten).
Instructie geven 30 minuten aan een eigen combinatie op Z1 niveau.
Les-analyse maken van een mede-examenkandidaat en feedback geven.
Werk aan de hand les geven basis 20 minuten + 10 minuten evaluatie.

Na Sport Fase B: Examen Sports Instructor CD
Theorie-examen
•

Alle vakken Basistraject (geen gastdocenten), alle vakken Sporttraject (inclusief gastdocenten).

Praktijkexamen
•
•
•
•
•

Eigen paard 30 minuten functioneel rijden op ZZ-Licht niveau (de examinator geeft opdrachten).
Instructie geven 30 minuten aan een eigen combinatie op ZZ-Licht niveau.
Instructie geven 30 minuten aan een vreemde combinatie op ZZ-licht niveau.
Les-analyse maken van een mede-examenkandidaat en feedback geven.
Beoordeling van de functionaliteit van een paard.

Alle onderwerpen waar een deelcertificaat van te behalen is, komen ook voor in het theorie-examen aan het einde van
het traject. Dit theorie-examen moet met een gemiddelde van een 6 afgesloten worden en voor alle losse onderdelen
moet een voldoende gehaald worden. De deelcertificaten zijn te vinden in het studiehandleiding.

Onderdelen ORUN 4
•

•

•

PVB 3.1 geven van trainingen
Tijdens de praktijkbeoordeling geef je les aan een groep van twee ruiters op ZZ-licht niveau. Eén van deze ruiters
is een combinatie die je zelf mee brengt en al hebt opgenomen in je portfolio (3.1 en 3.2). De andere ruiter zal
een voor jou nog onbekende ruiter zijn.
Voor het examen bespreek je het lesplan dat je hebt opgesteld voor de combinatie die je zelf hebt meegebracht.
Na het examen vindt een reflectie-interview plaats aan de hand van jouw lesplan en logboek. Je reflecteert op de
les aan de hand van je plan en je reflecteert op je ontwikkeling als instructeur gedurende het afgelopen
studietraject.
PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden
Het portfolio bestaat uit een verslag hoe je ruiters hebt begeleid voor, na en tijdens een wedstrijd. Dit moet een
combinatie zijn op Z-niveau die deelneemt aan een door de KNHS-geregistreerde wedstrijd.
Je maakt een uitgebreid verslag over je bezigheden en bevindingen van de combinatie die je begeleidt. Een
presentatie met daarin de onderdelen van het portfolio vind je bij ‘examenonderdelen ORUN 4’ op het platform.
Het portfolio lever je 6 weken van tevoren in via Moodle. Mocht je nog geen inlogcode hebben, ontvang je die na
je inschrijving van het examen.
PVB 3.6 Trainen van paarden
Je traint twee paarden gedurende 45 minuten (inclusief losrijden en cooling down), waarbij je met beide paarden
ZZ-Licht oefeningen toont. Achteraf vind een reflexie gesprek plaats.

Het combineren van ORUN 4 + SICD examen
Mocht je je inschrijven voor het SICD examen en het ORUN 4 examen, dan wordt het les geven en eigen rijden tijdens
ORUN 4 ook beoordeeld door een NCSAH examinator. Je wordt na de les apart genomen door de NCSAH examinator om de
les-analyse te bespreken. Op deze manier hoef je je praktijkonderdelen niet dubbelop te doen.

