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WIE  RIJDT,  DIE  LEIDT



De samenleving verandert snel. De wereld van vandaag biedt 
veel kansen, waar je goed mee moet leren omgaan. Je moet regie 
kunnen voeren over je eigen leven, makkelijk kunnen schakelen, 
oplossingsgericht kunnen denken en uitstekend kunnen 
communiceren. De paardensport is 
buitengewoon geschikt 
om deze vaardigheden te 
ontwikkelen. 

De omgang met paarden leert jongeren helder te communiceren, consequent te 
zijn, en door te zetten. Ze zijn in staat om vooruit te denken en het initiatief te 
nemen. Discipline en plichtsbesef zijn vanzelfsprekend voor hen. Zij dragen 
immers de verantwoordelijkheid voor het welzijn van een levend dier. Elke dag 
opnieuw, zeven dagen per week. 

Samengevat, de omgang met paarden ontwikkelt leiderschap. 

HET KNHS YOUNG 
LEADERS PROGRAM

Het KNHS Young Leaders Program biedt hippische ondernemers en 
verenigingen de mogelijkheid om jongeren met een affiniteit voor paarden en 
paardensport leiderschapsvaardigheden te leren, die zowel in een hippische 
omgeving als ook in de maatschappij van essentieel belang zijn. 

OPBOUW 
Het Young Leaders Program bestrijkt meerdere jaren en biedt een stappenplan 
van activiteiten, gerelateerd aan de omgeving van de paardensport (manege of 
ruitersportcentrum, vereniging, of hippisch bestuur op regionaal en landelijk 
niveau). De activiteiten spelen in op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van 
de deelnemers en sluiten op elkaar aan. Het programma bestaat uit vier 
leiderschapsniveaus, waarin deelnemers worden uitgedaagd om hun 
kwaliteiten rondom leiderschap te ontwikkelen: 

 Niveau 1:  Helpen (richtlijn leeftijd deelnemers 8 - 10 jaar)
 Niveau 2:  Uitvoeren (richtlijn leeftijd deelnemers 10 - 14 jaar)
 Niveau 3:  Organiseren (richtlijn leeftijd deelnemers 14 - 18 jaar)
 Niveau 4:  Besturen (richtlijn leeftijd deelnemers 18 - 21 jaar)

De opgedane vaardigheden worden bijgehouden in een persoonlijk 
“leerpaspoort”. Medewerkers die het Young Leaders Program vanuit de 
ondernemer of vereniging begeleiden, worden speciaal hiertoe opgeleid vanuit 
de KNHS. 


