
De NVvH is nauw betrokken bij de ontwikkeling 

en invulling van de hoefsmedenopleidingen in 

ons land. Het zijn er twee: een bij de Groene 

Welle in Zwolle en een bij Groenhorst Barneveld. 

Beide driejarige mbo-opleidingen met zowel een 

BBL- als een BOL-traject. De vereniging adviseert 

beide opleidingen op het gebied van inhoud en is 

verantwoordelijk voor de examinering zodat de 

diploma’s gelijkwaardig zijn en de studenten na 

hun afstuderen volledig op de hoogte zijn van de 

actuele ontwikkelingen in het vak. Er studeren 

circa vijftien studenten per jaar af per opleiding.

MINDER STAGEPLAATSEN
Sinds de hoefsmedenopleiding een openbare 

mbo-opleiding is, in plaats van een particuliere 

opleiding, is deze ook meer onder de aandacht 

gekomen bij jongeren die in beginsel weinig of niets 

met paarden hebben. Prins: “Dat is voor de aanwas 

heel mooi, maar het zorgt er ook voor dat sommige 

studenten vanaf het begin moeten leren hoe ze 

met een paard om moeten gaan. Hoe benader je 

een paard? Hoe doe je een halster om?” Voor veel 

hoefsmeden is dit een reden om terughoudend 

tegenover stagiairs te staan: een onervaren stagiair 

betekent namelijk veel werk en ondersteuning. Dat 

heeft ervoor gezorgd dat het aantal stageplaatsen 

afgenomen is.

ALLE FACETTEN
Net als veel andere sectoren, heeft ook de 

hoefsmederij te maken met vergrijzing. Prins: “De 

komende vijf à tien jaar zijn veel hoefsmeden aan 

hun pensioen toe. Dat kan in sommige gebieden 

voor een tekort aan hoefsmeden zorgen.” Nieuwe 

aanwas is dus heel belangrijk voor de sector. En 

dan vooral: duurzame nieuwe aanwas. Prins: 

“Helaas stopt een aantal jonge hoefsmeden al 

binnen een aantal jaar, omdat de praktijk toch 

zwaarder blijkt te zijn dan in eerste instantie 

gedacht, fysiek of qua ondernemersvaardigheden.” 

Daarom is de praktijkstage tijdens de opleiding erg 

belangrijk. Alleen in de praktijk maken aspirant 

hoefsmeden kennis met alle facetten van het 

ambacht: het bekappen en beslaan, maar ook het 

contact met klanten, administratie en acquisitie. 

VAKMENSEN
Prins zet zich actief in om de NVvH-leden te 

motiveren stageaanbieder te worden. “Stageplaat-

sen zijn het belangrijkst voor de sector. Op school 

leren ze heel veel belangrijke vaardigheden, maar 

de enige manier om een vak te leren, is van een 

vakman of –vrouw.” Door stagiairs aan te nemen, 

kunnen de hoefsmeden actief iets voor hun vak en 

de sector doen: een belangrijk streven van de 

vereniging. “Leden vragen wat wij voor hen kunnen 

doen, maar we willen hen ook graag betrekken bij 

de vereniging én belangrijker nog, ons ambacht. 

Mijn oproep aan alle hoefsmeden is dan ook: word 

stageaanbieder, draag je waardevolle kennis over 

en zorg ervoor dat Nederland vooraan blijft lopen op 

het gebied van hoefsmederij.”  

De Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden (NVvH) is een echte vakvereniging, die 
zich onder andere actief bezighoudt met het delen van kennis en het opleiden en 
bijscholen van de circa 300 aangesloten hoefsmeden. De vereniging is een voortzet-
ting van de in 1916 opgerichte Vereniging van Onderwijzers in Praktisch Hoefbeslag en 
in de statuten staat als eerste doelstelling: ‘het bevorderen van de kennis en kunde in 
praktisch hoefbeslag.’ Berni Prins, hoefsmid, bestuurslid en opleidingenspecialist van 
de NVvH, streeft die doelstelling ook ruim een eeuw later nog actief na.

OPROEP AAN HOEFSMEDEN: NEEM EEN STAGIAIR!

“Een vak leer je van 
een vakman”

“Er studeren 
jaarlijks ongeveer 
dertig jonge 
hoefsmeden af.”

FNHO
De Federatie van Nederlandse 

Hippische Ondernemers is de 

overkoepelende vereniging van 

hippische brancheorganisaties. De FNHO 

behartigt de belangen van alle hippische 

ondernemers in Nederland en bevordert de 

samenwerking tussen de sporters, de fokkerij en 

de ondernemers in de hippische sector. Voor meer 

informatie en aangesloten leden zie www.fnho.nl
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