
 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE BIJ HET VROLIJKE RUITERTJE  

 

Beste stagiaire, 

 

We vinden het heel leuk dat je jouw maatschappelijke stage bij Het Vrolijke Ruitertje wilt 

doen. 

Ons doel is: ruiters met een handicap gelegenheid bieden om op een verantwoorde manier 

paard te rijden. Om dit goed te laten verlopen, vragen we je met een aantal punten rekening 

houden. 

 

 Omdat je ingedeeld gaat worden in een schema voor het begeleiden van de ruiters, is het 

heel belangrijk dat je elke keer komt. Mocht je een keer echt niet kunnen: meld je dan 

tijdig af bij je instructrice.  

 Er zijn veel aanvragen om bij ons de stage te mogen doen, dus we willen de stages ook zo 

snel mogelijk afgerond zien, zodat er een nieuwe leerling in kan stromen. Dat wil zeggen 

dat je tijdens je stage -periode één avond mag afmelden voor bijv. een verjaardag. 

 Omdat je in los zand loopt en met paarden werkt, is het belangrijk om stevige schoenen te 

dragen. Ook loshangende kleding, zoals dassen en open jassen, is niet toegestaan, evenals 

rammelende sieraden (armbanden). Je mobieltje staat natuurlijk uit tijdens het begeleiden. 

 Denk er altijd aan dat je met dieren werkt en dat deze van de simpelste dingen kunnen 

schrikken, met alle gevolgen van dien. 

 

 Houd je altijd aan de aanwijzingen van je instructrice en de andere, ervaren, begeleiders. 

 Misschien ben je ervaren met paarden maar onze ruiters hebben behoefte aan een bekend 

ritme en bekende handelswijze. 

 

 Als je een stageverslag moet maken, houd er dan rekening mee dat je geen volledige 

namen (eventueel wel initialen) mag gebruiken. Dat geldt ook voor foto’s waar de ruiters 

herkenbaar op staan. Hiervoor is altijd toestemming nodig van de ruiter en/of diens ouders 

of begeleiders. Laat ook je verslag even zien aan je instructrice voordat je het op school 

inlevert. Dat is wel zo netjes tegenover je instructrice en misschien heeft ze nog wel goede 

tips voor je. 

 Het kan zijn dat je dingen van ruiters of van ouders hoort die vertrouwelijk zijn of 

waarvan je het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. Dit mag je dan niet verder 

vertellen aan anderen. 

 

Denk er aan: Het begeleiden van de ruiters is wel VRIJWILLIG maar niet VRIJBLIJVEND. 

 

Verder wensen we je nog een goede en prettige stage toe en mocht het heel goed bevallen 

zijn: we kunnen altijd vaste vrijwilligers gebruiken. 


