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Vanuit de hele wereld togen studenten richting Warendorf 

om op de Deutsche Reitschule de fijne kneepjes van de 

klassieke rijkunst, fokkerij of paardenhouderij te leren. De 

school levert de ene na de andere ruiter af die doorstoomt 

naar het hoogste niveau. Door de hoge motivatie van 

studenten, goede selectie en het bedienen van de sport en 

de markt blijft de kwaliteit hoog.

de deutsche reitschule

‘ Wij gaan voor kwaliteit, 
niet voor de massa’
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‘ Wij gaan voor kwaliteit, 
niet voor de massa’

middenin het stadscentrum van 
het Duitse Warendorf bevindt 
zich het Landgestüt Waren-
dorf, dat onderdak biedt aan 
de meest geprezen paarden-

opleiding wereldwijd: de Deutsche Reitschule. De 
geschiedenis van deze school gaat terug tot net 
na de Tweede Wereldoorlog, toen het instituut 
werd opgericht door de cavalerie als een bolwerk 
tegen de neergang van de Duitse rijcultuur. Het 
doel van de rijschool was altijd het bedienen van 
de sportprestaties, maar anderzijds ook het op-
leiden in alle facetten van de paardensport. Het 
Landgestüt bevindt zich al sinds 1826 in Waren-
dorf. Maar toen in de loop der jaren steeds meer 
paardenbedrijven zich in de buurt vestigden, 
werd besloten de krachten te bundelen. Vanaf 
1968 maakt de Deutsche Reitschule deel uit van 
het Landgestüt en worden er nog uitsluitend be-
roepsopleidingen gegeven. Ook is er een nauwe 
samenwerking met de FN, de Duitse paarden-
sportbond die ook op het terrein gevestigd is.
Doordat het Landgestüt zich al zo lang in Wa-
rendorf bevindt, vormde de stad zich langzaam 
om de muren van het gestüt heen. Het perceel 
van circa acht hectare ligt middenin het centrum. 
Maar na het binnengaan van de muren sta je 

in een totaal andere wereld met ruim opgezette 
stallen, rijbanen en werkplekken, allemaal om 
de grote buitenarena heen gebouwd. Het oogt 
rustig, maar achter de schermen wordt hard ge-
werkt. In een grote buitenbaan worden enkele 
trekpaarden beleerd en even verderop gaan de 
hengsten in de molen en worden stallen uitge-
mest. De studenten rijden en verzorgen de paar-
den en de theorielessen vinden plaats in twee 
lokalen. Warendorf-studenten zijn slechts korte 
perioden op het Landgestüt aanwezig. Alles valt 
of staat met het hebben van een goed leerbe-
drijf, om alle kneepjes van het vak te leren. 

de opleiding
De opleiding in Warendorf is tweeledig georga-
niseerd en duurt in de regel drie jaar. De studen-
ten zijn korte perioden voor theorielessen en 
examens op school aanwezig, maar het groot-
ste deel van de opleiding zitten de studenten 
door het hele land op hun leer/werkplek. Het is 
meer dan een stageplaats; op het bedrijf waar 
de student de opleiding volgt, zal hij in de regel 
alles leren. Vooraf aan het eindexamen krijgen 
de studenten een veertiendaagse voorbereiding 
hierop, een soort samenvatting van alles wat zij 
tot dan toe geleerd hebben. In de tijd dat de stu-

denten in Warendorf zijn, rijden zij de paarden 
van de opleiding zelf. Hiervoor is gekozen zodat 
de opleiding de kwaliteit van de paarden zelf in 
de hand kan houden. De Deutsche Reitschule 
is dus allesbehalve klassikaal, maar heel erg op 
de praktijk gericht. Aangezien de opleiding van 
de staat is, ziet die er continu op toe dat de 
kwaliteit van de opleiding hoog blijft.
De opleiding wordt ook aangeboden als een 
masterclass. Voor de gewone opleiding moet 
je dressuur rijden en springen op ongeveer 
Duits L-niveau (vergelijkbaar met Nederlands 
M2-niveau), voor de masterclass op M-niveau 
(Nederlands Z2/ZZ-niveau). De masterclass is 
een verkorte versie van de driejarige opleiding, 
voor degenen die vaak al professioneel in de 
paarden werken. Zo’n 500 à 600 bedrijven in 
Duitsland zijn bevoegd om de studenten op te 
leiden tot ‘Pferdewirt’ (‘paardenmeester’), wat in 
Duitsland een beschermde titel is. 

Kennis en zeKerHeid
Het succes van de opleiding in Warendorf heeft met 
verschillende factoren te maken. Hannes Müller, 
trainingsleider op de Deutsche Reitschule, legt uit: 
“De opleiding is van de staat. Daardoor hebben we 
geen winstoogmerk en kunnen we altijd de kwa-
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‘Wanneer blijkt dat je niet goed 
functioneert, vlieg je eruit’

liteit en onafhankelijkheid van de opleiding blijven 
waarborgen. Daarnaast hebben we vast personeel 
met een enorme schare aan kennis en ervaring.” 
De Deutsche Reitschule bouwt veel zekerheden 
in wat betreft kwaliteit en niveau. De leerbedrijven 
zijn van hoge kwaliteit en de leerlingen worden 
voortdurend getoetst om te kijken of hun kennis 
ruim voldoende is. Ook houdt de opleiding er een 
eigen paardenbestand op na, met paarden van 
alle niveaus, tot Grand Prix aan toe. De opleiding 
is niet afhankelijk van het paardenmateriaal dat 
de student meebrengt. “Verder kijken we naar 

waar behoefte aan is op de arbeidsmarkt”, vertelt 
Müller. “Wanneer ik naar omringende landen kijk, 
zie ik dat er veel paardgerelateerde opleidingen 
worden aangeboden die misschien erg leuk zijn, 
maar waar geen werk in te vinden valt. Doordat 
wij onze leerlingen onderbrengen bij bedrijven, 
worden ze direct opgeleid in het vakgebied waar 
behoefte aan is.” 

veelzijdige scHoling
Iedere ochtend om half zeven gaan de poorten 
open. De studenten die op dat moment aanwe-

zig zijn, leven in een hotel in de stad en komen 
langzaam binnendruppelen. Eerst worden de 
paarden gevoerd en verzorgd, pas daarna is er 
tijd voor het ontbijt. Vervolgens gaat het dagpro-
gramma van start; het werken met de paarden 
en de theorielessen. Niet alleen de paarden 
moeten aan de bak, ook de studenten zelf 
krijgen training. “Daar hechten wij veel waarde 
aan”, vertelt Müller. “In de namiddag geeft een 
bewegingswetenschapper, die ook beroepsruiter 
is, vaak zitlessen. Dit gaat allemaal in samen-
werking met een fysiotherapeut. We houden 
goed in de gaten hoe onze studenten te paard 

20 21 6Kantoor en trainingsruimten. 6Leslokaal met uitzicht op de grote binnenbaan.

studiericHtingen

De Deutsche reitschule biedt verschillende studierichtingen aan. na het afronden van een studie krijg je 
de titel ‘Pferdewirt’ (‘paardenmeester’). Hierbinnen zijn vijf vakrichtingen die je kunt volgen, waarvan de 
drie eerstgenoemde de grootste zijn. alle opleidingen duren drie jaar.
-  klassieke rijkunst (Pferdewirt Fachrichtung klassische reitausbildung). Dit behelst zowel dressuur als 

springen. Bij de opleiding wordt altijd uitgegaan van de natuur van het paard. De student wordt opgeleid 
tot veelzijdig ruiter en instructeur en kan daarna aan de slag op een stal of zelf een stal beginnen.

-  Paardenhouderij en service (Pferdewirt Fachrichtung Pferdehaltung und service). Deze opleiding is de 
grootste en gaat nauw samen met de opleiding voor klassieke rijkunst. Hier komen meer bedrijfsmatige 
vakken aan de orde, maar ook het zelf rijden blijft belangrijk.

-  Fokkerij en opfok (Pferdewirt Fachrichtung Zucht). Op het Landgestüt zijn hiervoor alle faciliteiten aan-
wezig. De opleiding behelst onder meer fokkerij, bloedlijnen, inseminatie, embryotransplantatie en opfok.

-  speciale rijmethoden (Pferdewirt Fachrichtung spezial reitweisen). Dit is een van de nieuwste opleidin-
gen, waarin onder meer de westernsport en gangenpaarden aan bod komen.

-  Draf- en rensport (Pferdewirt Fachrichtung racing).

naast deze vijf studierichtingen biedt de Deutsche reitschule enkele kortere cursussen aan. Deze wor-
den veelal gevolgd door mensen uit het buitenland. De cursussen worden gegeven in het Engels. Meer 
 informatie over de opleiding in Warendorf is te vinden op de websites www.deutsche-reitschule.de en 
www.berufsreiter.com. 
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zitten en of zij zichzelf of hun paard niet ver-
keerd belasten. We leren onze studenten niet al-
leen hoe een paard functioneert, maar ook hoe 
een mens in elkaar zit! Dat is zeker zo belangrijk. 
Wij zien erop toe dat onze studenten lichamelijk 
in goede staat zijn om te kunnen rijden.”

droomBeroep
De studenten in Warendorf moeten drie jaar 
keihard knokken voor hun diploma: ze moeten 
hard werken, veel studeren en hebben het hele 
jaar door toetsen. Die hoge motivatie is tege-
lijk ook de kracht van de opleiding. “Studenten 
worden opgeleid voor hun droomberoep. En die 
droom willen ze allemaal verwezenlijken. Wan-
neer zich studenten aanmelden die niet kun-
nen voldoen aan de kwaliteit die wij voor ogen 
hebben, dan laten wij ze niet toe. Doorgaans 
regelt de arbeidsmarkt zelf de selectie. Doordat 
wij onze studenten bij onze leerbedrijven on-
derbrengen, moeten ze daar op een soort sol-
licitatie om aangenomen te worden. Wanneer 
een bedrijf niets ziet in een student, dan wordt 
diegene ook niet aangenomen. Ook wanneer 
tijdens de opleiding op het bedrijf blijkt dat de 
student niet goed functioneert, dan vliegt die 
eruit”, vertelt Müller. Het is als het hebben en 
houden van een goede baan, alleen de besten 
blijven en daar moet je hard voor werken.
Om van tevoren een inschatting te maken of je 

als student geschikt bent om aan de opleiding 
deel te nemen, kun je in Warendorf meedoen 
aan een geschiktheidstest. De test bestaat uit 
zelf rijden, een fitheidstest en een gesprek. Op 
basis daarvan krijgen degenen die zich hebben 
aangemeld een aanbeveling of een negatief ad-
vies. Maar uiteindelijk is alsnog iedere student 
zelf verantwoordelijk of hij voor de opleiding 
wil gaan en of hij een goede stageplaats vindt. 
Daarnaast gaat de Bundesvereinigung der Be-
rufsreiter het land in om leerlingen die zich voor 
de opleiding interesseren te scouten en advies 
te geven. Op die manier komen alleen de al-
lerbeste of meest gemotiveerde studenten op 
de opleiding terecht. 

Het Hele palet
Ondertussen is in het leslokaal de theorieles 
afgelopen. De studenten druppelen langzaam 
naar buiten, sommigen blijven nog even zitten. 
Het leslokaal heeft namelijk een prachtig uitzicht 
op de grote binnenbaan, waar op dat moment 
wordt gesprongen met jonge hengsten. Müller 
benadrukt nogmaals: “Wij leiden onze leerlingen 
niet op tot sporters, maar we bedienen de sport 
wel. Het gaat ons echt om het opleiden van 
vakmensen in de paardenwereld. Dit alles vanuit 
de grondbeginselen van de klassieke rijkunst, 
waarbij altijd wordt uitgegaan van de natuur van 
het paard. Alles wat wij met de paarden doen, 
is ethisch verantwoord en doen wij vanuit een 
harmonieuze, systematische opleiding.” 
Op de Deutsche Reitschule is het hele palet 
aanwezig, alle facetten van de paardensport en 
paardenhouderij worden belicht. “Wij gaan niet 
voor de massa, maar voor kwaliteit. Als dat bete-
kent dat we minder mensen moeten aannemen 

of dat er tijdens de studie veel studenten afval-
len, dan is dat niet anders. Wij zijn er om goede 
mensen op te leiden, niet om geld te verdienen. 
Wanneer het om dat laatste draait, dan gaat 
de kwaliteit verloren, en ik denk dat dit op veel 
paardenopleidingen nog te vaak het geval is”, 
besluit Müller, terwijl hij zijn laatste ronde van 
die dag loopt over het terrein.  EXTRA

6De studenten rijden op schoolpaarden.

Bedrijfsgegevens

De Deutsche reitschule en het Landge-
stüt delen de 8 hectare grote accommo-
datie in Warendorf. De school zelf heeft 
zo’n 70 medewerkers. De accommodatie 
bestaat uit:
3 binnenrijhallen, de grootste is 25 x 85 m
2 buitenrijbanen, 1 grote arena en 1 baan 
van 20 x 60 m
8 paddocks
2 indoor stapmolens 
1 indoor longeerbaan 
2 grote stalgebouwen
Dekstation
140-180 paarden

6De grote binnenrijhal.

3De Deutsche Reitschule ligt middenin het stadscentrum, 

maar na het binnengaan van de muren kom je in een 

totaal andere wereld met ruim opgezette stallen, rijbanen 

en werkplekken, allemaal om de grote buitenarena heen 

gebouwd. Hier op de foto trainingsleider Hannes Müller. 
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