#040151

#DIERENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VACHTVERZORGING KAT - WORKSHOP

€ 302,50 incl. BTW

TOILETTEREN, TRIMMEN EN VACHTVERZORGING

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Men doet kennis op omtrent de functie, de anatomische en fysiologische eigenschappen van de kattenhuid en -vacht.
Beheersing van het diervriendelijk hanteren van de kat.
Het toepassen van de meest geschikte, huid- en vachtviendelijke verzorgingstechnieken en -materialen.
Inzicht, het adviseren begeleiden en behandelen van vachtproblemen zoals klitvorming en overmatig verharen van de kattenvacht.

Introductie
De verzorging van de kattenvacht is grotendeels de taak van het dier zelf. Echter door de populariteit van langharige kattenrassen en het steeds ouder worden van
kortharige dieren ontstaan geregeld vachtproblemen en neemt de vraag naar hulp van vachtspecialisten toe. Soms kan een kat met vachtproblemen bij hondensalons
terecht.
Een kat is echter geen kleine hond, het gedrag van katten en hun specifieke vachtstructuur vragen om andere benadering en behandeling.

Omschrijving
De cursus kent zowel theoretische als praktische elementen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De lesstof is geschikt voor zowel de geïnteresseerde kattenliefhebber, -fokker, als de professionele dierverzorger, dierenartsassistent en (honden)trimmer.

Voorkennis
Er is voor deze opleiding geen specifieke voorkennis vereist, algemene kennis van de kat en diens gedrag zijn wel een voordeel.

Methodologie
Zowel theoretisch als praktisch

PROGRAMMA
Les 1: Theorie: Anatomie van de huid, verzorgingsartikelen, vachtverzorging
Les 2: Theorie: Kattengedrag
Les 3: Praktijkles
Les 4: Praktijkles
Les 5: Praktijkles
Les 6: Praktijkles
Om te kunnen trainen wordt de beschikbaarheid van (eigen) oefenkatten in de eerste les geïnventariseerd.

PRAKTISCH
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6 sessie(s) vanaf dinsdag 15/02/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 15/02/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 15/02/2022

18:30

22:00

dinsdag 22/02/2022

18:30

22:00

dinsdag 08/03/2022

18:30

22:00

dinsdag 15/03/2022

18:30

22:00

dinsdag 22/03/2022

18:30

22:00

dinsdag 29/03/2022

18:30

22:00

Locatie

Contact

Syntra West - Campus Ten Briele

T: 078/353 653

Ten Briele 7

F: 050/403061

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Aelvoet Sylvie
KattenCoiffeuse / Felinova cat coach / KattenOppas
Zaakvoerster van MEOWdeluxe

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 2

