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HONDENTRIMMER

€ 223,85 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
LET OP ! Dit is de derde module van de opleiding hondentrimmer.
Je dient modules 1 & 2 succesvol afgerond te hebben alvorens te kunnen starten met module 3.
We starten met module 1 (Basis elementaire kynologie en elementaire verzorging van de hond) half september. Neem hiervoor contact op met de campus. Wij helpen
je dan graag verder.
De opleiding omvat in totaal 4 modules en duurt 2 jaar en 4 maanden.
Modules 1 & 2 gaan door in campus Veurne en Kortrijk vanaf begin september.
Modules 3 & 4 gaan enkel door in campus Veurne.
Voor dit traject dient men de eerste 3 modules tegelijkertijd te reserveren (beperkt aantal beschikbare plaatsen).

Omschrijving
Trimmen is de verzamelnaam voor de verzorging van hondenvachten. Er bestaan verschillende vachtsoorten. Elke soort hee zijn eigen trimtechniek waaronder:
plukken,scheren, knippen en effileren. Een trimmer beschikt over een uitgebreide theoretische en praktische vakkennis van de hondenvacht.
De docent besteedt extra aandacht aan de praktijktraining.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je hebt voldaan aan de leerplicht. In de toekomst wil je een eigen trimsalon opstarten en je hebt een grote voorliefde voor dieren of je staat al in het beroep en je wilt
optimale kwaliteit van je werk garanderen.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist, maar met honden kunnen omgaan is een pluspunt.

Methodologie
Van de cursist wordt verwacht dat hij voor de praktijklessen zelf voor de aanwezigheid van diverse honden kan instaan om de behandeling van verschillende
vachtsoorten aan te leren!

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Trimmen is vachtverzorging.
Na het volgen van deze opleiding zal je alle vachtsoorten kunnen behandelen die onder de 10 rassengroepen voorkomen.
Onder verzorging verstaan we ook wassen, nagels knippen, oren schoonmaken, anaal klieren leegdrukken, gebit reinigen.
In deze opleiding komen eveneens de soorten hondenrassen naast algemeen en specifiek hondengedrag aan bod.
Last but not least krijg je inzicht in de organisatie, de reglementering en het runnen van een trimsalon.

PROGRAMMA

Onderstaande modules dienen in deze volgorde gevolgd te worden. (1 sessie = 1 lesavond of lesnamiddag)
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1 Basismodule elementaire kynologie (15 sessies )
gedrag van de hond
anatomie en fysiologie
kynologie
2 Basismodule elementaire verzorging van de hond (10 sessies)
voeding van de hond
dagelijkse verzorging
preventie en hygiëne
zoönoses, identificatie en EHBO
3 Basismodule praktijk vachtverzorging (22 sessies)
gedrag, omgang en begeleiding van de hond
technologie van werkmethode om de vachten te verzorgen
basis vachtverzorging in de praktijk uitvoeren
4 Ondernemermodule hondentrimmer (45 sessies)
rassenkennis i.f.v. het trimmen
praktijk voor de hondentrimmer: (intensieve praktjk van alle vachtgroepen)
basistechnieken
ras- en vachttypische technieken
huid en huidaandoening.

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Veurne

T: 078/353 653

Sint-Idesbaldusstraat 2

F: 050/403061

8630 Veurne

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Alle docenten zijn hondentrimsters die vanuit hun dagdagelijkse ervaring hun werkmethode komen toelichten, demonstreren en in praktijk laten toepassen.
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