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#DIERENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HONDENTRIMMER

€ 635,25 incl. BTW

ALLES IN HANDEN VOOR EEN ZELFZEKERE START ALS HONDENTRIMMER!

OMSCHRIJVING

Wat kent men 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.

Introductie
De opleiding hondentrimmer is voor het cursusjaar 2022-2023 reeds volzet. We werken hiervoor met een wachtlijst.
De opleiding start met een basisjaar waarin een gegronde basiskennis wordt aangebracht over de hond en hondenverzorging in het algemeen, alsook een eerste
praktijkervaring.
Voor deze lessen zal je een lesmoment kunnen kiezen:
maandagnamiddag (14u30-18u) te Brugge
maandagavond (18u30-22u00) te Brugge
dinsdagavond (18u30-22u00) te Kortrijk - let op! theorie in Kortrijk - praktijk te Brugge
zaterdagvoormiddag (9u00-12u30) te Brugge - let op! vanaf januari 2023 in NM: 13u-16u30

Let op!
Alle praktijklessen gaan door in campus Brugge (zie ook tabblad programma). Ook indien je theorie volgt op dinsdagavond in Kortrijk, zullen de praktijklessen vanaf
januari 2023 in Brugge doorgaan op dinsdagavond.
Voor de zaterdaggroep: van september tot december les in voormiddag (9u00-12u30) - van januari 2023 tot juni 2023 (praktijk)les in namiddag (13u-16u30).
In het tweede jaar van de opleiding gaat men dieper in op de knip- & trimtechnieken alsook de logistieke en administratieve organisatie van het hondentrimsalon.
Tijdens dat 2de jaar hee u op hetzelfde lesmoment les (maandagnamiddag, maandagavond, dinsdagavond of zaterdag - cursusjaar 2023-2024) en dit steeds op
campus Brugge. Dit 2de jaar duurt circa 1.5 cursusjaar.
In totaal ben je 2,5 jaar bezig met dit traject in onze avondopleiding.

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 docenten besteden uitvoerige 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 speciale voorkennis nodig. Handigheid, evenals een voorliefde hebben voor huisdieren is een groot plusplunt.
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Houd er rekening mee dat deze opleiding fysiek zwaar kan zijn (honden optillen, controle over de hond op de tafel, ...).
Een basis computerkennis en tekstverwerking is nuttig, aangezien je in deze opleiding een stageverslag en eindwerk zult moeten maken.

Bijkomende info
Onze opleiding hondentrimmer is ook in Nederland erkend om zich als toptrimmer aan te melden bij VVTN (Vereniging voor Trimmend Nederland).

Methodologie
Theorie- en praktijklessen worden aangevuld met e-learnings. Er is steeds terugkoppeling van de e-learings tijdens de fysieke lessen.
Tijdens de lessen worden ook individuele of groepsopdrachten op een interactieve manier gegeven.
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!
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
Onderstaande modules komen aan bod:
JAAR 1 (2022-2023) : basiskennis hond en hondenverzorging
Module 1: Oriëntatie in de hondenverzorging
Module 2: Anatomie en fysiologie van de hond
Module 3: Kynologie en rassenkennis
Module 4: Gedrags(h)erkenning bij de hond
Module 5: EHBO voor de hondenverzorger
Module 6: Verzorging van de hond
Module 7: Basis praktijk vachtverzorging - praktijkles te Brugge vanaf januari 2023!
Module 8: Stage medewerker trimsalon 40u (met begeleiding)
In het eerste jaar zullen van elke module examens worden afgenomen. Dit kan een schri elijk theoretisch examen zijn, een individueel opstel of een groepswerk. In het
kader van de stage zal de docent in samenspraak met de stagementor punten toekennen.
JAAR 2 (september 2023- oktober 2024) : verdiepingstraject hondentrimmer
Module 1: Rassenkennis in de praktijk
Module 2: Organisatie van het trimsalon
Module 3: Ruwharige vacht
Module 4: Krulvacht
Module 5: Kort zijdehaar met bevedering
Module 6: Lang zijdehaar klassiek knippen
Module 7: Stage 60u (met begeleiding)
Voor het behalen van het getuigschri dient met een eindwerk te presenteren voor een jury waarbij men een eigen (fictief) hondentrimsalon volledig uitwerkt
(inrichting, logistiek, financieel, etc.).

PRAKTISCH
2.5 jaar vanaf dinsdag 13/09/2022 - Kortrijk
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Begindatum

Lesdata

13/09/2022

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Cursusmateriaal
In het inschrijvingsgeld zitten alle lessen inbegrepen, met toegang tot het digitale platform waar cursusmateriaal, interactief forum etc. beschikbaar zijn voor de
cursisten.
Het cursusmateriaal wordt niet uitgeprint voorzien door Syntra West.
Andere mogelijke extra kosten zijn:
Verplaatsingskosten in geval van een bedrijfsbezoek
Verplaatsingskosten in kader van een stage
De cursist moet over eigen gereedschappen beschikken gezien de praktische inhoud van deze opleiding. Bij eventuele aankoop dien je met een bedrag van
ongeveer 850 euro rekening te houden (voor de volledige opleiding)
Hondentrimmen is een fysiek zwaar belastend beroep en regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden
De cursist worden geadviseerd een eigen BA-verzekering af te sluiten
De cursist heeft geen recht op educatief verlof

Risico
Je staat voor de praktijklessen zelf in voor de aanwezigheid van diverse honden om de behandeling van verschillende vachtsoorten aan te leren.
Houd er ook rekening mee:
dat hondentrimmen een fysiek belastend beroep is
dat je je regelmatig laat inenten tegen tetanus
dat je een eigen BA-verzekering dient af te sluiten
dat je geen recht hebt op educatief verlof
dat je de nodige maatregelen neemt tegen diergerelateerde ziekteaandoeningen

Prijsinfo
De prijs vermeld op de website is de prijs voor het eerste cursusjaar (2022-2023).
Voor het vervolgjaar van de opleiding kunnen andere tarieven gelden. Contacteer ons gerust voor meer info.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Begindatum

Lesdata

12/09/2022

Locatie

Contact

Syntra West - Campus Ten Briele

T: 078/353 653

Ten Briele 7

F: 050/403061

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

Cursusmateriaal
In het inschrijvingsgeld zitten alle lessen inbegrepen, met toegang tot het digitale platform waar cursusmateriaal, interactief forum etc. beschikbaar zijn voor de
cursisten.
Het cursusmateriaal wordt niet uitgeprint voorzien door Syntra West.
Andere mogelijke extra kosten zijn:
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Verplaatsingskosten in geval van een bedrijfsbezoek
Verplaatsingskosten in kader van een stage
De cursist moet over eigen gereedschappen beschikken gezien de praktische inhoud van deze opleiding. Bij eventuele aankoop dien je met een bedrag van
ongeveer 850 euro rekening te houden (voor de volledige opleiding)
Hondentrimmen is een fysiek zwaar belastend beroep en regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden
De cursist worden geadviseerd een eigen BA-verzekering af te sluiten
De cursist heeft geen recht op educatief verlof

Risico
Je staat voor de praktijklessen zelf in voor de aanwezigheid van diverse honden om de behandeling van verschillende vachtsoorten aan te leren.
Houd er ook rekening mee:
dat hondentrimmen een fysiek belastend beroep is
dat je je regelmatig laat inenten tegen tetanus
dat je een eigen BA-verzekering dient af te sluiten
dat je geen recht hebt op educatief verlof
dat je de nodige maatregelen neemt tegen diergerelateerde ziekteaandoeningen

Prijsinfo
De prijs vermeld op de website is de prijs voor het eerste cursusjaar (2022-2023).
Voor het vervolgjaar van de opleiding kunnen andere tarieven gelden. Contacteer ons gerust voor meer info.

Begindatum

Lesdata

17/09/2022

Locatie

Contact

Syntra West - Campus Ten Briele

T: 078/353 653

Ten Briele 7

F: 050/403061

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

Cursusmateriaal
In het inschrijvingsgeld zitten alle lessen inbegrepen, met toegang tot het digitale platform waar cursusmateriaal, interactief forum etc. beschikbaar zijn voor de
cursisten.
Het cursusmateriaal wordt niet uitgeprint voorzien door Syntra West.
Andere mogelijke extra kosten zijn:
Verplaatsingskosten in geval van een bedrijfsbezoek
Verplaatsingskosten in kader van een stage
De cursist moet over eigen gereedschappen beschikken gezien de praktische inhoud van deze opleiding. Bij eventuele aankoop dien je met een bedrag van
ongeveer 850 euro rekening te houden (voor de volledige opleiding)
Hondentrimmen is een fysiek zwaar belastend beroep en regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden
De cursist worden geadviseerd een eigen BA-verzekering af te sluiten
De cursist heeft geen recht op educatief verlof

Risico
Je staat voor de praktijklessen zelf in voor de aanwezigheid van diverse honden om de behandeling van verschillende vachtsoorten aan te leren.
Houd er ook rekening mee:
dat hondentrimmen een fysiek belastend beroep is
dat je je regelmatig laat inenten tegen tetanus
dat je een eigen BA-verzekering dient af te sluiten
dat je geen recht hebt op educatief verlof
dat je de nodige maatregelen neemt tegen diergerelateerde ziekteaandoeningen
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Prijsinfo
De prijs vermeld op de website is de prijs voor het eerste cursusjaar (2022-2023).
Voor het vervolgjaar van de opleiding kunnen andere tarieven gelden. Contacteer ons gerust voor meer info.

Begindatum

Lesdata

12/09/2022

Locatie

Contact

Syntra West - Campus Ten Briele

T: 078/353 653

Ten Briele 7

F: 050/403061

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

Cursusmateriaal
In het inschrijvingsgeld zitten alle lessen inbegrepen, met toegang tot het digitale platform waar cursusmateriaal, interactief forum etc. beschikbaar zijn voor de
cursisten.
Het cursusmateriaal wordt niet uitgeprint voorzien door Syntra West.
Andere mogelijke extra kosten zijn:
Verplaatsingskosten in geval van een bedrijfsbezoek
Verplaatsingskosten in kader van een stage
De cursist moet over eigen gereedschappen beschikken gezien de praktische inhoud van deze opleiding. Bij eventuele aankoop dien je met een bedrag van
ongeveer 850 euro rekening te houden (voor de volledige opleiding)
Hondentrimmen is een fysiek zwaar belastend beroep en regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden
De cursist worden geadviseerd een eigen BA-verzekering af te sluiten
De cursist heeft geen recht op educatief verlof

Risico
Je staat voor de praktijklessen zelf in voor de aanwezigheid van diverse honden om de behandeling van verschillende vachtsoorten aan te leren.
Houd er ook rekening mee:
dat hondentrimmen een fysiek belastend beroep is
dat je je regelmatig laat inenten tegen tetanus
dat je een eigen BA-verzekering dient af te sluiten
dat je geen recht hebt op educatief verlof
dat je de nodige maatregelen neemt tegen diergerelateerde ziekteaandoeningen

Prijsinfo
De prijs vermeld op de website is de prijs voor het eerste cursusjaar (2022-2023).
Voor het vervolgjaar van de opleiding kunnen andere tarieven gelden. Contacteer ons gerust voor meer info.

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