#050183

#DIERENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HONDENINSTRUCTEUR

€ 205,70 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Deze opleiding bestaat uit 5 modules (zie programma).
Modules 1 en 2 gaan door in campus Veurne en Kortrijk vanaf begin september 2019. Alle andere modules gaan alleen door in campus Veurne.
In mei 2019 start de derde module van deze opleiding. Opgelet, je kan zich hier enkel voor inschrijven indien je reeds de eerste 2 modules ( Elementaire kynologie en
elementaire verzorging van de hond) heeft gevolgd.

De totale tijdsduur van dit opleidingstraject omvat ongeveer 2 jaar.

Omschrijving
Onze maatschappij stelt steeds grotere eisen aan hondeneigenaars rond de opvoeding en het sociaal gedrag van hun hond. Een hondeninstructeur gee instructies
aan honden en hun begeleiders. Het doel is te komen tot gehoorzaamheid en sociaal gedrag van de hond. Deze instructies gebeuren binnen de wettelijke bepalingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Uitbaters en trainers van een hondenschool, gevestigde hondentrimmers en dierenpensionhouders. Ook hondenliefhebbers die hun kennis willen uitdiepen en
optimaliseren om nadien door te groeien naar hondeninstructeur.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.
Met een hond kunnen omgaan is een pluspunt.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je kan als zelfstandig hondeninstructeur fungeren zowel in hondenschool als privé.

PROGRAMMA

Deze 5 modules dienen in deze volgorde afgewerkt te worden: (1 sessie = 1 lesavond)
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 Ondernemersmodule pedagogie en didactiek (17 sessies)
pedagogie: oefeningen en technieken
diverse leermethoden
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communicatie
diverse disciplines
wetgeving en verzekering
4 Ondernemersmodule praktijk: trainingsvaardigheid en lesopbouw (6 sessies)
praktijksessies: voorbereiding en uitvoering van opdrachten.
5 Ondernemersmodule praktijk: stage hondeninstructeur (80 uur)
stage in (eigen) hondenschool
stagebespreking

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.
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