#050183

#DIERENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HONDENINSTRUCTEUR

€ 393,25 incl. BTW

OP EEN THEORETISCH GEFUNDEERDE BASIS IN DE PRAKTIJK INSTRUCTIES GEVEN AAN BEGELEIDERS EN HUN
HONDEN

OMSCHRIJVING

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

Introductie
De opleiding start met een basisjaar waarin een gegronde basiskennis wordt aangebracht over de hond en hondenverzorging in het algemeen.
Voor deze lessen zul je een lesmoment kunnen kiezen:
maandagnamiddag (14u30-18u) te Brugge
maandagavond (18u30-22u00) te Brugge
dinsdagavond (18u30-22u00) te Kortrijk
zaterdagvoormiddag (9u00-12u30) te Brugge

Let op! Gedurende 8 weken zal er les worden voorzien op donderdagavond te Brugge (zie ook tabblad programma).
In het tweede jaar van de opleiding gaat men dieper in op de leerprocessen, lestechnieken en lesvoorbereidingen en is er tevens praktijk en stage voorzien. Deze
lessen zullen steeds doorgaan op maandagavond te Brugge (cursusjaar 2023-2024).
In totaal ben je dus 2 jaar bezig met dit traject in onze avondopleiding.

Omschrijving
Onze maatschappij stelt steeds grotere eisen aan hondeneigenaars rond de opvoeding en het sociaal gedrag van hun hond. Een hondeninstructeur gee in de eerste
plaats instructies aan begeleiders die dit vervolgens toepassen op hun hond. 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 nodig. Met honden kunnen omgaan is een pluspunt.
Een basis computerkennis en tekstverwerking is nuttig, aangezien je in deze opleiding lesvoorbereidingen, een stageverslag en eindwerk zult moeten maken.
Je zult in het kader van de opleiding ook les dienen te geven aan je mede-cursisten. Je kunt dus spreken voor een groep en deinst er niet voor terug.

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.
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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: Gedragsontwikkeling en leerprocessen

Deze module 4 zal gedurende 8 weken doorgaan op donderdagavond te Brugge.
Module 5: EHBO voor de hondenverzorger
Module 6: Verzorging van de hond
In het eerste jaar zullen van elke module examens worden afgenomen. Dit kan een schriftelijk theoretisch examen zijn, een individueel opstel of een groepswerk.
JAAR 2 (2023-2024) : verdiepingstraject hondeninstructeur
Module 1: Pedagogie en didactiek
Module 2: Trainingsvaardigheid en lesopbouw (praktijklessen)
Module 3: Stage (met begeleiding)

PRAKTISCH
2.5 jaar vanaf maandag 12/09/2022 - Brugge

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
Over een hond kunnen beschikken is een pluspunt, maar geen verplichting.
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.

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:
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Cursusmateriaal
Over een hond kunnen beschikken is een pluspunt, maar geen verplichting.
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.

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

13/09/2022

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Cursusmateriaal
Over een hond kunnen beschikken is een pluspunt, maar geen verplichting.
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.

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
Over een hond kunnen beschikken is een pluspunt, maar geen verplichting.
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.

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.
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