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#DIERENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HOEFSMID - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 1839,20 incl. BTW

DE VERZORGING VAN HOEVEN ZORGT ERVOOR DAT HET PAARD IN ZIJN "STELLING", STAND EN GANG GOED STAAT

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Op een zelfstandige basis zal je kunnen instaan voor de totale verzorging van de paardenvoet.
Na deze opleiding behaal je - in combinatie met de opleiding 'succesvol ondernemen' het diploma van "Hoefsmid".

Introductie
Duur: 1 jaar
Lesdag: 4 dagen/week (Ma-Di-Wo-Do)
Stage: geen (extra praktijk is verwerkt in het lesrooster)
Prijs: basisgereedschap +/- 850 € niet inbegrepen

Omschrijving
Een hoefsmid is de persoon die instaat voor de verzorging van de hoeven van het paard. Hij/zij zorgt ervoor dat het paard in zijn 'stelling', stand en gang goed staat en
eventuele standsgebreken verbeterd of gecorrigeerd worden.
Na de beoordeling en het besnijden van de hoeven wordt bepaald of het paard beslagen moet worden. Zo ja, dan is het aan de hoefsmid om in te schatten welk beslag
hiervoor nodig is. Op een zelfstandige basis zal je kunnen instaan voor de totale verzorging van de paardenvoet. Met een uitgebreide praktische en theoretische kennis
kies je een kwaliteitsvolle weg.
Een greep uit de lessenreeks: Je start met assistent hoefsmid. Dit bevat o.a.:
Basis smeden; materialenkennis, lastechnieken smeden van basis hoefijzers, anatomie van het paard, basis hoefbeslag, de praktijk van het bekappen, smeden,
passen en nagelen op dode paardenhoeven.
Benadering van het paard; hoe veilig werken en bekappen van een paardenvoet. Na deze basis vervolgen we met het echte hoefsmeedwerk, m.o.a.: Het
verbeterd hoefbeslag: dit is het bekappen, smeden, passen en nagelen met gesmede ijzers en toegepast beslag met fabrieksijzers, en dan smeden van een
"collectie van 15 gesmede ijzers".
Dan komt de finale met het "levend hoefbeslag": Praktijk trainingen omgang met paard, voorbereiding van de hoeven, ijzers klaarmaken, paard beslaan,
afwerken.
Ook bedrijfsorganisatie -met o.a.: inrichting, wetgeving en kostprijsbepaling- maken deel uit van de kennis van de hoefsmid.
Na deze opleiding behaal je - in combinatie met 'succesvol ondernemen' - het diploma van Hoefsmid.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze cursus richt zich voornamelijk tot diegene die een grote voorliefde voor het paard heeft en daar een professionele activiteit van wil maken.

Voorkennis
Je kunt omgaan met een paard en beschikt als pluspunt over enige handigheid.
Opgelet: aangezien er in deze opleiding met paarden gewerkt wordt is een regelmatige inenting tegen Tetanus vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Je bent 18 jaar en paardenliefhebber.

Bijkomende info
Het hoefsmederij gereedschap is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld. De cursisten kunnen dit aan het begin van het schooljaar aankopen en dienen te rekenen op
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minstens €850 hiervoor.

Methodologie
Deze opleiding is zeer praktijkgericht en gaat grotendeels door in ons goed ingericht hoefsmeedatelier.
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
Module 1: Basis smeden (26 sessies)
Materialenkennis en lastechnieken
Het juist zetten van het smeed- en snijmateriaal: stampers, doorslagen, kap- en veegmessen
Aanmaak van warmtebronnen
Smeden van:
Frans voor- en achterijzer
een koppel Franse voorijzers
Engels voor- en achterijzer
een koppel Engelse achterijzers met verkorte teen

Module 2: Anatomie van het paard (8 sessies)
het skelet
de hoef
de hoefas en het hoefmechanisme
erfelijke aandoeningen en aandoeningen van de hoef
standen en gangen
ziekteleer (het kreupele paard) en EHBO

Module 3: Basis hoefbeslag (13 sessies)
praktijk van het bekappen, smeden, passen en nagelen op dode hoeven
benadering van het paard en hoe veilig te werken

Module 4: het verbeterd hoefbeslag (17 sessies)
stellingen en standen in functie van het beslag
bekappen
smeden
passen en nagelen met gesmede ijzers
toegepast beslag met fabrieksijzers

Module 5: Smeden van diverse hoefijzers (35 sessies)
collectie van gesmede ijzers
orthopedisch hoefbeslag met fabrieksijzers
bedrijfsorganisatie
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Module 6: levend hoefbeslag (17 sessies)
manklopen van het paard
hoefziektes en gangen van het paard
training op levend beslag

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

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 12/09/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na deze opleiding behaal je - in combinatie met de opleiding 'succesvol ondernemen' (het vroegere bedrijfsbeheer) - het diploma van "Hoefsmid".

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 hoefsmederij gereedschap is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld. De cursisten kunnen dit aan het begin van het schooljaar aankopen en dienen te rekenen op
minstens € 850.- hiervoor.

Grondstoffen
Grondstoffen worden ter beschikking gesteld tijdens de opleiding.

Risico
Regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden
De cursist worden geadviseerd een eigen BA-verzekering af te sluiten
De cursist brengt mee en draagt tijdens deze praktijkopleiding minstens volgende PBM (Persoonlijke Beschermmiddelen)Veiligheidsschoenen, steeds te
dragen:
Veiligheidsbril , volgens activiteit
Oordopjes, volgens activiteit
Om hygiënische reden is het niet mogelijk dat deze PBM's aangeboden worden door Syntra West

De volledige veiligheidsvoorschriften staan vermeld in het atelierreglement.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Alle docenten zijn ervaren vakmannen hoefsmid, alsook dierenarts in de anatomielessen.
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