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#DIERENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BASIS ELEMENTAIRE KYNOLOGIE EN ELEMENTAIRE VERZORGING VAN
DE HOND

€ 175,45 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Deze opleiding bevat de twee eerste modules: "Elementaire kynologie" en "Elementaire verzorging van de hond" en is de eerste basismodule voor:
Hondeninstructeur
Hondenfokker
Hondentrimmer
Uitbater van honden- en kattenpension
Deze opleiding kan zowel in campus Veurne als campus Kortrijk gevolgd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
+18 jaar zijn, en het ondernemen in de dierenverzorging als toekomstperspectief willen vooropstellen.
hondenliefhebbers die hun kennis willen uitdiepen en optimaliseren om nadien door te groeien naar hondeninstructeur, hondentrimmer, uitbater van een
honden- en kattenpension, hondenfokker of pakwerker.
uitbaters en trainers van een hondenschool, hondentrimmers en dierenpensionhouders kunnen in deze opleidingen hun kennis en kwaliteit optimaliseren.

Voorkennis
Ervaring in het omgaan met honden (en katten) is een pluspunt.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na het eerste deel:
Kennis van de kynologie van de hond
Kennis van de anatomie en ziekteleer over de hond
Kennis van basis gedrag van de hond (en zijn baasje)
Na het tweede deel:
De juiste voeding voor de hond kunnen bepalen
Je kan de hond de juiste verzorging bieden
Je leert de EHBO die van toepassing kan zijn bij de hond kennen

PROGRAMMA
Basismodule elementaire kynologie (15 sessies) (1 sessie = één lesnamiddag of lesavond)
gedrag van de hond
anatomie en fysiologie
kynologie
Basismodule elementaire verzorging van de hond (10 sessies)
voeding van de hond
dagelijkse verzorging: o.a. borstele, nagels knippen, wassen, enz.
preventie en hygiëne
zoönoses, identificatie en EHBO
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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 specialist(e) in hun kennis over de honden.
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