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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

DENKSPORT VOOR HONDEN NIEUW
DENSKPORT VOOR HONDEN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Op het einde van de cursus ben je in staat om een 1 op 1 begeleiding te doen met een puzzel op maat van de hond en de begeleider.
De cursist kan toelichten waarom en op welke manier een denkspel wordt aangeboden
De cursist kan een stappenplan van een puzzel opstellen
De cursist kan een puzzel aanbieden aan de hond
De cursist is in staat om een 1 op 1 begeleiding uit te voeren bij een klant en zijn hond.
De cursist kent de regelgeving rond hygiëne en veiligheid voor gebruik van het materiaal

Introductie
Naast fysieke uitdaging is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor het mentaal welzijn van onze hond. Dat kan o.a. door denksportmogelijkheden aan te
bieden. Denksport draagt immers bij tot het algemeen welzijn van onze hond. Het is een aanvulling op de dagelijkse opvoeding en het biedt zo veel meer dan op zoek
gaan naar iets lekkers of iets leuks. Denksport helpt bijvoorbeeld jonge honden op hun ontdekkingsreis, leert puberhonden beter te focussen en houdt oudere en
minder mobiele honden fit.

Omschrijving
In deze module leert je inzicht krijgen in het hoe en waarom we denkspelletjes aanbieden voor honden. Je leert een stappenplan opmaken die je kan helpen met de
opbouw van de puzzel. Daarnaast krijg je handvaten aangereikt voor de begeleiding van je klant. Er wordt eveneens aandacht besteed aan hygiëne en veiligheid van
de materialen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Hondeninstructeurs
Hondengedragstherapeuten
Hondenfokkers
Hondentrimmers
Uitbaters van een hondenpension
Uitbaters van een dierenwinkel
Dierenartsen
Hondenuitlaatservice
Hondendagopvang

Voorkennis
Basiskennis hondentaal is een meerwaarde. Kunnen omgaan met een hond op een respectvolle manier is een must.

Toelatingsvoorwaarden
Honden met een gedragsprobleem worden niet toegelaten. Indien je twijfelt of jow hond in aanmerking komt, kun je vrijblijvend contact opnemen met
info@hondinhuis.be
Het is niet toegelaten te filmen of foto’s te nemen voor professionele doeleinden. Voor privégebruik kunnen foto’s genomen worden van de eigen hond,
rekening houdende dat andere personen enkel onherkenbaar in beeld moeten zijn
Gelieve in het bezit te zijn van een familiale verzekering waarin jouw huisdier is opgenomen of bedrijfsburgerlijke aansprakelijkheid te hebben
Geen speelgoed meebrengen dat lawaai maakt

Methodologie
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De eerste les is zonder hond. Er wordt gewerkt met een demohond van de lesgever.
Tijdens de tweede en de derde les mag telkens de hel van de groep de hond meebrengen. De andere hel van de groep leert dan begeleiden en observeren. Wie
wanneer de hond meebrengt, zal worden besproken op het einde van de eerste les.

PROGRAMMA
Les 1: vrijdag 29 april 2022 van 19u tot 22u – theorie en demo
Les 2: vrijdag 6 mei 2022 van 19u tot 22u – theorie en praktijk
Les 3: vrijdag 13 mei 2022 van 19u tot 22u – theorie en praktijk
Les 4: vrijdag 20 mei 2022 van 19u tot 22u – theorie en praktijk
Wat wordt bedoeld met denksport voor honden?
Wat is de toepassing?
Hoe wordt denksport voor honden aangeboden en hoe begeleid ik de eigenaar?
Wat is een stappenplan?
Wat zijn de valkuilen?
Regels inzake hygiëne en veiligheid?

DOCENT

Pascale Verlinde
Hondeninstructeur - hondengedragstherapeut
Practioner I - TTouch voor gezelschapsdier
Gevorderd begeleider denksport voor honden
Keumerkdrager Martin Gaus Dierprofessional dierenwelzijnskeurmerk
Zaakvoerder Hond in Huis
www.hondinhuis.be ; www.denksportvoorhonden.be
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