Therapie met inzet van dieren – Post hbo-opleiding
Programma per dag
Locatie: Aeres Hogeschool Dronten Lestijden van 9:30-16:30 uur (tenzij anders aangegeven)
Datum

Onderwerp

Docenten

Dag 1: 14-02-2020

Kennismaking, introductie, dierethiek

Dr. Mariska van Asselt, ethiek

Dag 2: 06-03-2020

Casus methodische cyclus en methodieken update,
musisch agogisch werken

Docent Hogeschool Windesheim

Dag 3: 20-03-2020

Dierenwelzijn en mens-diercommunicatie

Dr. Kathalijne Visser, specialist karakter van dieren

Dag 4: 03-04-2020

Ethologie: normaal gedrag, afwijkend gedrag, leren van dieren
Dierverzorging

Irma Schouwenaars, MSc, etholoog
Sandra Haven, DVM, gezelschapsdierenarts

Dag 5: 17-04-2020

Hygiëne en preventie, zoönose- risico management

Sandra Haven, DVM, gezelschapsdierenarts

Dag 6: 08-05-2020

AAI, AAT AAE

Prof. Dr. Marie-Jose Enders-Slegers, hoogleraar antrozoölogie

Dag 7: 29-05-2020

Pedagogische en therapeutische werkwijzen, wetenschappelijke
onderbouwing, rouwverwerking, dierenmishandeling

Dr. Nienke Endenburg, GZ psycholoog, mens dier relaties

Dag 8: 12-06-2020

Training dieren, coaching, anamnese gesprek en Duitse cultuur

Hondentrainer
Roel Veen, Docent Duitse taal en cultuur
Ilse Elfrink, coach

Dag 9: 26-06-2020

Praktijkcasus en coaching

Trainer Hulphond Nederland en coaches post hbo

Mens-dier communicatie
Duitsland Lindwedel
Dag 10,11,12,13:
26-08-2020 t/m 30-08-2020

Inzet van verschillende dieren (ezel, cavia, boerderijdieren) in AAI, praktijk en
theorie
Institut für Soziales Lernen mit Tieren
Diertraining
Inzet en training van honden

Dag 14: 11-09-2020

Basiskennis eigen onderneming starten of invoeren dierinterventies bij
bestaand bedrijf, financieel, plan opstellen

Martinus Tellegen, MSc, docent bedrijfskunde

Dag 15: 25-09-2020

Praktijkdag Nederland: zorgboerderij T Paradijs

Ijsbrand Snoei en collega`s

Dag 16: 09-10-2020

Casus en bespreking voortgang thesis

Coaches

Dag 17: 06-11-2020

Verdediging eindproduct

Coaches

Dag 18: 20-11-2020

Diplomering

Coaches

Therapie met inzet van dieren – Post hbo-opleiding
Leerdoelen
...dierethische principes te kennen en toe te passen.
...de huidige therapeutische methodieken toe te passen.

Boekenlijst, deels ook beschikbaar via een online
leeromgeving
Vooraf bestuderen. Wordt bij inschrijving verstrekt:
RDA zienswijze mei 2019: dierbare hulpverleners

...te beredeneren dat individuele dieren verschillen in gedrags- en fysiologische response.

De cursist is in staat om...

...de verschillende methoden waarmee het karakter van een dier gemeten kan worden, te benoemen.
...een protocol op te stellen om een indruk te krijgen van het karakter van een dier.
...een welzijnsprotocol op te stellen.

White papers IAHAIO
Pdf: Kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging bij
dierondersteunende interventies

...uit te leggen hoe dieren leren en dit toe te kunnen passen.

Lesmateriaal, gedurende post hbo-opleiding:
Handboek Dieren in de zorg: ontwikkelcentrum.
isbn nummer: 8717247 009308

...een goede zorg voor dieren en hygiënemaatregelen toe te passen bij interventies.

Lesmateriaal uitgereikt in lessen

...alle vormen van dierinterventie te kunnen benoemen en deze toepassing te kunnen onderbouwen.

Pdf: Animal assisted activities with dogs. Wordt door ons verstrekt

...het gedrag van een dier te observeren en afwijkend gedrag te scoren.

...pedagogische en therapeutische werkwijze toe te passen.
...een dier te trainen.
...zelfstandig aan een casus te werken.
...interventies met dieren toe te passen aan de huidige bedrijfsvoering.

Inschrijving via:
Op basis van het aantal inschrijvingen wordt 1 november 2019 aangegeven of de opleiding van start gaat.

Disclaimer:
Let op, data en onderwerpen kunnen gewijzigd worden. Aan deze
uitgave worden geen rechten ontleend.

