Post-hbo-opleiding

Dieren worden tegenwoordig steeds vaker
ingezet in coaching- en therapiesessies. Door
het aanbieden van deze zorg op maat, spelen
onder andere therapeuten en verpleegkundigen
in op de specifieke behoefte van de cliënt. Wil jij
ook op een verantwoorde manier dieren leren
inzetten, zodat het welzijn van zowel mens als
dier gewaarborgd blijft? Dan is deze post-hboopleiding precies wat je zoekt!

Start
opleiding

d
erlan

Therapie met inzet
van dieren

Uniek in Ned
Februari
2021

“ Ik ben blij met de opleiding: het is een welkome aanvulling
op mijn afgeronde meer mensgerichte opleidingen
”

IN SAMENWERKING MET ONDER ANDERE:
Hulphond Nederland, Open Universiteit, Universiteit Utrecht en Institut für soziales Lernen mit Tieren (ISAAT geaccrediteerd)

Voor wie?

Je hebt een hbo-studie op het gebied
van humane therapie afgerond, zoals SPH,
Social Work, verpleegkunde of logopedie.
Of je bent afgestudeerd als jeugd- en gezinsprofessional, psycholoog of pedagoog.
Je wilt je graag verdiepen in het inzetten
van dieren in therapiesessies of wellicht
je eigen onderneming op het gebied van
therapie met dieren opstarten.
Mocht je niet voldoen aan de voor
opleidingeisen dan bieden we de mogelijk
heid om een aantal lesdagen te volgen.
Neem voor meer informatie contact op
met de opleidingscoördinator.

Je werkt dit visiedocument helemaal uit
en onderbouwt dit met literatuur. Dit
visiedocument kan je vervolgens gebruiken
als basis voor je eigen bedrijf of voor je
werkgever.

DOCENTEN BETROKKEN
BIJ DE OPLEIDING

•

Een 4-daagse praktijkweek in Duitsland
(Lindwedel) bij een geaccrediteerd
(ISAAT) instituut en praktijklessen bij
een zorgboerderij zijn ook onderdeel
van het programma. Hier leer je hoe je
verschillende dieren in sessies met cliënten
kunt inzetten en leer je ze ook op een
juiste manier verzorgen.

•

De opleiding start in februari 2021.

•

•
•

Wat gaan we doen?

PRAKTISCHE INFO

Tijdens deze deeltijdopleiding leer je
binnen een jaar de basisprincipes van
hoe je dieren op een een verantwoorde
wijze kunt inzetten in therapiesessies met
cliënten. Om dit te kunnen, leer je onder
andere over gezondheid, gedrag en
mogelijke stresssignalen van dieren.
Ook leer je over mens-dier-relaties,
garantie van goede hygiëne en gezondheid van mens en dier, het opstellen van
welzijnsprotocollen en de inzet van dieren
in therapiesessies. Je gaat oefenen met
praktijkcasussen en het opzetten van
AAT (Animal Assisted Therapy). Naast
theorielessen, oefenen met casussen en
coachingssessies met een persoonlijke
coach, werk je aan je eigen visiedocument
over welke dieren jij zou willen inzetten
tijdens jouw interventies met cliënten.

LOCATIE:
Dronten, praktijkweek in Lindwedel
(Duitsland) en excursie(s).
DUUR CURSUS:
Februari 2021 t/m november 2021
START DATUM:
19 februari 2021
CURSUSDAGEN:
14 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur plus
een 4-daagse praktijkweek
STAGE:
20 dagen stage lopen bij een bedrijf
uit de sector
INBEGREPEN CURSUS:
Lunch, koffie/thee, online lesmateriaal

•
•
•
•

Dr. Mariska van Asselt
Aeres Hogeschool Dronten,
docent en onderzoeker diergezondheid, dier en samenleving
Dr. Nienke Endenburg
Universiteit Utrecht, GZ psycholoog,
universitair docent, mens dierrelaties
Prof. Dr. Marie-Jose Enders-Slegers
Open Universiteit, hoogleraar
Antrozoölogie, president IAHAIO
Sandra Haven DVM
Aeres Hogeschool Dronten,
gezelschaps-dierenarts en docent
Irma Schouwenaars, MSc.
Aeres Hogeschool Dronten,
Docent en Etholoog
Ingrid Stephan
leiterin des Institut für soziales Lernen
mit Tieren
Martinus Tellegen, MSc.
Aeres Hogeschool Dronten,
docent bedrijfskunde
Roel Veen
Aeres Hogeschool Dronten, docent
Duitse internationale cultuur
Dr. Ir. Kathalijne Visser
Aeres Hogeschool Dronten, docent en
onderzoeker, specialist mens-dier-interacties en dierenwelzijn.

MEER INFORMATIE?

Irma Schouwenaars
opleidingscoördinator
e-mail: i.schouwenaars@aeres.nl
tel:
+31 (0)88 0205784

KOSTEN:
€ 4.995,Niet inbegrepen kosten:
overnachting in Duitsland (ca. 250 euro)
en boeken (ca. 150 euro)

“ De ruimte om interactief onderwerpen en
eigen ervaringen te bespreken en ter discussie
te stellen ,maakt het extra interessant ”

STUDIEBELASTING:
220 uur
Praktijk 40 uur
GROEPSGROOTTE:
Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers
INTERESSE?
Meld je hier aan
aereshogeschool.nl/therapiemetdieren

aereshogeschool.nl/dronten
Aeres Hogeschool Dronten
De Drieslag 4
8251 JZ Dronten
Disclaimer
Aan deze flyer kunnen geen rechten worden
ontleend.

