cursusjaar 2022-2023

Programma

Therapie met inzet van dieren
Locatie: Aeres Hogeschool Dronten

Lestijden van 9.30 - 16.30 uur (tenzij anders aangegeven). Het volgen van losse thema’s is ook mogelijk.

Datum 		Onderwerpen

Docenten

Kennismaken AAI

09-09-2022 		Kennismaking

Docenten Aeres Hogeschool

Praktijkervaring AAI

15-09-2022
Mens - dier communicatie
t/m 18-09-2022		Inzet van verschillende dieren (ezel, cavia, boerderijdieren) in AAI, praktijk en theorie
		Diertraining
		Inzet en training van honden

Institut für Soziales Lernen mit Tieren
Ingrid Stephan, dipl. Social Worker

30-09-2022		Gedrag en karakters van honden en paarden

Dr. ir. Kathalijne Visser

Duitsland
Lindwedel

Thema

Diergedrag & Dierenwelzijn

14-10-2022		Scoren diergedrag in de praktijk
11-11-2022		Dierenwelzijn
Cliënt en het dier

25-11-2022		Inzet van dieren bij autisme en downsyndroom

Dr. Richard Griffioen

09-12-2022		Psychiatrisch patiënt

Diergezondheid & EHBO

23-12-2022		Veiligheidsregels
		
20-01-2023 		Dierverzorging

Sandra Haven - Pross, DVM, gezelschapsdierenarts

03-02-2023		Diergezondheid
		
17-02-2023 		Zoönose en risicomanagement
Coaching en communicatie

17-03-2023		Behaviour Change Weel

Janet Bloemberg – de Lange, docent/trainer communicatie

31-03-2023		Praktijkcasus trainingsacteur
14-04-2023		Evaluatiemethoden
Verantwoorde inzet van dieren

28-04-2023		Inleiding (dier)ethiek
19-05-2023		Aanpak moreel vraagstuk
02-06-2023		Ethisch vraagstuk herkennen en analyseren

Diplomering

30-06-2023		

Dr. Mariska van Asselt, DVM, dierethiek

Post-hbo-opleiding

Therapie
Leerdoelen
met inzet
en materialen
van dieren

Therapie met inzet van dieren
Leerdoelen
...dierethische principes te kennen en toe te passen.
...de huidige therapeutische methodieken toe te passen.

Lesmateriaal
-H
 andboek Dieren in de zorg: ontwikkelcentrum.
isbn nummer: 8717247 009308
- Actueel(les)materiaal uit het vakgebied en wetenschappelijke onderzoeken.

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

De cursist is in staat om...

...een protocol op te stellen om een indruk te krijgen van het karakter van een dier.
...een welzijnsprotocol op te stellen.
...het gedrag van een dier te observeren en afwijkend gedrag te scoren.
...uit te leggen hoe dieren leren en dit toe te kunnen passen.
...een goede zorg voor dieren en hygiënemaatregelen toe te passen bij interventies.
...alle vormen van dierinterventie te kunnen benoemen en deze toepassing te kunnen onderbouwen.
...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:

aereshogeschool.nl/therapie-met-inzet-van-dieren
Op basis van het aantal inschrijvingen wordt half juni aangegeven of de opleiding van start gaat.

LOCATIE
	Dronten, praktijkweek
in Lindwedel (Duitsland)
en excursie(s)
DUUR
September t/m juni
STAGE
	20 dagen stage lopen bij
een bedrijf uit de sector
KOSTEN
Totaalprijs (5 modules): € 4.995,Prijs per losse module: € 1.250,Niet inbegrepen kosten:
	overnachting in
Duitsland (ca. € 250,-)
en studieboeken (ca. € 150,-)

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

