Post-hbo-opleiding / Internationaal (ISAAT) geaccrediteerd
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Speciaal voor professionals in de humane zorg

Dieren worden tegenwoordig steeds vaker ingezet
in coaching- en therapiesessies. Veelal is er wel
specialistische kennis over de humane kant maar niet
over de dierlijke kant met alle mogelijke gevolgen van
dien. Wil jij ook op een verantwoorde manier dieren
leren inzetten in de humane zorg, zodat het welzijn van
zowel mens als dier gewaarborgd blijft? Dan is deze
post-hbo opleiding precies wat je zoekt!

OPLEIDING OP NIVEAU IN SAMENWERKING MET O.A.:
Universiteit Utrecht, Open Universiteit, Institut für soziales Lernen mit Tieren
en Hulphond Nederland

“De kracht van deze opleiding is dat je
leert om het dier echt
te zien en te lezen, zodat je ze ook op een
verantwoorde
manier in kunt zetten.”

Voor wie?

Je hebt een hbo-studie op het gebied van
humane therapie afgerond, zoals SPH,
Social Work, verpleegkunde of logopedie.
Ook jeugd- en gezinsprofessionals,
psychologen en pedagogen kunnen
deze opleiding volgen. 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. Of je
wilt als manager van een zorginstelling/
zorgboerderij het therapie/coaching/AAI
met dieren goed geregeld hebben voor
jouw instelling. Mocht je niet voldoen aan
de vooropleidingseisen dan bieden we
de mogelijkheid om een aantal lesdagen
te volgen. Neem voor meer informatie
contact op met de opleidingscoördinator.

Wat leer je?

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.
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.
Een aantal praktijkdagen in Duitsland
(Lindwedel) bij een geaccrediteerd
(ISAAT) instituut is 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.

PRAKTISCHE INFO

Deze 10 maandelijkse deeltijdopleiding
start in september en bestaat uit 5 modules.
Deze modules zijn ook los te volgen.
Voor meer informatie en het bezoeken
van voorlichtingsdagen, zie onze website.

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,-)
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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. Slegers
Open Universiteit, hoogleraar
Antrozoölogie, president IAHAIO
Sandra Haven DVM
Aeres Hogeschool Dronten,
gezelschaps-dierenarts en docent
Ingrid Stephan
leiterin des Institut für soziales Lernen
mit Tieren
Martinus Tellegen, MSc.
Aeres Hogeschool Dronten,
docent bedrijfskunde
Dr. Ir. Kathalijne Visser
Aeres Hogeschool Dronten, docent
en lector Human-Animal Interactions
Dr. Richard Griffioen
Aeres Hogeschool Dronten,
lector Animal Assisted Interventions

Meer info?

Kijk op www.aereshogeschool.nl/
therapiemetdieren

VOORDELEN
- Internationaal ISAAT
geaccrediteerd(International Society
for Animal Assisted Therapy)
- Kennis en vaardigheden opdoen
om verantwoord AAI te bedrijven
- Theorie en praktijk worden met
elkaar verbonden
- Gegeven door internationale
specialisten
- AAT opleiding: hoogste niveau
- Opleiding op managementniveau
- Aan het eind een bruikbaar document
om AAI in te zetten in je eigen
(toekomstige) werksituatie
- Gericht op meest gebruikte diersoorten
- Stage en intervisie
- Interactie met mede professionals

Meld je aan! www.aereshogeschool.nl/therapie-met-inzet-van-dieren
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