Voltijdse dagopleiding
hondentrimmer - pensionhouder
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Kies je voor een opleiding bij SYNTRA Midden-Vlaanderen, dan kan je rekenen op
een professionele opleiding die steeds vertrekt vanuit de praktijk.
Je krijgt les van ervaren experten uit de sector. Wie na de opleiding wil starten
als zelfstandige, kan bij ons terecht voor een persoonlijke begeleiding en
ondersteuning.

Als hondentrimmer-pensionhouder ga je dagelijks passioneel met honden en
andere kleine huisdieren om. Je verzorgt hen en dit in de meest ruime betekenis
van het woord.
Zoveel honden, zoveel vachten. Iedere soort vraagt een eigen trimtechniek die
ervaren docenten je correct aanleren. Plukken, scheren, knippen, effileren... het
komt allemaal aan bod. Ook leer je hoe je als pensionhouder professionele
accommodatie voor kleine huisdieren inricht en managet.
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Op het programma
Tijdens deze éénjarige voltijdse dagopleiding krijg je 3 a 4 dagen per week les.
Eveneens doe je 60 uur aan werkplekleren.
Elementaire kynologie
Gedrag van de hond
Anatomie
Fysiologie
Kynologie
Elementaire verzorging
Preventie en hygiëne
Zoönoses
Identificatie en EHBO
Voeding
Dagelijkse verzorging
De kat
Gedrag en rassenkunde
Anatomie
Fysiologie
Voeding
Dagelijkse verzorging
Basispraktijk vachtverzorging
Omgang en begeleiding van de hond
Technologie
Vachten
Vachtverzorging
Rassenkennis
De FCI-groepen en hun onderverdeling
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Praktijk voor de hondentrimmer
Inrichting trimsalon
Basistechnieken
Ras- en vachttypische technieken
Huid en huidaandoeningen
Huidziekten
Afwijkingen
Uitbating van een pension
Hond en kat in functie van het pension
De inrichting
Werkplekleren (stage)
Ondernemerschap
In deze voltijdse dagopleiding wordt ook jouw zin in ondernemerschap
aangescherpt. De verschillende aspecten van ondernemen zijn daarom in deze
opleiding opgenomen. Zo scherp je je commerciële vaardigheden aan via de
modules personal branding, verkooptechnieken, netwerken en pitchen en leer je
een marketingplan opmaken. Uiteraard komt ook het financiële aspect aan bod.
Je krijgt de basis van boekhouden mee en je leert een financieel plan opstellen.
Deze competenties zijn onontbeerlijk om na de opleiding of in de toekomst met
je eigen zaak te starten.
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Toelatingsvoorwaarden
Je bent/wordt 18 in de loop van het jaar waarin de opleiding start.
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Praktijklessen en materiaal
Voor de trimlessen waarbij verschillende rassen aan bod komen, oefen je op, en
ga je binnen je netwerk op zoek naar geschikte honden. In het begin van het
cursusjaar wordt op basis van de lesplanning duidelijk wanneer je welke hond
dient te voorzien.
In deze opleiding werk je met, en vervoer je honden. Wellicht zal dit vlekkeloos
verlopen, al is een klein risico nooit uitgesloten. Sluit daarom steeds een
familiale verzekering af vooraleer de opleiding van start gaat.
Honden verzorgen impliceert dat je beschikt over degelijk materiaal. Als cursist
krijg je de kans om te genieten van een groepsaankoop waarbij je het materiaal
tegen een goede prijs/kwaliteitsverhouding in de klas aankoopt. Alle informatie
betreffende deze aankoop van materialen wordt je op de eerste lesdag
toegelicht.
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Volgend materiaal heb je nodig:
•

Kwalitatieve muilkorf (met degelijke sluiting): maat 0,1,2,3,4 en 5

•

Kwalitatieve riemset

•

Autogordel: veiligheidslijn of autokennel of bench. Voor deze aankoop
moet je zelf instaan.

•

Gereedschapskoffer

•

Effileerschaar: enkele of dubbele

•

Borstels: natuurhaar (föhnen), rubberborstel, slicker of universeelborstel
(hard en zacht) en terriërborstel. Het is van groot belang dat alle
borstels goed in de hand liggen.

•

Kammen: fijn, medium en grof of combinatiekam grof-fijn

•

Metalen kam (voor oog en oor)

•

Herdershark, metalen rakel met houten handvat (vast en zeker geen PVC)

•

Nageltang

•

Pincet

•

Tekentang

•

Metalen kam met lange pinnen

•

Zeemvel of handdoek

•

Tondeuse en 3 scheerkoppen van verschillende lengte: 1mm, 3mm en
9mm

•

Klittenkam

•

Trimmessen (bo): fijn, medium en grof

•

Rechte schaar, 20 cm, bij voorkeur met kort handvat

•

Voetenschaar, 16 cm, bij voorkeur met kort handvat

•

Stop bleeding poeder

•

Oorreiniger

•

Oogreiniger

•

Trimpoeder, vingerlingen, vingercondoom…

•

Facultatief: scharentas
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Examens, praktijkproeven en getuigschriften
Ontvang ik een getuigschrift of diploma? Wie slaagt voor de examens en de
eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus
ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift.
Onze certificaten, getuigschriften en diploma's zijn erkend door de Vlaamse
Gemeenschap.
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