OPLEIDING BEGELEIDER HERSENWERK VOOR HONDEN





Zie jij de enorme meerwaarde van Hersenwerk in je hondenwerk?
Geloof jij in de kracht van maatwerk?
Wil jij leren hoe je op deskundige wijze mens en hond kunt begeleiden?
Wil jij Hersenwerk inzetten op een manier die volledig aansluit bij jouw manier van werken?

Word dan Professioneel Begeleider Hersenwerk!
Met het inzetten van Hersenwerk op deskundige wijze ga jij absoluut het verschil maken voor mens
en hond. Met Hersenwerk laat je mens en hond met elkaar in gesprek gaan, versterk je hun relatie en
krijgen mens en hond nog meer handvatten om harmonieus samen te leven.
Volg onze uitgebreide, intensieve maar bovenal inspirerende opleiding.
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen.
1.
2.
3.



4.

Voorbereidende cursus: Hersenwerk InZicht, samen aan de slag met je eigen hond
Assessment waarin je jouw persoonlijke leerdoelen vaststelt
Opleiding in drie delen:
Eén op één lesgeven, theorie + praktijk
Hersenwerk verdiept en verbreed, theorie + praktijk
Hersenwerk Zakelijk, theorie + praktijk
Eindopdracht + portfolio

Voorbereiding voor de opleiding
Hersenwerk InZicht
Een vier weken durende online cursus waarin je met je eigen hond aan het werk gaat.





InZicht in Hersenwerk, materiaalkennis en technieken
InZicht in jouw hond en Hersenwerk
InZicht in jouw manier van begeleiden
InZicht in het effect van Hersenwerk op de relatie tussen jou en je hond

Deze cursus volg je via online opdrachten in de Hersenwerk Academie en je wordt begeleid door een
docent in een besloten Facebookgroep. Je werkt in je eigen tijd, op je eigen tempo.

Assessment
Aan de hand van opdrachten heb je een persoonlijk gesprek met de docent van de opleiding.
Onderwerpen:
 Terugblik op Hersenwerk InZicht
 Bespreking van je opdrachten met de docent
 Je maakt een Persoonlijk ontwikkelplan (POP) met jouw leerdoelen.
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Opleiding
Deel 1: Eén op één lesgeven








Inzicht in het aanbieden van Hersenwerk aan een onbekende hond
Vaardigheden om een eigenaar te begeleiden
Leren afstemmen van materialen en technieken op het individu
Inzicht in je eigen ontwikkeling als begeleider
InZicht in de negen Hersenwerktypes
Praktijkopdrachten
Ontwikkelgesprek: Individueel gesprek met een docent waarbij je terugblikt en vooruitkijkt
op jouw professionele ontwikkeling en je POP bijstelt.

Deel 2: Hersenwerk verdiept en verbreed
Verdieping en verbreding over het inzetten van Hersenwerk in hondenwerk.
Hersenwerk in combinatie met:






Karakters
Leeftijd
Gedrag
Negen Hersenwerktypes
Fysiek ongemak

Verdieping en verbreding in jouw professionele ontwikkeling




Verdieping in eigen vaardigheden als begeleider
Praktijkopdrachten
Ontwikkelgesprek: Individueel gesprek met een docent waarbij je terugblikt en vooruitkijkt
op jouw professionele ontwikkeling en je POP bijstelt.

Deel 3: Hersenwerk Zakelijk
In dit deel ontwikkel je jouw persoonlijke stijl als Begeleider Hersenwerk






InZicht in diverse lesvormen
Hersenwerk op jouw manier
Hersenwerk binnen jouw professionele leest
Profilering van jouw aanbod
Praktijkopdrachten

Deel 4: Eindopdracht




Opbouw portfolio aan de hand van alle opdrachten uit de opleiding
Verzorgen van een Hersenwerk sessie passend bij jouw persoonlijke werkwijze
Eindgesprek met een docent
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Diploma
Bij het aanleveren van een volledig portfolio en een met voldoende beoordeelde eindsessie ontvang
je een diploma als Begeleider Hersenwerk.
Begeleiding tijdens de opleiding





De opleiding volg je via de Hersenwerk Academie in een online omgeving.
Je hebt 4 persoonlijke gesprekken met een docent die jou gedurende de opleiding volgt.*
Je kunt dagelijks je vragen stellen en sparren met je medecursisten in de besloten
Facebookgroep van de opleiding.
Elke twee weken is er een online Q&A met een docent voor alle cursisten die op dat moment
aan de opleiding deelnemen.

*De gesprekken worden aangeboden binnen één jaar vanaf jouw assessment. Deze gesprekken vinden plaats na elk
onderdeel van de opleiding. Ben je langer dan een jaar bezig met de opleiding dan vervalt deze vorm van begeleiding.
Je kunt deze gesprekken nog wel inkopen tegen het dan geldende docententarief.

Tijdsinvestering




De tijdsinvestering is gekoppeld aan jouw tempo.
Je kunt instappen wanneer je wil en je plant zelf je agenda.
Als je alles achter elkaar volgt en gemiddeld 2 uur per week inplant voor theorie en praktijk,
kun je tussen de 6 tot 9 maanden je diploma halen.

Kosten (prijzen 2021)




Hersenwerk InZicht: vier weken cursus € 95,00
Assessment: opdrachten en persoonlijk gesprek € 95,00 (dit bedrag ontvang je retour
wanneer je daadwerkelijk start met de opleiding)
Opleiding: 3 delen inclusief begeleiding € 1.575,00

Na de opleiding






Houd je toegang tot de Academie en lesmateriaal zolang de opleiding in deze vorm bestaat.
Ontvang je bericht zodra er aanpassingen en toevoegingen zijn in het lesmateriaal.
Kun je aansluiten in een Facebookgroep voor Begeleiders Hersenwerk voor dieren.
Blijf je in contact met collega’s om samen te sparren en te overleggen over praktijkcasussen.
Kun je doorgroeien in Hersenwerk met diverse specialisaties.

Heb je nog vragen? Wil je je aanmelden? Mail dan naar office@hersenwerkvoordieren.nl
Hartelijke groet,
Docententeam Hersenwerk voor honden
Tessa Savelkoel, Puzzle Dog
Marieke Smit, Hondenschool Robbedoes
Marleen van Baal, Hersenwerk voor dieren
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