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Bijzonder jaar
 

Het jaar 2020 kan door corona zonder twijfel als bijzonder de
boeken in. Voor DogVision was dit jaar ook bijzonder omdat er op 1
mei het 25-jarig jubileum was. Het feestje hiervoor is om
begrijpelijke redenen uitgesteld. We richten onze blik dan ook op
2021, met nieuwe kansen en uitdagingen door steeds
veranderende coronamaatregelen.

Het vak van Kynologisch Instructeur of Hondengedragstherapeut
vraagt om levenslang leren. Door het ‘nieuwe werken’ heb je
wellicht meer tijd om je kennis uit te breiden of te verdiepen. Zet je 
tanden daarom in een nieuwe uitdaging of trakteer jezelf op een
interessante nascholing. De inhoud van onze lessen maakt dat je
ze met speels gemak volgt. We ontmoeten je graag op een van
onze lesdagen.
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We wensen je mooie feestdagen en een goed begin!

Namens Team DogVision,
Joanne A.M. van der Borg

Levenslang leren: in één oogopslag je
keuze bepalen
 

Elke hondenliefhebber die professioneel of
hobbymatig kennisverdieping of -uitbreiding zoekt
over hondengedrag, kan bij ons passende scholing
vinden. Om uit het ruime aanbod de juiste keuze te
maken, hebben we het gehele aanbod in een handig
overzicht gezet. Zo zie je in één oogopslag welke
modulen er nodig zijn om bijvoorbeeld Kynologisch
Instructeur of Gedragstherapeut te worden. Of welke
modulen geschikt zijn als nascholing als je deze
opleidingen al op zak hebt. Ook kun je losse
modulen volgen om je kennis te verdiepen.

Kies voor een nieuwe uitdaging en begin het nieuwe
jaar goed!

 
overzicht modulen
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Nieuwe module: Welzijn en abnormaal
gedrag bij honden
 

Zit je hond lekker in zijn vel? Dat betekent dat aan 
al zijn fysiologische en gedragsmatige behoeften is
voldaan. Dit vormt de basis voor een goede en
harmonieuze relatie met de mens. Maar wat zijn 
die behoeften dan? En wat als daar niet aan 
voldaan wordt?

In de nieuwe 3-daagse module Welzijn en abnormaal
gedrag bij honden ligt de focus op het vaststellen van
dat welzijn. Aan bod komen specifieke vormen van
ongewenst gedrag, waarbij een verminderd welzijn
een belangrijke rol speelt. Je leert bijvoorbeeld
prooivanggedrag als hoog-risico gedrag te
onderscheiden van agressie en de impulsiviteit bij je
hond te bepalen volgens een wetenschappelijk
gevalideerde methode. Ook leer je allerlei vormen
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van abnormaal gedrag herkennen en de 
mogelijke oorzaken die daarbij een rol kunnen 
spelen.

De nieuwe module is speciaal geschikt als
nascholing voor Kynologisch Instructeur en start in
januari 2021.

Wil je voor je hondenschool of kynologenclub deze
module online aan je instructeurs aanbieden? Vraag
dan vrijblijvend een offerte aan voor incompany-
training via

 
info@dogvision.nl.

 
Welzijn en abnormaal gedrag

 

Frisse wind door opleiding KI
 
 

Door (wetenschappelijk) onderzoek komen we
steeds meer over honden en hun gedrag te weten.
Deze nieuwe kennis in onze opleidingen verwerken,
is volgens ons niet meer dan logisch. Daarom zijn we
op dit moment druk bezig de praktijkgerichte module
voor de opleiding tot Kynologisch Instructeur (KI) aan
te passen aan de meest actuele trainingsinzichten.

Samen met de modulen Ethologie van de Hond en
Leren bij Honden vormt deze module de vernieuwde
opleiding Kynologisch Instructeur. Daarom is de
naam van deze module aangepast en luidt nu:
Praktijk trainen en instructie geven.

Onze opleiding is erkend door het CKI en je mag 
als geaccrediteerde KI het keurmerk CKI van de 
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland voeren.
Deze vernieuwde opleiding start in januari 2021.

 
meer info over opleiding KI

 

Op zoek naar nascholingspunten?
  

 

DogVision kan je helpen met de benodigde
accreditatiepunten. Volg bijvoorbeeld onze 6-daagse
module Biologie van de Hond. De CKI waardeerde
het met 55 accreditatiepunten. Ook de 3-daagse
module Mens achter de Hond kreeg van de CKI 55
accreditatiepunten toegekend. Van de
beroepsvereniging van gedragstherapeuten voor
honden (NVGH) kregen de modulen 15 PE punten.
Beide modulen starten in januari 2021.

Wist je dat alle DogVision modulen gewaardeerd zijn
door het CKI als nascholing? Op onze website vind
je uitgebreide informatie. Krijg een goed beeld van
alle opleidingen in het handige modulenoverzicht.

Begin 2021 starten diverse modulen:
 - 'Toegepaste Ethologie van de Hond' start vrijdag 8

januari en 9 april 2021. Lees hier de reacties van
cursisten.

 - 'Leren bij Honden' start vrijdag 15 januari en 16
april 2021. Lees hier de reacties van cursisten.
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- 'Biologie van de hond' start donderdag 28 januari
2021. Lees hier de reacties van cursisten.

 
overzicht modulen

 

Nieuwe cursus: Accent op
Hondenwelzijn
 
 

De nieuwe cursus Accent op Hondenwelzijn is een
incompany-training op maat ontwikkeld voor
Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en
opsporing dierenleed (in de volksmond dierenpolitie),
hondenwachters en hondengeleiders van de politie.
Inmiddels is deze cursus al twee keer met succes
gegeven voor teams van regio Gelderland Midden-
en Noord-Nederland.

Het is een praktijkgerichte verdieping in het
herkennen en beoordelen van gedrag van honden
met focus op agressie, angst en opwinding. En in het
bijzonder in de problematiek van hoog risico honden.
De cursus bestaat uit drie lesdagen en een
praktijkdag bij een opslaghouder.

Meer weten? Klik op de link voor uitgebreidere
informatie. Vraag vervolgens vrijblijvend een
incompany-training offerte aan bij: info@dogvision.nl.

 
Accent op Hondenwelzijn

  

Verbod stroomstootapparatuur bij
honden

  
 

Werkhonden zijn intelligente, werklustige dieren met
gevoelens en emoties, die ontzettend snel leren. Zij
verdienen als geen ander trainers die:

 - goed opgeleid zijn en het beste in ze bovenhalen
 - begrijpen hoe ze leren en wat ze motiveert om te

werken
 - weten hoe ze trainingen goed opbouwen en kiezen

voor de juiste honden.
 

Goede trainers laten deze aversieve middelen in de
wilgen hangen! Er is immers aangetoond dat er
alternatieve manieren zijn om honden te trainen,
waarbij het gebruik van deze apparatuur niet nodig
is. Ook eigenaren van honden gebruiken soms
stroomstootapparatuur voor het afleren van
ongewenst gedrag van de hond, zoals opspringen of
blaffen. Ook daarvoor zijn voldoende betere
manieren om het gewenste resultaat te bereiken.

 
Na akkoord van de Eerste en Tweede Kamer en de
Raad van State kan het verbod ingaan. De invoering
is voorzien in juli 2021. Lees meer informatie op de
website van de Rijksoverheid.

Netwerkkaart Gedragstherapeuten
 

Ben je als particulier of als professional op zoek naar
een goed opgeleide gedragstherapeut voor honden?
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En zie je door de bomen het bos niet meer? Dat is
begrijpelijk. Iedereen kan zich helaas zomaar
Gedragstherapeut voor honden noemen. Daarom
hebben we het makkelijk voor je gemaakt. Via een
duidelijke kaart kun je direct contact opnemen met
een door ons opgeleide en dus gecertificeerde
gedragstherapeut bij jou in de buurt.

Afgelopen juni is een nieuwe groep
gedragstherapeuten afgestudeerd. Ook zij zijn terug
te vinden op onze netwerkkaart.
Op deze kaart vind je de gedragstherapeuten die
deel uitmaken van het professionele netwerk van
DogVision. Leuk om te weten: via Facebook heeft
deze kaart inmiddels bijna 17.200 mensen bereikt, is
er 1.700 keer op geklikt en bijna 100 keer gedeeld!

 
netwerkkaart Gedragstherapeuten

 

E-mail: info@dogvision.nl
 

 

Iedere werkdag telefonisch bereikbaar
van 9.00 uur tot 12.00:

033 - 46 919 46
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