DIERENTRAINERS ACADEMIE
DOOR TOINNY LUKKEN
DÈ SPECIALIST VOOR DIERENTRAINERS!
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Het vak van dierentrainer is een niet alledaags beroep. Vaak werk je al in de
dierenbranche en wil je je vaardigheden vergroten of heb je iets met dieren en
wil je meer leren over hun gedrag en welzijn. Tot enkele jaren terug was het
niet mogelijk hiervoor een professionele opleiding te volgen waarin vooral veel
aandacht wordt besteed aan de combinatie theorie en praktijk (duaal
onderwijs) maar daar is verandering in gekomen!
Sinds een paar jaar verzorgd de Dierentrainers Academie, dè specialist voor
dierentrainers en partner van Aeres Training Center Barneveld, de modulaire
opleiding tot Expert Dierentrainer.
Het trainen van dieren is wetenschappelijk bewezen welzijnsverhogend en
stress reducerend. Door het verbeteren van de trainingsvaardigheden van
dierentrainers zal de kwaliteit van het leven van dieren onder menselijke zorg
verbeteren. Hierdoor verbetert automatisch het hele dierwelzijn.

KENNIS OVER DIERGEDRAG
Het gedrag van dieren spreekt al eeuwenlang tot ieders verbeelding. Het
trainen van dieren ook. Maar om dieren te kunnen trainen blijkt kennis en
inzicht in diergedrag (ethologie) nodig te zijn waarbij verschillende
leerprocessen een cruciale rol spelen. Het is heel belangrijk dat je begrijpt
waarom een dier gedrag vertoont en hoe en waarom een dier reageert op
prikkels, zowel van binnenuit als van buitenaf.
Hierbij spelen prikkels en de omgeving een belangrijke rol, naast motivatie en
wat dit het dier oplevert, oftewel de feedback. En jij als trainer kan hier een
positieve invloed op uitoefenen!
DIEREN TRAINEN LEER JE NIET ALLEEN UIT DE BOEKEN, DIEREN TRAINEN
LEER JE VOORAL DOOR ERVAREN EN VEEL DOEN!
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UNIEK IN NEDERLAND!
De Dierentrainers Academie is uniek in Nederland omdat het de enige
opleiding is waar je het vak tot Expert Dierentrainer kunt leren in drie
verschillende, opeenvolgende modules en waarbij theorie en aansluitend
praktijk samengaan. De ochtenden gebruiken we voor de theoretische leerstof,
de middagen gebruiken we om het geleerde in de praktijk te brengen waarbij
er, onder begeleiding van ervaren docenten in dierentraining, getraind mag
worden met heel veel verschillende diersoorten.

BIJSCHOLEN ALS PROFESSIONEEL DIERTRAINER WAS NOG NOOIT ZO
MAKKELIJK!
In de toekomst wordt het mogelijk om door de Academie georganiseerde
symposia, specialisatiecursussen, lezingen en workshops te volgen. Als je de
hele opleiding voltooid hebt en je blijft je bijscholen, behoor je tot de crème de
la crème op het gebied van dieren trainen.
Door middel van het PE (Permanente Educatie) puntensysteem welke te
verkrijgen zijn door het volgen van bovengenoemde bijeenkomsten maar ook
door het volgen van door anderen gegeven PE punten waardige cursussen,
workshops en/of lezingen, wordt je diploma meer waard.
Vanuit deze organisatie is het ook veel makkelijker een baan te vinden
aangezien het netwerk waar je je dan in bevindt, zeer groot is. Je komt in
aanraking met de beste dierentrainers over de hele wereld. De DTA is
voornemens een vacaturebank bij te houden zodat het in contact komen met
een leuke werkplek minder makkelijker wordt en kan je helpen bij het vinden
van je droombaan!

STEUN VANUIT DE ACADEMIE OP HET VINDEN VAN EEN GESCHIKTE
BAAN VOOR JOU IS NU MOGELIJK!
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HOE WORDT ER VOOR JOU GEZORGD?
Er wordt gestreefd naar één op één begeleiding waarbij veel ruimte en
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling is. De duidelijke theoretische kennis is
wetenschappelijk onderbouwd en de perfecte combinatie tussen theorie en
praktijk biedt jou, de student, de mogelijkheid het vak als dierentrainer te
leren, mede door een scala aan diersoorten waarmee getraind mag worden. Er
is veel ruimte en aandacht voor de opbouw van een training en door de
prettige manier van lesgeven wordt een maximaal resultaat behaald bij de
studenten.

GOEDE MIX TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK
Door de voortdurende en leuke afwisseling van theorie en praktijk wordt de
opleiding hoog gewaardeerd door (oud) cursisten. Juist door deze combinatie is
het mogelijk het geleerde van de ochtend meteen in de praktijk te brengen in
de middag. Hierbij wordt per dag gewerkt aan een training die een vervolg
krijgt in de volgende cursusdag, zodat het mogelijk is je skills in dieren trainen
voortdurend te verbeteren.

AERES TRAINING CENTER BARNEVELD ALS PARTNER
In nauwe en prettige samenwerking met Aeres Training Center Barneveld
beschikken we over gedegen leslocaties, zijn er goede faciliteiten op het gebied
van de uitvoering van de praktische gedeeltes en zijn er veel diersoorten
beschikbaar waarmee getraind mag worden. Denk hierbij aan katten,
knaagdieren, konijnen, ratten, muizen, kippen, geiten en paarden.
De theorie is gebaseerd op de leerprincipes, volgens de laatste methodieken en
wetenschappelijk, onderbouwde technieken. Je leert het vak middels de
positieve trainingsmethode.
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EEN GREEP UIT DE ONDERWERPEN
De opleiding bestaat uit 3 modules en per module wordt aandacht besteed aan
de vele facetten die je moet beheersen als dierentrainer. Een greep uit het
aantal onderwerpen dat behandel wordt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het ontstaat van gedrag
Hoe leren dieren?
Het maken van een trainingsstappenplan
Het 4 stappenplan in je training
Resultaat verhogen, hoe doe je dat?
Het gebruiken van je de clicker
Het inzetten van verschillende trainingsmethodieken
En als hij het nou niet doet..?
Hoe ga je om met agressie, angst, stress en conflictgedrag
Signaleren van gedragsproblematiek en hoe los ik deze op
Communicatie en leerstijlen
Kwaliteiten uitbouwen bij je jezelf en bij je dier
Hebben dieren emotie en hoe intelligent zijn ze?
Ethiek bij dieren
Welzijn bij dieren en hoe deze te verhogen
Het inzetten van verrijkingsmiddelen
Hoe train je dierentuindieren en nog veel meer!

HET DOEL IS DAT JE MET DE OPGEDANE KENNIS EN ERVARING NA DEZE
OPLEIDING MET ELK WILLEKEURIG DIER AAN DE SLAG KUNT GAAN EN
EVENTUEEL JE DROOMBAAN VINDT!
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VOOR WIE IS DE OPLEIDING GESCHIKT?
Door de laagdrempeligheid van de manier van lesgeven is deze opleiding
geschikt voor mensen die interesse hebben in dieren, hun gedrag en de
training. Maar ook voor mensen die zich willen omscholen tot dierentrainer, de
kneepjes van het vak willen leren en/of leiding willen geven aan een team
(Module 3 Expert Dierentrainer).

VOORKENNIS
Het is niet noodzakelijk voorkennis te hebben. Kennis van de Engelse taal is een
voordeel maar geen pré. Daarnaast is de opleiding uitermate geschikt voor
mensen die al in de dierensector werkzaam zijn. Dierentuinverzorgers,
proefdierenverzorgers, asielmedewerkers, verzorgers van
kinderboerderijdieren, paraveterinairen, dierenartsen maar ook dierentrainers
van de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie.

HET IS VOORAL EEN OPLEIDING VOOR MENSEN DIE NAAST HET
VERGROTEN VAN HUN THEORETISCHE KENNIS OOK PRAKTISCHE
ERVARINGEN WILLEN OPDOEN IN HET TRAINEN VAN DIEREN!
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MOET IK ALLE MODULES VOLGEN?
Het is niet noodzakelijk alle 3 de modules te volgen. Jij bepaald zelf tot welk
niveau je wilt komen, want iedere module heeft zijn eigen, volwaardige niveau.
Ieder niveau geeft toegang tot de kans op een baan in de dierensector, waarbij,
door het volgen van de vervolgmodules de kans alleen maar groter wordt.

Mocht je besluiten de hele opleiding te doen (3 modules), kun je Expert
Dierentrainer worden. We zijn voornemens de opleiding te laten accrediteren
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Je kunt je, na het volgen van elke module en afgesloten met een voldoende,
aansluiten bij de Dierentrainers Vereniging Nederland met, naast de kans op
een baan in de dierensector, nog een aantal fijne voordelen zoals netwerken
met elkaar, het volgen van symposia, lezingen. In de toekomst moet het
mogelijk zijn zelfs een verenigingsblad te ontvangen.

DUS VOOR IEDEREEN DIE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thuis dieren heeft en het leuk vindt deze te gaan trainen
Geïnteresseerd is in diergedrag en hoe dieren leren
Zijn/haar banenkans binnen de dierensector wil vergroten
Al werkzaam is in de dierensector en zijn/haar kennis wil vergroten
De ambitie heeft dierentrainer te worden
Zijn/haar skills wil verbeteren in het vak als dierentrainer
Een betere leidinggevende wil zijn voor het team
Etc.

DEZE OPLEIDING BIEDT JE DE MOGELIJKHEID OM EEN PROFESSIONEEL
DIERENTRAINER TE WORDEN!
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RESULTAAT
Je werkt binnen de 3 Modules aan je kennis en vaardigheden.

KENNIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het ontstaan van diergedrag (ethologie)
Hoe dieren leren
Het inzetten van de clicker
Wetenschappelijke onderbouwde trainingstechnieken
Inzetten van positieve trainingsmethoden op basis van gewenst gedrag
belonen
Het opzetten van een trainingsstappenplan
Inzetten van verrijkingsmiddelen
Herkennen van agressie
Ethiek van en welzijn over dieren
Persoonlijke ontwikkeling
Gedragsmanagement
Herkennen van angst
Conflictgedrag
Herkennen van stress signalen
Emotie en intelligentie bij dieren
Gedragsproblematiek en eenvoudige therapeutische oplossingen
Communicatie
Teammanagement
Uitbreiden van zelfkennis
Gedragsmanagement
Etc.
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VAARDIGHEDEN
• De leertheorie beheersen en het toepassen van het juiste leerprincipe
tijdens het trainen van dieren
• Werken met een clicker
• Op het juiste moment gedrag conditioneren door het inzetten van het
beloningssysteem
• Een trainingstappenplan opstellen en deze bijstellen op verloop en
individu
• De communicatie van meerdere diersoorten herkennen
• De juiste conclusies trekken uit het waargenomen gedrag
• Het verloop van een training sturen in de gewenste richting
• Agressie goed weten in te schatten en indien nodig, te voorkomen
• Op de juiste manier verrijkingsmiddelen inzetten en toepasbaar maken
• Eenvoudig probleemgedrag oplossen · Gedrag juist interpreteren
• Welzijn verhogend trainen
• In staat om zijn team beter aan te sturen
• Gedragsproblemen goed inschatten en de juiste therapiemethoden
inzetten
• Omgaan met emoties zoals angst en stress
• Weet de leefomgeving van een dier te verrijken
• Het stellen van leerdoelen
• Etc.

UITSPRAAK VAN EEN STUDENT: “DE PRAKTIJKLESSEN ZIJN ZÓ
INTERESSANT! IK STA IEDERE WEEK TE SPRINGEN OM WEER NAAR
SCHOOL TE MOGEN”!

Naast het volgen van de theorielessen in de ochtenden, worden er in de
middag praktijklessen gegeven met de aanwezige dieren. Daarnaast gaan we in
iedere module een kijkje in de keuken van een ander bedrijf nemen.
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Dolfinarium Harderwijk, Ouwehands Dierenpark en het volgen van een
workshop over het trainen van roofvogels en uilen zijn de kersjes op de taart!

MEERDERE DOCENTEN
En dat is nog niet alles want de Academie heeft een aantal bekende docenten
uit de dieren(trainers)wereld in huis gehaald voor een lezing dan wel het
verzorgen van een gedeelte van de opleiding, een workshop of een
specialisatiecursus.
Daarnaast zijn er plannen om ook verder te kijken dan onze neus lang is en
willen we zeer ervaren mensen uit de dierenbeschermingsorganisaties
/dierenwelzijnsorganisaties vragen om ons team te komen versterken en een
lezing/workshop te geven.

THE SKY IS NOT THE LIMIT!

MBO+
Het algemene niveau is voor iedereen nagenoeg haalbaar aangezien de
opleiding opgebouwd is uit 3, afzonderlijke niveaubepalende modules van elk 8
dagen. Voor het starten van module 2 moet je eerst module 1 met goed gevolg
hebben afgerond en voor het starten van module 3 moet je eerst module 1 en
2 met goed gevolg hebben afgerond.
Elke module is los te volgen en heeft een logische opbouw. Natuurlijk wordt er
wel een bepaalde mate van inzet van je verwacht. Je gaat per slot een beroep
leren! Dierentrainer zijn is, naast een hobby, namelijk ook een vak.
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LENGTE VAN DE OPLEIDING
Iedere module omvat een periode van 8 lesdagen, voornamelijk op de
vrijdagen en gestreefd wordt dat deze achtereenvolgend gegeven worden.
Natuurlijk ben je vrij om alleen module 1 te doen, of alleen module 1 en 2 en
sluit je deze na ongeveer twee maanden af met het certificaat assistent
dierentrainer, module 2 duurt ook 2 maanden en sluit je af met het certificaat
Dierentrainer, beiden vergroten de kans op een baan in de dierensector.
Indien je besluit door te gaan tot Expert Dierentrainer en de 3 modules achter
elkaar volgt én je rond je stageperiode binnen 1 jaar af, kan je het diploma
Expert Dierentrainer in 1,5 jaar halen.
Er wordt niet van je verwacht dat je afronden gaat halen in die periode maar
het mag natuurlijk wel! Er geldt wel een maximum van 3 jaar waarin je de
gehele opleiding moet hebben voltooid.

DE OPLEIDING KUN JE DUS IN JE EIGEN TEMPO VOLGEN, HOE FIJN IS
DAT!

MODULAIR OPGEBOUWDE OPLEIDING
De opleiding bestaat uit 3 modules. Voor geen van de modules is een
vooropleiding vereist. Indien je deze wel gedaan hebt is, afhankelijk van de
vooropleiding, in overleg vrijstelling mogelijk voor een aantal
onderwerpen/lesdagen.
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OPBOUW MODULES, INHOUD LESSEN EN KOSTEN

MODULE 1 ASSISTENT DIERENTRAINER
Duur: 8 dagen.
Kosten: 995,Herkansingstoets: 75,Je wordt opgeleid tot: Assistent Dierentrainer
Deze module sluit af met: een theorietoets. Daarnaast wordt de praktijk
beoordeeld tijdens alle praktijklessen.

Hierin maak je kennis met de ethologie en al haar facetten. Je leert omgaan
met hoe dieren leren en de eerste stappen te zetten naar het werken volgens
een trainingsstappenplan. Het inzetten van de clicker tijdens de trainingen
behoort tot de basisprincipes van dieren trainen en het herkennen van angst
en stress signalen is heel belangrijk in deze module.

Tijdens deze opleiding hebben we 1 dag ingepland voor een bezoek aan het
Dolfinarium Harderwijk waarin we ook een kijkje achter de schermen krijgen en
alle ins- en outs leren over het trainen van zeezoogdieren. Je krijgt voldoende
gelegenheid om je vragen te stellen aan de trainers. Gastdocent Bernice Muntz
van de Konijnen Academy komt ons alles vertellen over het trainen, huisvesten
en de voeding van konijnen. Hierbij verzorgt ze ook een demonstratie met haar
eigen konijnen.
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MODULE 2: DIERENTRAINER
Duur: 8 dagen.
Kosten: 995,Herkansingstoets: 75,Je wordt opgeleid tot: Dierentrainer
Deze module sluit af met: een theorietoets en een presentatie van de
praktijktrainingen in tweetallen

In deze module maak je de stap om dierentrainer te worden. Hierin bouwen we
voort op module 1 en leren we over hoe en waarom dieren agressie inzetten
en hoe we daarmee moeten omgaan. We leren veel over onszelf en krijgen te
maken met gedragsmanagement, verfijnen onze trainingsmethodieken en
leren o.a. over het inzetten van verrijkingsmiddelen.

Ook in deze module hebben we weer 1 dag ingepland voor een bezoek aan
Ouwehands Dierenpark waar we een aantal diertrainingen gaan bijwonen. Je
krijgt voldoende gelegenheid je vragen te stellen aan de trainers. We bezoeken
een hippisch centrum om en training met paarden te doen. Daarnaast brengen
we een bezoek aan Kynologisch Nederland en leren we veel over het trainen
van honden.
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MODULE 3: EXPERT DIERENTRAINER
Duur: 8 dagen exclusief de stageperiode van 120 uur (15 dagen) in eigen tijd te
volgen.
Kosten: 995,Examen en stagebegeleiding: 275,Herexamen: 75,Je wordt opgeleid tot: Expert Dierentrainer
Deze module sluit af met: een theorietoets en een individuele presentatie van
je stageperiode van minimaal 120 uur (15 dagen)

In deze laatste en tevens ook pittige Module leer je, naast het op een hoger
niveau trainen met dieren, vooral ook weer veel over jezelf. Je leert de
kneepjes van het vak over leidinggeven aan een team
dierenverzorgers/trainers en de valkuilen herkennen van gedragsproblematiek
bij dieren. Ethologische oplossingen bedenken, gebaseerd op de leerprincipes
is een pré in deze opleiding. Hierbij is het herkennen van probleemgedrag en
het inzetten van eenvoudige therapiemethoden een onderdeel, naast een stuk
ethiek, welzijn en verrijking. Daarnaast loop je, tijdens deze module, een stage
waar je maximaal 1 jaar de tijd voor krijgt. In de stageperiode wordt je begeleid
door een docent van de Dierentrainers Academie. Er zullen speciale
contacturen zijn en er is ook een stage bezoek.

Nadat je je stage hebt afgerond (binnen1 jaar) kun je je inschrijven voor het
examen. Je kunt dus pas examen doen als je stage klaar is.
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Hierbij wordt geacht dat je het geleerde persoonlijk aan de examencommissie
kunt presenteren. Een belangrijk onderdeel hierin is leidinggeven. Bij goed
gevolg ontvang je het diploma Expert Dierentrainer.

STAGEPERIODE BIJ MODULE 3
De stage bedraagt in totaal minimaal 120 uur (15 dagen). Dit kan in iedere
willekeurige dierentuin/kinderboerderij/proefdiercentrum/dierenasiel maar is
ook mogelijk op de locatie waar je werkzaam bent. Hiervoor krijg je maximaal 1
jaar de tijd. Binnen dat jaar moet je je stage hebben afgerond en kun je je
inschrijven voor het examen.
We hanteren geen cijfersysteem tijdens de tentamens en examen. We
beoordelen met: onvoldoende, voldoende, goed.
In deze module hebben we weer 1 dag ingepland voor het bezoek van de
valkenier Martin Doderer die ons gaat trakteren op een fantastische leerzame
dag over het houden en trainen van roofvogels en uilen. Hij neemt zijn eigen
dieren mee en je krijgt voldoende gelegenheid je vragen te stellen aan de hem.
Daarnaast hebben we een excursie naar Nunspeet, bij de Speur- en
Specialistische Dieren en leren we over het trainen van speurhonden naar
verdovende middelen, brand versnellende middelen, narcotica en mensen.
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DIERENWELZIJN
Alle excursies/workshops zijn erop gericht dat de dieren, onder menselijke
zorg, op een zoveel mogelijk verantwoorde wijze gehouden worden. Welzijn
van de dieren waarmee je in aanraking komt is in deze opleiding een pré en
wordt verhoogd door o.a. gebruik te maken van training als verrijking.
Als aankomend Dierentrainer kom je veel meer te weten over de
achtergronden van het vak, de trainers en hun dieren. De trainingen moeten
ethisch verantwoord zijn, zowel de trainingen welke we zelf zullen doen
alsmede die we zullen bijwonen. Dit betekent dat we zoveel als mogelijk
trainen op een positieve manier, reageren op het gewenste gedrag en daarvoor
belonen.
We zijn bezig met het plan om het diploma rechtsgeldig te
laten zijn middels accreditatie via het Aeres MBO
Barneveld. Geaccrediteerd door het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
(AANSLUITEND) TE VOLGEN BIJ DE DIERENTRAINERS ACADEMIE

Specialisatiecursussen over het gedrag en training van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katten door een kattengedragdeskundige/trainer
Paarden door een bekende paardengedragsdeskundige/trainer
Olifanten door een bekende olifantenverzorger/trainer
Mensapen door een bekende mensapenverzorger/trainer
Konijnen 2.0 door Bernice Muntz
Lezingen door bekende ethologen/biologen/gedragsdeskundige
Honden door de bekende hondentrainer Sam Turner
Kennismaken met Tellington TTouch
Homeopathie bij dieren en holistische benaderingen
EHBG (Eerste Hulp Bij Gedragsproblemen bij honden)
Clickertraining 2.0
Dierentrainers Academie
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• Seminars over diergedrag en diertraining
• Bekende sprekers spreken
• Etc.
LESDAGEN
De lesdagen worden veelal op de vrijdagen en of de zaterdagen gegeven.
De lestijden zijn van 10.00u tot 16.30u met twee koffiepauzes van 15 minuten
en een lunchpauze van 1 uur.
Alle modules zijn los te volgen maar aangeraden wordt deze aansluitend te
volgen indien je verder wilt groeien. Er wordt in klein groepsverband
lesgegeven waarbij ruimschoots aandacht gegeven wordt aan je persoonlijke
groei
Ondanks de laagdrempeligheid van instappen waardoor deze opleiding
geschikt is voor iedereen en geen voorkennis vraagt, vragen we wel inzet van
de cursist daar het een volwaardige opleiding tot Expert Dierentrainer betreft.
Mocht je voorkennis hebben is het op basis hiervan mogelijk vrijstelling te
krijgen voor 1 of meerdere lessen en/of modules. Dit wordt per student
bepaald aan de hand van de te overleggen behaalde certificaten op het gebied
van diergedrag en diertraining.

STUDIEBELASTING
De studiebelasting zal per module iets verschillen maar reken op ongeveer 4
uur per week. De stageperiode in module 3 bedraagt daarnaast minimaal 120
uur (15 dagen), bij het maken van het verslag/presentatie moet je rekenen op
ongeveer 20 uur en moet afgerond binnen 1 jaar. De presentatie moet dan ook
binnen dat jaar plaatsvinden anders heeft dit gevolgen voor je diploma.

Dierentrainers Academie
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HERKANSING VAN DE TOETSEN/PRESENTATIES
Het is mogelijk een herkansing aan te vragen bij een onvoldoende van de
toets(en) en/of presentatie(s) Hieraan zitten wel extra kosten verbonden van
75 euro per herkansing. Je krijgt een certificaat en /of diploma uitgereikt bij
een voldoende of hoger.

INCOMPANY TRAININGEN
Het is altijd mogelijk te kiezen voor een Incompany training. Voor meer
informatie raden we u aan contact op te nemen met Aeres Training Center,
daar deze op maat gemaakt zullen worden en we de wens en eis van u kunnen
afstemmen op onze kennis en kunde.

KORTING BIJ HET VOLGEN VAN ALLE 3 DE MODULES
Als je besluit om alle modules te gaan volgen kun je een korting krijgen van
10% op de totaalprijs (bij het voldoen van het bedrag in 1 keer) De opleiding
moet wel voltooid worden binnen een tijdsbestek van maximaal 3 jaar.

GESPREID BETALEN?
Dit is mogelijk! Je voldoet het bedrag dan in 3 vastgestelde termijnen van 350
euro. Dit is 55 euro meer dan als je in 1 keer betaald maar dit heeft te maken
met administratiekosten.
Het eerste termijn moet op de eerste van de maand binnen zijn 3 maanden
voordat je opleiding begint, het tweede op de 1e van de maand erop volgend
en het laatste op de eerste van de maand voor de opleiding start
Dierentrainers Academie
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KOPKLAS
Heb je al de “oude” modules 1,2 en 3 gedaan? Dan is het mogelijk om toch nog
je diploma te halen middels de Kopklas die speciaal ontwikkeld is voor mensen
die de laatste ontwikkelingen op het gebied van dieren trainen willen leren én
natuurlijk uiteindelijk ook hun diploma willen halen!

HET VINDEN VAN EEN LEUKE BAAN IS MET ALLE NIVEAUS BINNEN
HANDBEREIK!

We heten je dan ook van harte welkom bij de opleiding Dierentrainer aan de
Dierentrainers Academie, locatie Aeres Training Centre Barneveld.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Dierentrainers
Academie: www.dierentrainersacademie.nl

Of op Aeres Training Centre: https://www.aerestrainingcentrebarneveld.nl/cursus/dier-en-trainer-module-i-diergedrag-ethologie-enleerprincipes.html
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KOSTEN OVERZICHT OPLEIDINGEN

Module

Kosten

extra

1 Assistent
Dierentrainer

€995,00

Maximaal in drie termijnen van
€350,00 te betalen. Dit is inclusief
€55,00 administratiekosten.

2 Dierentrainer

€995,00

Maximaal in drie termijnen van
€350,00 te betalen. Dit is inclusief
€55,00 administratiekosten.

3 Expert
Dierentrainer

€995,00

Maximaal in drie termijnen van
€350,00 te betalen. Dit is inclusief
€55,00 administratiekosten.

Totaalpakket
module 1, 2 en 3

€2686,50

3 losse modules kosten €2985,00 in
totaal. Totaalpakket geeft een korting
van 10%
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