VOORINFORMATIE STUDENTEN
Opleiding “Coachen met Honden”

Naam student:

m

/v

Mobiel telefoonnummer:

Naam hond:

reu

/ teef

Keuze voor traject:

Basis-student

Thesis-student

Hoogst genoten vooropleiding 1:

Toelatingseis: HBO-opleiding of HBO werk- en denkniveau; in geval geen HBO-opleiding, dan wordt werk- en
denkniveau aan de hand van (telefonisch of persoonlijk) intakegesprek en CV door trainer ingeschat

1

Over jou:
1. Heb je eerder scholing/cursus/opleiding m.b.t. coaching gevolgd?
Ja, namelijk:

Nee, maar wel andere relevante scholing, namelijk:

Nee

2. Heb je eerder scholing/cursus/opleiding m.b.t. honden gevolgd?
Ja, namelijk:

Nee, maar wel andere relevante scholing, namelijk:

Nee
3. Heb je al werk/praktijkervaring m.b.t. coachen/begeleiden/ondersteunen?
Ja, namelijk:

Nee, maar wel andere relevante (werk)ervaring, namelijk:

Nee

4. Heb je al werkervaring mbt coachen/begeleiden/ondersteunen samen met je hond?
Ja, namelijk

Nee, maar wel andere relevante (werk)ervaring, namelijk:

Nee

5. Motivatie en doelen: Wat wil je leren, ervaren, ontdekken oefenen etc. tijdens deze
opleiding? Formuleer een persoonlijk doel (mbt jouw persoonlijke ontwikkeling) en een
procesdoel (mbt de opleiding en je toekomstig wenselijke werkzaamheden hierin)
Persoonlijk doel:

Procesdoel:

Over je hond:
6. Geef een korte algemene omschrijving van het karakter van je hond:

7. Gedrag in groepen mensen: Wat verwacht je van jouw hond in een cursusgroep met
meerdere mensen samen in één ruimte (gedrag, reactie op andere mensen)?

8. Gedrag in groepen honden: Wat verwacht je van jouw hond in een cursusgroep met
meerdere honden samen in één ruimte (gedrag, reactie op andere honden)?

9. Eventuele andere bijzonderheden over je hond die handig zijn voor ons om te weten?

Factuurgegevens
Vul hier je factuurgegevens in:

Dit formulier graag invullen en mailen naar: info@coachenmethonden.nl. Stuur ook een
foto mee van jezelf met je hond.
De Thesis-student vragen we om daarnaast ook je CV mee te sturen. Wij nemen contact met
je op om nader kennis te maken.
In geval je niet aan het toelatingscriterium van een opleiding op Hbo-niveau kunt voldoen,
vragen we de Basis- èn Thesis-student om ook een CV mee te sturen, ter inschatting van het
werk- en denkniveau. Indien wenselijk volgt daarna nog een afzonderlijk intakegesprek, naar
inschatting van de trainers.

