Leerdoelen
Voeding
• Basiskennis hebben m.b.t. algemene voedingsleer
• Kennis hebben over de verschillende soorten voeding en producten
• Onderscheid kunnen maken tussen standaard, preventieve en curatieve voedingen
• Advies kunnen geven over de voedingsmethoden
• Advies kunnen geven over voeding gedurende verschillende levensfases
• Advies kunnen geven over voeding bij verschillende activiteits- en gezondheidssituaties
• Situaties herkennen, waarbij doorverwijzing naar dierenarts nodig is
• Etiketten kunnen lezen en uitleggen
• Kunnen rekenen met voeding
Gedrag & huisvesting kat
• Het kunnen herkennen van normaal gedrag
• Het kunnen herkennen van afwijkend gedrag
• Het kunnen observeren en analyseren van leefomgeving
• Het kunnen herkennen van stress en stressfactoren
• Advies kunnen geven over achtergronden gedrag en gedragsproblematiek
• Advies kunnen geven/doorverwijzen aanpak gedragsproblematiek
• Advies kunnen geven omtrent realiseren veilige dieromgeving
• Advies kunnen geven over het socialisatieproces
• Advies kunnen geven over hoe samen te leven met een dier
Gedrag & huisvesting hond
• Het kunnen herkennen van normaal gedrag
• Het kunnen herkennen van afwijkend gedrag
• Het kunnen observeren en analyseren van leefomgeving
• Het kunnen herkennen van stress en stressfactoren
• Advies kunnen geven over achtergronden gedrag en gedragsproblematiek
• Advies kunnen geven/doorverwijzen aanpak gedragsproblematiek
• Advies kunnen geven omtrent realiseren veilige dieromgeving
• Advies kunnen geven over het socialisatieproces
• Advies kunnen geven over hoe samen te leven met een dier
Medische basiskennis
• Het kunnen afnemen van een anamnese
• Het uit kunnen voeren van een eenvoudig lichamelijk onderzoek
• Basiskennis hebben over de normaalwaarden van een eenvoudig lichamelijk onderzoek
• Het kunnen herkennen van symptomen
• Het kennen en herkennen van basiselementen en het herkennen van spoedsituaties
• Het actief kunnen handelen in spoedsituaties
• Het kunnen herkennen en begeleiden van situaties, waarbij moet worden doorverwezen

Basiskennis sport/vrije tijd hond
• Kennis hebben over verschillende sporten en activiteiten
•	Kennis hebben en advies kunnen geven over welke mate van beweging en uitdaging past bij een
bepaald ras
• Adviezen kunnen geven over voedingen en verzorging bij verschillende activiteiten
• Kennis hebben over de meest voorkomende blessures
• Het normale en afwijkende bewegingspatroon herkennen
Rassenkennis
• Kennis hebben van rassen en/of rasgroepen en haar kenmerken en mogelijkheden
• Toepassen van rasspecifieke kennis in het uitbrengen van een advies aan de diereigenaar
Verzorging
•	Basiskennis hebben over de normale verzorging van de huid, vacht, nagels, oren, ogen en gebit
•	Beheersen van basisvaardigheden, zoals nagels knippen, oorschelp reiniging, tandenpoetsen,
gebitscontrole, oogcontrole, inspectie op parasieten en vacht- en huidafwijkingen, controle (peri-)
anale regio, controle voorhuid
• Het herkennen van afwijkende situaties en het kunnen adviseren in eventuele doorverwijzing
• Kennis hebben van verschillende verzorgingsproducten en het gebruik hiervan
•	Het kunnen toepassen van de opgedane kennis in het advies naar een diereneigenaar over de
verzorging van het dier
Wet en regelgeving
• Kennis hebben over inenting, identificatie & registratie, vaccinatievereisten, ontwormen
• Kennis hebben over aansprakelijkheid en verzekeringen
•	Kennis hebben over reisvoorwaarden, paspoorten (regelgeving e.d.) en de verschillen tussen
landen in wet en regelgeving
• De vaardigheid hebben om de actuele informatie over wet en regelgeving terug te kunnen vinden
Maatschappelijke relevanties
• Kennis hebben over de consequenties van een huisdier voor de samenleving
• Kennis hebben en advies kunnen geven over het verantwoord houden van een huisdier
•	Kennis hebben van het bestaan van verschillende stichtingen & organisaties (maatschappelijke
projecten)
• Kennis hebben over de positieve effecten die een huisdier heeft op de mens
• Kennis hebben over rouwverwerking bij het verlies van een huisdier
Coaching
• Het hebben van sales kennis en expertise
• Het hebben van goede communicatievaardigheden richting diereneigenaren
• Het hebben van de vaardigheid om adviezen over te brengen
•	Het hebben van coaching vaardigheden om een diereneigenaar te kunnen begeleiden gedurende
een traject
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