P O STG R A D UA AT

DIEREN IN DE HULPVERLENING

voor bachelors in de
GEZONDHEIDS- OF DIERENZORG
campus Brugge en Roeselare

_

Ben je werkzaam in de zorgsector of net afgestudeerd in een richting
in de gezondheidszorg en ben je ervan overtuigd dat dieren een
meerwaarde kunnen zijn in jouw werk?
Ben je een bachelor dierenzorg en wil je jouw kennis over dieren
gebruiken om een zorgdierproject uit te bouwen en mensen met een
beperking onvergetelijke dierondersteunde activiteiten aan te bieden?
Werk je in een zorg- of welzijnsvoorziening waar dieren aanwezig
zijn en wil je als expert fungeren om een professionele zorgdierwerking uit te bouwen en in stand te houden?
Dan is deze opleiding jou op het lijf geschreven!

In een veranderend zorglandschap
waar professionalisering en innovatie
troef zijn, spelen dieren een belangrijke rol. De therapeutische effecten
die dieren op mensen hebben, zijn
wetenschappelijk aangetoond. Steeds
meer diersoorten geven zorg- en
welzijnsorganisaties kleur en verbeteren er het therapeutische aanbod.
Belangrijke pijnpunten zijn een gebrek
aan inzicht in en kennis van de dieren
en de dierondersteunde interventies.
De nood aan professionalisering en de
vraag naar opleiding is groot.
In een unieke samenwerking over de
studiegebieden heen, ontwikkelde
Hogeschool VIVES een volwaardige
postgraduaatsopleiding ‘dieren in de
hulpverlening’.
Afhankelijk van je vooropleiding krijg
je als student een traject op maat
voorgeschoteld. Als bachelorstudent
dierenzorg word je voornamelijk in het
zorgaspect bijgeschoold. Ben je student met een vooropleiding gezondheidszorg, dan wordt jouw kennis over
de dieren bijgespijkerd.

Het opleidingsprogramma verbindt
dier en zorg via een aantal overkoepelende, gemeenschappelijke vakken
en specifieke stages en voorziet een
goede wetenschappelijke basis voor
Animal Assisted Interventions of AAI.
De opleiding is zeer praktijkgericht
met relevante praktijkopzettingen,
gerichte observaties en toepassingen
van de theoretische kennisonderdelen in het (eigen) vakgebied. Op het
einde van het eerste jaar neem je
deel aan een vijfdaagse buitenlandse
werkveldervaring. In het tweede jaar
kies je voor een combinatie van twee
specifieke therapiedierlijnen: hond
/ paard / kat en bijzondere dieren
(konijn, cavia, vogels).

Opleidingsprogramma eerste jaar,
instroom gezondheidszorg
titel OPO/OLA
wetenschappelijke basis voor AAI
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principes en training
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stage: internationale
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132

veiligheid en preventie

kennis van hond
kennis van kat
kennis van paard
kennis van cavia en konijn
kennis van vogels

totalen

Opleidingsprogramma eerste jaar,
instroom dierenzorg
(deels in afstandsonderwijs)
titel OPO/OLA
wetenschappelijke basis voor AAI
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het Vlaamse zorglandschap

1

1
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assistieve technologie

1
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doelgroepen van AAI
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titel OPO/OLA

observatiestage

1

1

2

therapiedieren 2
(studenten kiezen 2 diersoorten)

methodisch en didactisch
handelen van een AAI - begeleider

2

2

AO

ethologie en training van hond /
kat / paard en bijzondere dieren

1

6

48

communicatieve vaardigheden
van een AAI-begeleider

2

2

12

de dieren in AAI

1
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dringende medische hulp
verlening

2

1
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dierenwelzijn, ethologie, leer
principes en training

2
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voorbereiding, implementatie en
opvolging
wetgeving

2

1
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stage: zorgdierwerking
professionaliseren

2

doelgroepen en omgeving van AAI

begeleiden van AAI

stage: internationale
werkveldervaring
totalen

2

2
20

2
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Opleidingsprogramma tweede jaar,
instroom gezondheids- en dierenzorg
SEM SP

CU

management van een AAI-
programma

totalen

5

6

20

134

DATA

1 lesdag per week van 8.30 tot 16.30
uur, op maandag en soms op dinsdag,
in VIVES campus Roeselare en/of
VIVES campus Brugge.
Evaluatievorm: schriftelijke en praktische evaluatie, stage

KOSTPRIJS

1900 EUR per opleidingsfase (jaar)
www.vives.be/nl/opleidingen/biotechniek/postgraduaat-dieren-in-de-hulpverlening
De vijfdaagse buitenlandse werk
veldervaring is niet inbegrepen.
Voor deze opleiding kan educatief
verlof aangevraagd worden of je kan
beroep doen op de kmo-portefeuille

INSCHRIJVING

Je kan inschrijven via de website
www.inschrijven.vives.be. De opleiding
start bij voldoende inschrijvingen.

GETUIGSCHRIFT

Als je slaagt voor 40 studiepunten
ontvang je een getuigschrift van
postgraduaat.

VIVES ORGANISEERT REGELMATIG
INFOMOMENTEN. JE VINDT DE DATA
op www.vives.be
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Leslie Vincke
leslie.vincke@vives.be
Annelies Flamang
annelies.flamang@vives.be
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campus Brugge:
Gezondheidszorg
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
050 30 51 00
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www.facebook.com/viveshogeschool
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campus Roeselare:
Biotechniek
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
051 23 23 30
www.vives.be/bio
www.facebook.com/viveshogeschool
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Schrijf je online in op www.inschrijven.vives.be

