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Opleiding
Concept
Trainer
Een opleiding van

GAME BASED
TRAINING VOOR ALLE
TYPEN HONDEN EN
VOOR IEDERE
EIGENAAR
E-learning omgeving
Theorie lesdagen via zoom
Praktijkdagen
Extra Module voor
gedragstherapie

CONCEPT TRAINEN
Concept trainen ! Een nieuwkomer in de jungle van
trainingsmethoden. Gaan werken vanuit het karakter
van de hond en niet met reguliere oefeningen, maar
met korte spellen die aan iedere cursist zijn uit te
leggen.
Na zelf al jaren met deze methodiek aan de slag te
zijn geweest op onze eigen hondenschool, is het tijd
om deze kennis te delen. Want opvoeden en trainen
door middel van spellen en vooral veel plezier en
ontspanning is niet alleen voor je cursist een feest,
maar ook voor jou als instructeur.
Cursisten die gemotiveerd blijven omdat ze niet
continu dezelfde dingen moeten leren , maar vooral
ook goed naar hun eigen hond leren kijken.
In deze opleiding krijg je inzicht in wat concept
trainen precies is, leer je anders kijken naar de
combinaties op je veld en krijg je tal van handvaten
om gedrag om te buigen door middel van spel. De
opleiding bevat vele spellen en ook theorielessen die
je in je eigen lessen kunt inpassen.
Ben je gedragstherapeut of werk je vaker met
honden die probleemgedrag laten zien, dan is
module 4 zeker aan te bevelen.
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OPLEIDING TOT CONCEPT
TRAINER - VERBREED JE KENNIS

MODULE 1

DOGS TALK PRO

CONCEPT TRAINEN

MODULE 2

Dogs Talk Pro is het
opleidingsinstituut voor
hondenprofessionals
opgericht door Daniëlle
Hermans en Nadia
Bagmeijer van Dogs Talk
Hondentraining & Gedrag.

Een beloningsgerichte
trainingsmethode die
verder gaat dan alleen het
lokken met voer en gedrag
belonen. Ontwikkeling van
life skills voor een stabiele
en blije hond.

Concept trainen Op de hondenschool

Concept trainen De theorie

MODULE 3
Concept trainen De praktijk

MODULE 4
Concept trainen Gedragsproblemen

www.dogstalkpro.nl

EIROEHT ED -1 ELUDOM

BASIS KENNIS
OPDOEN

1
Theorie via e-learning en 1 zoomles

In deze module leg je de basis voor je kennis van het concept trainen.
De onderdelen van deze module zijn:
1) Wat is concept trainen ?
2) Concepten verder uitgelegd.
3) Pijlers van het concept trainen.
3.1 Rust
3.2 Spellen
3.3 Creatief voeren
4) Het karakter van een hond bepalen.
5) Gedrag veranderen door middel van spellen.
6) Leerprincipes en trainingsmethodes.

LOOHCSNEDNOH ED PO -2 ELUDOM

TOEPASSEN BIJ JE
HONDENSCHOOL

2
Theorie via e-learning en 2 zoomlessen

Module 2 geeft je de theorie om alle spellen te leren kennen. Hoe je ze uitvoert,
waar ze voor bedoeld zijn en hoe je ze inzet in de praktijk. De onderdelen van
deze module zijn:
1) Lesveld, materialen en theorieles.
2) Overzicht en uitleg van alle spellen.
3) Lesplannen.
In deze module ontvang je de volgende materialen voor je eigen hondenschool:
- Gamecards met spellen stap voor stap uitgelegd en video instructie per spel.
- Infocards voor enkele basis principes voor je cursisten.
- Lesplan van 6 weken voor een puppycursus.
- Lesplan van 6 weken voor een basis cursus (pubers en ouder).
- Een open PowerPoint voor een theorieles waar je je eigen logo en huisstijl in
kunt verwerken.

KJITKARP ED -3 ELUDOM

OEFENEN IN DE
PRAKTIJK

3
3 praktijkdagen

Module 3 is de praktijk. In drie lesdagen ga je zelf aan de slag met alle spellen
die je in de vorige modules hebt geleerd. Deze dagen zijn als volgt opgezet:

Dag 1 - Oefenen met de spellen met honden die reeds bekend zijn met
concept trainen. Zo krijg je feeling met het spel en leer je hoe het werkt in de
praktijk.
Dag 2 - Oefenen met de spellen met je eigen hond. Stap voor stap voelen hoe
het spel opgezet wordt en waar je tegenaan loopt bij honden die het nog niet
hebben geleerd. Hierbij is het karakter van je hond dus bepalend en leer je ook
kijken naar de honden van je medecursisten. De aanpak kan dus zeker
verschillen per combinatie !
Dag 3 - Lesgeven aan elkaar om de spellen echt in je systeem te krijgen.

NEMELBORPSGARDEG-4 ELUDOM

CONCEPT TRAINEN
IN
GEDRAGSTHERAPIE

4

Theorie via e-learning en 2 zoomlessen

Module 4 is verdieping voor Gedragstherapeuten en instructeurs die net iets
meer willen dan alleen opvoeding aanbieden. Hoe kun je het concept trainen
inzetten in je therapie. De lesinhoud is in grote lijnen als volgt:
1) Waarom spellen inzetten bij probleemgedrag ?
2) Milde gedragsproblemen.
3) Reactiviteit, zowel angst als agressie.

In deze lessen komt aan bod welke onderdelen van het concept trainen
gebruikt worden om een therapie op te zetten. Tevens wordt een methode
uitgewerkt die helpt met het herconditioneren van gedrag bij zowel agressie
als angst. Ook krijg je de handvaten om bij trekken aan de lijn en hierkomen de
juiste spellen in te zetten die zorgen voor een super verbetering van dit gedrag.

DEEL
CERTIFICATEN
Indien je een module hebt
afgesloten ontvang je een
deelcertificaat. (aanvragen
voor nascholingspunten lopen
nog)

DIPLOMA
Na het volgen van module 1-3
ontvang je het diploma
Concept Trainer.

VERMELDING OP
WEBSITE
Nadat je het diploma
hebt behaald, krijg je een
vermelding op onze
website.

Kosten opleiding 2022
MODULES LOS

COMBINATIE TARIEF*

MODULE 1

€ 200,-

MODULE 1-3

€ 900,-

MODULE 2

€ 400,-

MODULE 1-4

€ 1125,-,

MODULE 3

€ 350,-

MODULE 4

€ 300,-

MODULE 1,2 EN 4

€ 855,-

*Bij aanmelding en betaling van meerdere modules in één keer.

Klik hier om in te schrijven
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