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TOSCANZAHOEVE 

BEROEPSOPLEIDINGEN

- MET DIEREN WERKEN  

- COACHING MENSEN 

dmv dieren en de natuur 

 
 

 

Overzicht van de gecertificeerde beroepsopleidingen in onze academie voor 

dieren (verzorging, fok, gedrag, training, …), mens en dier (kruiden, voeding, 

energetisch, …) en mensen (coaching met dieren, soc. media en 

communicatie om je bedrijf nog beter in de kijker te zetten). 
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LEES HIER EERST ONZE ALGEMENE INFO EN FAQ TEM 

BLZ 18! 

Daarna kan je naar de opleiding van keuze gaan vanaf blz 16 om te weten in detail welke 

prijzen en uren, …. Gelden voor jouw specifieke opleiding naar keuze.  

We werken met een modulair systeem zaodat je zelf je opleiding kan plannen naar je 

beschikbare tijd en budget.  

Toscanzahoeve is een erkend en geregistreerd privé opleidingscentrum / academie / 

dienstverlener voor volwassenen dat gespecialiseerd is in gecertificeerde beroepsopleiding, 

open opleidingen, loopbaanbegeleiding, herscholing en persoonlijke ontwikkeling. We  

begeleiden met een open mind en o.a. dierenspiegel® als gebruikte methodiek. We staan 

met de voeten in de praktijk, gestaafd met de nodige wetenschappelijk onderbouwde 

theorie. Doch blijven niet hangen in theorie, thuisstudie of de enkel academische kijk.  

In de Toscanzahoeve academie hechten we waarde aan: 

Congruentie boven conformiteit: Je hoeft niets te doen dat niet goed voor 

je voelt 

Authenticiteit boven perfectie: We moedigen je aan om nieuwe dingen te 

proberen zonder je druk te maken over de vraag of je het wel ‘goed’ doet. 

Aanpassingsvermogen en leergierigheid boven methodologie: We vragen 

je om je bestaande kennis ‘op de waakvlam’ te zetten en open te staan 

voor nieuwe manieren en zienswijzen 

WAAR START JE MEE? EN WELKE VOLGORDE 
RESPECTEER JE? 

● De modules kunnen door elkaar en op eigen tempo gevolgd worden. Tenzij anders 

vermeld. Je kan ook losse modules volgen uit pure interesse. 

● De modulaire opzet zorgt ervoor dat je de cursus gemakkelijk kan combineren met je 

privé en werk en houdt de cursus gevarieerd en boeiend.  

● Weet u niet goed welke richting u uit wil, dan raden wij u aan om 'ethologie kat of hond ' 

te volgen of basis kruiden of basis  coaching of basis trimmen. Afhankleijk van je 

beroepskeuze.  

Elke beroepsopleiding bevat deze en daarna kan u gerichter kiezen. Ook 

bezoekvrijwilliger geeft een indicatie wat mogelijk is op vlak van therapiewerk. 

● Studeren op maat: je krijgt de mogeljkheid om zelf je persoonlijk traject samen te stellen 

en om langer te studeren en bij te scholen. Er staat geen afstudeer termijn op de 

opleidingen, doch op het moment van afstuderen dien je alle modules gevolgd te 

hebben die op dat moment gelden (dus hou rekening met wijzigingen doorheen de 

jaren!). 

● Als je inschrijft voor een module in de toekomst heb je een prijsgarantie.  

● De opleidingen zijn niet enkel een investering in uw toekomst maar ook in uzelf. We 

merken dat de mensen die bij ons afstuderen een bredere kijk krijgen/hebben op de 

dingen, dat ze meer open-minded zijn en beter hun grenzen kunnen aangeven en meer 

daadkracht en zelfvertrouwen kregen. Als u afgestudeerd bent, kan u bijgevolg dadelijk 

uw beroep uitoefenen (mits u uzelf in in orde stelt met de administratie, verzekering, … die 
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wettelijk verreist zijn). De nodige professiobele kennis wordt allemaal voorzien tijdens uw 

opleiding. 

● De duur, dat studenten doen over hun gekozen beroepsopleiding, is gemiddeld 1,5 à 

2 jaar. Dit is natuurlijk afhankelijk van jouw agenda/engagement en wanneer de modules 

doorgaan. 

● De beroepsopleidinhen zijn uniek in de Benelux, door o.a. zijn holistisch aanpak. En de 

combi mens en dier en de unieke dierenspiegel® methode.  

● De doelgroep zijn volwassenen die interesse hebben in een beroepsopleiding met dieren, 

loopbaanbegeleiding, coaching met behulp van dieren en de natuur, herscholing en 

persoonlijke ontwikkeling. Wat is de manier van werken/lesgeven?  

● Wij geloven in de eigen autonomie van een volwassen persoon en coachen hem of haar 

naar meer zelfontwikkeling, zelfreflectie en een nieuwe of aanvullende job.  Dit doen we 

door een kader te creëren van veiligheid, respect, een brede beroepskennis (zowel 

theorie als praktijk), het begeleiden van een eigen carrière in praktijk, het meegeven van 

de doende wetgeving, het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en het 

ondersteunen van permante bijscholingsmogelijkheden. 

● Binnen de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de eigenheid, talenten en 

kwaliteiten van u als cursist. U leert uzelf in elke module beter kennen, doet aan 

zelfreflectie, krijgt meer zelfvertrouwen en groeit als persoon, wat uw carrière ten goede 

komt. 

● Sleutelvaardigheid waarin we je begeleiden: ABSTRACT DENKEN, ACCURATESSE 

ASSERTIVITEIT, BESLISSINGSVERMOGEN, CONTACTVAARDIGHEID, DIENSTVERLENENDE 

VAARDIGHEID, DOORZETTINGSVERMOGEN, FLEXIBILITEIT, KRITISCHE INGESTELDHEID, 

KUNNEN OMGAAN MET INFORMATIE LEERBEKWAAMHEID, OMGAAN MET STRESS, ZIN VOOR 

SAMENWERKING  

● In het kader van kwalificatieniveaus leren we in onze beroepsopleidingen minimaal: 

Kennis en vaardigheden:  

✓ informatie uit een specifiek domein met concrete en abstracte gegevens uitbreiden 

of met ontbrekende gegevens aanvullen 

✓ begrippenkaders hanteren 

✓ zich bewust zijn van de reikwijdte van de domein specifieke kennis 

✓ geïntegreerde cognitieve en motorische vaardigheden toepassen 

✓ kennis transfereren en procedures flexibel en inventief aanwenden om taken uit te 

voeren en om concrete en abstracte problemen strategisch op te lossen 

Context, autonomie en verantwoordelijkheid:  

✓ handelen in een reeks nieuwe, complexe contexten 

✓ autonoom functioneren met initiatief 

✓ verantwoordelijkheid opnemen om persoonlijke resultaten te bereiken en 

collectieve resultaten te stimuleren 

● Hoe? 

o Elk onderdeel wordt praktisch en didactisch ondersteund en er is ruimte voor vragen 

en discussies: Foto’s, Filmpjes en Powerpoint.  

o De lessen bestaan uit contacturen, permanente evaluaties, examen, stage, 

eidnwerk en thuisstudie.  

o De lesstof is gebaseerd op up-to-date wetenschappelijke inzichten en relevant 

wetenschappelijk onderzoek en niet volgens slechts één bepaalde methode. 

o De docenten zijn deskundig op het door hen onderwezen vakgebied. En scholen 

zich bij. 

o We bieden leslokalen die voldoen aan alle comfort qua verluchting (zuurstof meter), 

verlichting (dag licht), een voldoende groot klaslokaal (ook toegankelijk voor 

gehandicapte cursisten en waarin samenwerken in groep mogelijk is), voldoende 

modern projectie- en geluidsmateriaal  
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o We stimuleren het gebruik van positieve trainings- en leertechnieken, maar 

behandelen tijdens de theorie van de leerprincipes elke vorm van 

operante conditionering en verschillende trainings- en leerhulpmiddelen.  

o We werken met actueel lesmateriaal en een deugdelijke accommodatie voor zowel 

theorie als praktijk lessen.  
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● Attesten die we uitreiken 

Deelnamebewijs Je ontvangt een bewijs dat je hebt deelgenomen aan de opleiding. 

Getuigschrift 
Je ontvangt een bewijs dat je de leerdoelen van de opleiding hebt 

bereikt. 

Certificaat 

Ben je geslaagd voor de test? Dan ontvang je een bewijs dat officieel 

erkend wordt door de wet, de sector, de constructeur of een andere 

externe organisatie. 

 

● Online 

Een aantal opleidingen zijn ook beschikbaar via een webinar of online training. Je volgt de 

opleiding wanneer je wenst/thuis achter je PC en als je huistaken instuurt/het examen live 

meedoet en slaagt, ontvang je een deelnamebewijs/getuigschrift/certificaat. E-learning is 

subsidiabel binnen kmo-portefeuille want bij Toscanzahoeve is supervisie of interactie met de 

docent mogelijk is en gaat het om effectieve trajecten met feedbackmomenten. 

Door het volgen van een online opleiding heb je recht op een deelnamebewijs, behalve als 

je geslaagd huiswerk/opdrachten instuurt, dan heb je recht op een getuigschrift. Er zijn geen 

examens verbonden aan een online training buiten ethologie. Indien je bij een online training 

een geslaagd examen aflegt, ontvang je een certificaat.  

● Studiehulp 

Problemen met studeren? Lang geleden? E-learning is nieuw en boezemt je angst in?Leer 

beter studeren door het bepalen van je persoonlijke studiestijl in een webinar online. 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/beter-studeren 

● Leervormen die wij hanteren (blended leren) 

 

Afstandsleren 
Je leert waar en wanneer je wil. Je krijgt de cursus en je neemt hem zelfstandig 
door. Je kan bij een instructeur terecht met vragen. 

Groepsleren 

Je volgt de cursus in een opleidingscentrum. Soms volg je ook een deel thuis. Je 
wordt begeleid door een instructeur en krijgt toegang tot het nodige 
leermateriaal. 

Online Leren 
Je leert waar en wanneer je wil. De cursus staat online en je neemt hem 
zelfstandig door. Je kan bij een instructeur terecht met vragen. 

Workshops 
Je volgt een korte praktijkgerichte trainingssessie in groep. Dit kan zowel online 
als in een opleidingscentrum. 

 

● De manier van lesgeven in 4 stadia:  

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/beter-studeren
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o Kent: Stadium kennisvergaring die een cursist/student nodig heeft om zijn/haar 

toekomstige beroep uit te voeren 

o Kent en weet hoe: Stadium waarin de cursist/student weet hoe hij/zij die kennis moet 

gebruiken bij het oplossen van probleemtaken. 

o Kan laten zien hoe: In het derde stadium moet de cursist/student laten zien dat hij/zij 

kan handelen in een gesimuleerde situatie. Het gaat hierbij om kennis én handelen. 

o Kan zelfstandig uitvoeren: Het vierde stadium heeft een cursist/student bereikt 

wanneer hij/zij in de opleiding verworven kennis, vaardigheden en houdingen kan 

toepassen in een echte complexe praktijksituatie op de werkvloer 

 

WELKE ZIJN DE ERKENNING, SUBSIDIES, EN 
KWALITEITSLABELS VAN DE 
OPLEIDING/ACADEMIE? 

 

 
 

 

KAHOT.be/nl 

 

 

 
   

  

 

 

    

 

● De Toscanzahoeve-Vishuddha bv staat geregistreerd bij de kmo-portefeuille als 

dienstverlener opleiding waardoor opleidingen (van min. 100 euro excl btw) in het kader 

van uw beroepswerkzaamheden gesubsidieerd kunnen worden. Kijke zeker na wat 

uitgesloten wordt op de site van de overheid: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/deze-

diensten-worden-voortaan-uitgesloten-voor-de-kmo-portefeuille 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaio.be%2Fnl%2Fnieuws%2Fdeze-diensten-worden-voortaan-uitgesloten-voor-de-kmo-portefeuille&data=04%7C01%7Cewald.wollebrants%40vlaio.be%7C9c2bcf6acc7c42a6764d08d9790af8e4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637673910290909556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8WmQ8oQW8tzaDupfYBzT3%2FT0pndacvGB89hXHJGxZYo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaio.be%2Fnl%2Fnieuws%2Fdeze-diensten-worden-voortaan-uitgesloten-voor-de-kmo-portefeuille&data=04%7C01%7Cewald.wollebrants%40vlaio.be%7C9c2bcf6acc7c42a6764d08d9790af8e4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637673910290909556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8WmQ8oQW8tzaDupfYBzT3%2FT0pndacvGB89hXHJGxZYo%3D&reserved=0
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● U kan eventueel in aanmerking komen voor opleidingscheques (opleiding van min 32 

uur) en educatief verlof in het kader van persoonlijke ontwikkeling en 

volwassenonderwijs. Voor meer inlichtingen belt je naar 1700. Wij zijn geregistreerd onder 

vishuddha bv.  

● Kijk zeker ook eens bij de trajecten van het www.starterslabo.be. Ze zijn er zowel voor 

werkenden als werkzoekenden. 

● Beroepsfederatie KAHOT  

U kan lid worden van de beroepsvereniging www.kahot.be of www.kahot.nl  als 

afgestudeerde of kandidaat lid als u nog studeert. Uw aanvaarding van lid getuigt ook 

van uw verantwoord en ethisch gedrag t.o.v. collega’s, cliënten, en dieren. Als Kahot lid 

heeft u recht op korting in onze academie en winkel met de kortingscode:  

● Toscanzahoeve biedt de mogelijkheid om alle professionele 

loopbaanbegeleidingstrajecten te betalen met VDAB loopbaancheques. 

Loopbaancheques vormen een steuninitiatief van de Vlaamse Overheid waarmee zij de 

behoefte aan loopbaanbegeleiding ondersteunen voor werknemers die meer 

voldoening in hun werk zoeken of aan een nieuwe carrièrestap toe zijn: een andere 

functie, een andere werkgever of de stap naar een zelfstandige onderneming. Info en 

cheques bestellen: https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/hoe 

● Na elke module krijg je een bewijs van deelname.  

● Een aantal beroepstitels zijn wettelijk beschermde beroepstitels en staan bij het Benelux 

merkenbureau in Den Haag geregistreerd.  

● Alle erkenningen en subsidies vindt je op: https://www.toscanzahoeve.be/erkenningen/ 

WAT IS HET NIVEAU VAN DE OPLEIDING? 

● De volledige beroepsopleiding heeft een kwalitatief niveau en bestaat uit lesuren, 

thuisstudie, lectuur, certificaten, stages en examen.  Het is een gespecialiseerde studie 

gericht op het uitoefenen van een beroep en gericht op persoonlijke ontwikkeling. Je kan 

meteen aan de slag na het afronden van je studie (in binnen en buitenland). Theorie en 

praktijk zijn perfect in verhouding.  

Kwalitatief niveau betekend: brede professionalisering, multidisciplinaire integratie, 

toepassing van wetenschappelijke inzichten, transfer en brede inzetbaarheid, creativiteit 

en complexiteit in handelen, probleemgericht werken, methodisch en reflectief denken 

en handelen, sociaal communicatieve bekwaamheid,…  

● Onze studenten worden gestimuleerd in hun eigen zelfstandigheid, analytisch vermogen, 

het snel maken van een overzicht, samenwerken, presteren, belang hechten aan eigen 

ontwikkeling en ontwikkelingen op hun vakgebied en het overdragen van hun kennis op 

anderen.  

● (ervaringen in theorie en praktijk) en hebben een open geest zonder zwart/wit gedrag of 

het vastpinnen op 1 methode. Ze geven les dmv een dialoog en scholen zichzelf bij in 

hun specialisaties.  

● Wij begeleden de studenten privé met (leer en ontwikkelings)stoornissen om je traject 

succesvol te laten verlopen en dit behulp van logopedisten, coaches, 

therapiedierbegeleiders, … 

● Wij nemen de opleiding voor dieren en coaching zeer serieus. We streven naar officiële 

erkenning van het beroep. Daarom stellen wij hoge eisen aan onze opleidingen. Wij gaan 

dus op alle vlakken voor een kwalitatieve en hoogwaardige opleiding. 

TOELATINGSVOORWAARDEN EN EXAMENS 

● Als u niet slaagt voor een examen (min 60% is voldoende), kan u deze max 2 keer 

herkansen, op de voorgestelde data, mits een maximale administratieve kost van 15 € 

http://www.starterslabo.be/
http://www.kahot.be/
http://www.kahot.nl/
https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/hoe
https://www.toscanzahoeve.be/erkenningen/
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(theorie) of 45 (praktijk) cash ter plaatse te betalen. Daarna dient u de module opnieuw 

te volgen. 

● Voor het volledige examenreglement verwijzen we naar ons les en examenreglement: 

https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/examen-reglement-

academie-toscanzahoeve.pdf 

● U kan enkel slagen als u minimum 80% van de tijd aanwezig was (praktijk en theorie), voor 

de examen slaagt en de stage succesvol afrondt.  

● De examens bestaan uit periodieke theorie examens (meerkeuze vragen), periodiek 

praktijk examen met of permante evaluatie. Er wordt dus geavalueerd op basis van de 

combi van kennis, attitude en de stage. https://www.toscanzahoeve.be/wp-

content/uploads/2019/07/permanente-evaluatie.pdf 

● Voor elke beroepsopleiding is een eindverantwoordelijke, die ook de stages en 

eindwerken mee begeleid. U kan, indien er open plaatsen zijn, ook stage lopen in 

Toscanzahoeve of u dient zelf een stage plaats voor te stellen. Deze dient goedgekeurd 

te worden door Toscanzahoeve.  

● Tot aan het afstuderen oefenen studenten binnen en buiten de school in het afnemen 

van een aantal anamneses en cases onder begeleiding van de vakdocenten.  

● Na elke module krijg je een bewijs van deelname.  

● Als voorkennis raden wij u aan de boeken van Inge Pauwels te lezen: 13 reflecties voor 

dieren, uit het leven van een holistisch dierengedragstherapeute en therapie voor en 

door honden. Wij raden ook de boeken op onze literatuurlijst aan (zie hieronder). 

● In de opleidingen bij Toscanzahoeve zit geen bedrijfsbeheer vervat.  

● Indien delen van de verschillende beroepsopleidingen overlappen, is hiervoor een 

vrijstelling. Vb ethologie, eigen zaak, ehbo, ...  

● Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden via mail. EHBO en kynologie is bv. veel 

voorkomend. Ethologie (Katho, Tinley, Dog vision, Martin Gaus, …). Je stuurt ons een mail 

met je bewijs vb je behaald diploma of certificaten elders en de modules waarvoor je 

vrijstelling wenst. We kijken het na en beantwoorden via mail.  

● Al onze opleidigen geeft je de nodige kennis om onmiddellijk op een professionele 

manier het beroep uit te oefenen.  

● Je dient voor het uitoefenen van deze beroepen geen sectorale beroepsbekwaamheid 

certificaat of vestigingsattest te hebben of te behalen.  

Voor de beroepen erkend door Ben weyts dient wel een erkend certifiaat en eventueel 

een HK nummer voorgelegd te worden.  

LOCATIE 

De Lessen gaan primair en hoofdzakelijk door in Toscanzahoeve Langdorp-Aarschot, 

Milisstichel 3.  

Deels zijn de modules online, dan kan je ze gewoon vanuit thuis volgen. Online kan on 

demand of vanaf 2023 ook via live streaming.  

 

STAGE 

● Voor de module stage dien je je ook online in te schrijven. Je zoek op de agenda naar 

stage van je opleiding. Je houd geen rekening met de datum, dit is enkel pro forma voor 

de facturatie. Indien je voor heel de opleiding ineens inschrijft, dus alle modules 1 per 1 

achter elkaar op hetzelfde moment, krijg je deze stage gratis. Je ontvangt dan een 

factuur van nul euro als je inschrijft met de juiste kortingscode die je van ons bekomt via 

mail of als wij je inschijven.  

● De stage bestaat uit een eindwerk, stage,  een doel van de opleiding en cases.  Je kiest 

het onderwerp van het eindwerk zelf. Richtlijnen voor het eindwerk vind je hier: 

https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2015/12/Evaluatiecriteria-

https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/examen-reglement-academie-toscanzahoeve.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/examen-reglement-academie-toscanzahoeve.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/permanente-evaluatie.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/permanente-evaluatie.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2015/12/Evaluatiecriteria-eindwerken.pdf
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eindwerken.pdf. De stage overeenkomst vind je hier: https://www.toscanzahoeve.be/wp-

content/uploads/2019/07/Stage-overeenkomst-studenten-toscanzahoeve.pdf. De 

evaluatie van de stage bestaat uit permanente evaluatie (zoals bijvoorbeeld 

https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/permanente-evanuatie-

praktijk.pdf ) en een voorbeeld van een stagebeoordeling die we hanteren vind je hier: 

https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/stage-beoordeling.pdf 

● Het doel van je opleiding: 

In maximaal 2 A4 beschrijven hoe jij deze Opleiding/dienst gaat vermarkten binnen jouw 

bedrijf en als je geen bedrijf hebt, wat je met de geleerde stof gaat doen. 

● Indien je voor alle modules in 1 keer inschrijft, krijg je de module van stage 

gratis. 

● Je kiest zelf het stagebedrijf waar je stage wenst te lopen. Het stagebedrijf 

voldoet aan de verwachtingen van het leerplan: https://www.toscanzahoeve.be/wp-

content/uploads/2019/07/document-verwachtingen-stagebedrijf.pdf 

● Belangrijk als je meerdere opleidingen combineert:Je dient per opleiding een 

eindewerk, stage en cases af te leggen 

● Bij stage is het de verzekering van de betrokken stageplaats dewelke dient 

tussen te komen bij incidenten. 

● Vergeet je niet in te schrijven in de agenda en het factuur te betalen. De 

datum is niet belangrijk en is enkel voor de aanmaak van het factuur 

WIJ GEVEN U EEN OPLEIDINGSGARANTIE 

1. Kwaliteit van de lesgevers is gegarandeerd. De laatste nieuwe positieve technieken en 

(wetenschappelijke) inzichten worden gedoceerd.  

2. Indien u één dag van een module niet kan volgen, kan er, in samenspraak, een 

oplossing gezocht worden.  

3. Per module zijn er meerdere data om uit te kiezen en indien een module niet meer 

aangeboden wordt, krijgt u uw volledig inschrijvingsgeld terug. (binnen de 6 weken).  

4. Wij verbeteren de dienstverlening regelmatig in het kader van nationale en 

internationale erkenningen.  

5. Bij inschrijvingen staat uw bedrag van de cursus vast. Eventuele prijsstijgingen hebben 

geen impact op reeds gedane boekingen. Met uitzondering dat er meer uren of 

dagen worden aangeboden dan oorspronkelijk.  

6. We bestaan al sinds 2003.  

7. Na elke opleiding ontvangt u een bewijs van deelname en een evaluatieformulier 

waar u eventuele feedback kan geven, zodat wij onze dienstverlening nog kunnen 

verbeteren.  

8. Leveringsvoorwaarden zijn zeer duidelijk weergegeven in onze algemeen 

voorwaarden, waarmee u dient akkoord te gaan bij inschrijving: 

https://www.toscanzahoeve.be/algemene-voorwaarden/ 

LOOPBAANBEGELEIDING EN COACHING VAN 
JEZELF EN JE BEDRIJF 

Ben je op zoek naar loopbaanbegeleiding, careercoaching of jobcoaching op maat? Of wil 

je meer info over je work/live balans, een carrière switch, het starten van een eigen zaak, of 

een nieuw opleidingstraject? Wil je iets doen met dieren maar weet je niet of het iets is voor 

jou of waar je kan beginnen? Wij helpen mensen die willen werken met dieren of de combi 

mens/dier, die zelfstandig willen worden in hoofd of bijberoep, die iets willen doen met 

coaching van mensen of werken met dieren of hun bestaande zaak willen laten groeien en 

bloeien en kijken met een open mind en dierenspiegel ® naar je nieuwe carrière 

mogelijkheden.  In samenwerking met Grow for it en de VDAB biedt Toscanzahoeve de 

mogelijkheid om alle professionele loopbaanbegeleidingstrajecten te betalen met VDAB 

https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2015/12/Evaluatiecriteria-eindwerken.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/Stage-overeenkomst-studenten-toscanzahoeve.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/Stage-overeenkomst-studenten-toscanzahoeve.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/permanente-evanuatie-praktijk.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/permanente-evanuatie-praktijk.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/stage-beoordeling.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/document-verwachtingen-stagebedrijf.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/document-verwachtingen-stagebedrijf.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/algemene-voorwaarden/
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loopbaancheques. Info en afspraak maken: Loopbaanbegeleiding en jobcoaching • 

Toscanzahoeve. £ 

Je kan ook deelnemen aan groepscoaching: Persoonlijke ontwikkeling in groep • 

Toscanzahoeve of een online traject Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

communicatie en zelfontwikkeling • Toscanzahoeve 

INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN 

● Inschrijven voor de online modules on demand gebeurt via de linken in deze pdf of vind 

je terug in het overzicht op onze site Alle online (on demand) opleidingen. • 

Toscanzahoeve 

● Inschrijven voor de live of live streaming opleiding gebeurt op 

http://www.toscanzahoeve.be/event/. Wanneer je je inschrijft ga je akkoord met de 

algemene voorwaarden.  

U dient zich persoonlijk per module in te schrijven op onze agenda of via de online 

opleidingen. Daar vindt u een lijst met alle evenementen waarvoor u zich kunt registreren. 

Om een cursus terug te vinden kan u zoeken op naam van de cursus of kernwoord op 

datum of een categorie selecteren. Als u een module niet terugvindt neem dan gerust 

contact met ons op.  Je kist dan een standaardticket voor de lessen ter plaatse of online 

voor de lessen via live streaming. LET OP! Dit is geen opname en er is dus geen terugkijk 

link voorzien.  

Na de inschrijving ontvangt u bevestiging en een automatisch factuur. Dit betaald u 

binnen de normale betalingstermijn van 14 dagen.  

- Betaal op tijd om kosten te vermijden. Indien je last minute de kmo aanvraagt, stort 

dan tijdig al je eigen deel van de btw. Dan kunnen we het systeem op deels 

betaald zetten.  

- Gebruik altijd een mededeling 

- Doe geen dubbele betalingen vb privé en via de kmo. Je kiest op voorhand.  

● Als werkloze, student, invalide (niet cummuleerbaar met opleidingscheques of KMO 

portefeuille) krijgt u 3% korting. U dient hiervan een bewijs voor te leggen aan de 

administratie. Deze korting is voor het volgen van de cursus en geldt niet bij eventuele 

annulatie of kosten. U dient ook de kortingscode in te vullen bij uw boeking. Wij kunnen 

deze niet meer met terugwerkende kracht activeren. Ook als kahot lid krijg je soms 

korting. Kortingen zijn niet cummuleerbaar. 

● De prijzen voor opleidingen opgegeven in dit document en op de website zijn exclusief 

21% BTW. Bij de online modules on demand staan de prijzen vermeld incl. 21% btw. Voor 

Nederlandstalige bedrijven telt de intercommunitaire regeling in het kader van de btw. 

Als je klinkt op de link van webinargeek of teachable dan staan de prijzen wel inclusief 

btw.  

● Indien je voor alle modules in 1 keer inschrijft, krijg je de module van stage 

gratis. 

● Overheid subsidies:  

Verneem op de website van de VDAB of je nog in aanmerking komt. www.vdab.be. Of 

http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.  

Max de helft van de cursus dient u te volstorten, de andere helft betaalt u met cheques, 

die u de eerste dag van de opleiding meebrengt. De opleidingscheques voor 

werknemers kunnen enkel gebruikt worden in het kader van loopbaanbegeleiding.  

De academie van Toscanzahoeve is een geregistreerde dienstverlener, opleiding peiler,  

van het Vlaamse Gewest. Daarom krijgen in Vlaanderen gevestigde ondernemingen en 

zelfstandigen een subsidie van 30% wanneer zij binnen onze organisatie een cursus 

volgen, tot een maxmum bedrag. Bovendien kan de onderneming de kosten van de 

opleiding inbrengen in de boekhouding. De kmo-portefeuille kan enkel gebruikt worden 

indien de opleiding of cursus in het verlengde ligt van je bedrijfsactiviteit. Kmo portefeuille 

uitleg en aanvraag procedure vindt u op:  http://www.toscanzahoeve.be/wp-

https://www.toscanzahoeve.be/loopbaanbegeleiding-en-jobcoaching/
https://www.toscanzahoeve.be/loopbaanbegeleiding-en-jobcoaching/
https://www.toscanzahoeve.be/persoonlijkeontwikkelingingroep/
https://www.toscanzahoeve.be/persoonlijkeontwikkelingingroep/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/coachingsgroep/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/coachingsgroep/
https://www.toscanzahoeve.be/alle-online-on-demand-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/alle-online-on-demand-opleidingen/
http://www.toscanzahoeve.be/event/
http://www.vdab.be/
http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml
http://www.bedrijfsbeheer.com/erkenningen
http://www.bedrijfsbeheer.com/erkenningen
http://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2014/11/KMO-portefeuille.pdf
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content/uploads/2014/11/KMO-portefeuille.pdf of via het gratis telefoonnummer 1700 of 

mail kmoportefeuille@vlaanderen.be 

Toscanzahoeve-Vishuddha is erkend in het kader van  

• Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om 

haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken 

• Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en 

vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van 

een functie of beroep uit te oefenen 

Indien je met de kmo betaald dien je altijd de btw onmiddellijk en rechtsreeks aan 

Toscanzahoeve te betalen.  

Bij onze opleidingen staat normaal vermeld of ze subsidieerbaar  zijn of voor iedereen 

uitgesloten zijn.  

Opleidingen die niet in aanmerking komen vind je terug op 

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/deze-diensten-worden-voortaan-uitgesloten-voor-de-

kmo-portefeuille. Doch dit kan wijzigen. Gelieve daarom altijd te informeren.  

Opleidingen gericht op het verbeteren van de fysieke of mentale gezondheid van 

mensen, kunnen enkel worden gevolgd door beoefenaars van een erkend 

(para)medisch beroep, en voor zover er een aantoonbaar verband is tussen de 

activiteiten van de onderneming en de opleiding.  

Alle opleidingen waarbij een dier wordt ingezet als vorm van therapie komen niet in 

aanmerking voor steun.  

Voor de overige opleidingen gericht op dieren geldt nog steeds het algemeen principe 

dat de opleiding dient bij te dragen tot de huidige kernprocessen van de onderneming. 

Er dient m.a.w. steeds een aantoonbaar verband te zijn tussen de activiteiten van de 

onderneming die een aanvraag indient bij de kmo-portefeuille, en de te volgen 

opleiding. 

De KMOP geldt niet voor cursussen van onze partner Therapiedier VZW, voor retraites, 

examens, testen en teambuidings.  

● Je kan je opleidingskost aftrekken van je belasting:  

- Nederland: Als particulier kan u elk bedrag boven de 250 euro aftrekken van je 

belastingen dat je besteed aan een beroepsopleiding. En als zelfstandigen / KMO’s 

kunnen opleidingskosten volledig aftrekken als beroepskosten.  

- België: Zelfstandigen / KMO’s kunnen opleidingskosten volledig aftrekken als 

beroepskosten. De btw is terug vorderbaar als je btw plichtig bent. 

EXTRA PRAKTISCHE INFO EN OPMERKINGEN 

● Het opleidingscentrum staat onder leiding van Inge Pauwels en Anne Appeltans Janssen.  

● U kan carpoolen en in de buurt logeren.  

● Toscanzahoeve heeft een klachtenprocedure (zie site) en Kahot is de onafhankelijke 

klachtencommissie. 

● Wij zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer (er is een bushalte vlakbij de 

Milisstichel) en zijn vlak aan het station van Langdorp gelegen.  

● De dag workshops zijn van 10 tot 16/16.30 uur en de avond workshops van 19/19.30u tot 

21.30.  Thuisstudie en zelflectuur is vereist. (zie details per opleiding) 

● Tussendoortjes (geen middag eten), drank en syllabus (papier of pdf) inbegrepen, of 

indien anders vermeld.  

● Kruiden en materiaal om te testen in de lessen zijn inbegrepen. 

● Er zijn op regelmatige basis check in momenten voor actieve studenten via zoom.  

● Voor begeleider van therapiedieren bent u verplicht met het dier een MAG test af te 

nemen (zie data in de agenda).  

http://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2014/11/KMO-portefeuille.pdf
mailto:kmoportefeuille@vlaanderen.be
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaio.be%2Fnl%2Fnieuws%2Fdeze-diensten-worden-voortaan-uitgesloten-voor-de-kmo-portefeuille&data=04%7C01%7Cewald.wollebrants%40vlaio.be%7C9c2bcf6acc7c42a6764d08d9790af8e4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637673910290909556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8WmQ8oQW8tzaDupfYBzT3%2FT0pndacvGB89hXHJGxZYo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaio.be%2Fnl%2Fnieuws%2Fdeze-diensten-worden-voortaan-uitgesloten-voor-de-kmo-portefeuille&data=04%7C01%7Cewald.wollebrants%40vlaio.be%7C9c2bcf6acc7c42a6764d08d9790af8e4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637673910290909556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8WmQ8oQW8tzaDupfYBzT3%2FT0pndacvGB89hXHJGxZYo%3D&reserved=0
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● De theorie is zonder eigen dier, de praktijk eventueel met eigen dier. Indien u een eigen 

hond dient mee te brengen wordt dit vooraf gemeld.  Indien u geen hond/dier hebt 

waarmee u de opleiding kan doen, bekijken we dit met u voor de praktijk. 

● Een deel van de winst van de cursus bedragen gaat naar goede doelen van 

www.therapiedier.be.  

● U kan ook losse workshops volgen uit interesse of bijscholing  ipv een beroepsopleiding. 

Hiervoor heeft u geen voorkennis nodig. U kan ook online trainingen volgen via 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/. Indien je ethologie online volgt, heb 

je rect op 30 min. gratis coaching bij Inge pauwels. Bovendien heb je ook toegnag tot de 

studenten masterclass en de check-in momenten voor de studenten.  

● Wij staan voor een pro-actieve aanpak qua klachten en voor een persoonlijk contact. 

Indien een klant dit niet wenst hebben we een adequate klachtenprocedure. Deze staat 

openbaar op de website.  

● We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van dit document. 

Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen en wordt je aangeboden zonder 

expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. De hieronder vermelde 

prijzen per beroepsopleiding, aantal modules, aantal dagen, uren en data zijn 

richtinggevend en niet bindend. U ontvangt de correcte informatie bij inschrijving op de 

agenda online. Jaarlijks zal er een update van de opleidingen, voor het volgend jaar, 

plaatsvinden.  

● Toscanzahoeve zet in op werkbaar werk: Inzetten op werkbaar werk is namelijk een win 

voor zowel werkgevers als werknemers. Organisaties kunnen rekenen op gedreven, 

competente en meer productieve medewerkers. Werknemers blijven langer en met meer 

goesting aan de slag. Werkbaar werk is dan ook belangrijk zodat meer mensen aan de 

slag kunnen in gemiddeld langere loopbanen. 

● Onze huisregels vindt u hier: https://www.toscanzahoeve.be/huisregels/ 

● Het volledige algemene leerplan vindt u hier: https://www.toscanzahoeve.be/wp-

content/uploads/2019/07/leerplan-algemeen.pdf  

TIPS VOOR THUISSTUDIE 

• Maak voor jezelf een planning. Bepaal wanneer je leest of studeert en hou rekening met je 

vrije dagen en vakantieperiodes. 

• Regelmaat helpt, studeer dus zoveel mogelijk op vaste tijdstippen en dagen. 

• Studeer liever een paar keer per week kort dat een keer per week lang. Dat is minder 

vermoeiend en geeft betere resultaten. Herhaling maakt dat je beter onthouden 

• Creëer voor jezelf een rustige plaats om te studeren. Vraag familieleden om je tijdens die 

periode niet te storen. 

• Kijk, voor je aan een nieuwe module begint, de voorgaande module rond hetzelfde 

onderwerp zeker nog eens na. 

• Als je hardop leest en belangrijke dingen onderstreept onthoud je beter. 

• Begrijp je iets niet, noteer dat en vaak wordt gaandeweg alles duidelijk. Als dit niet het 

geval is laat dit dan graag per mail of de volgende keer live aan de docent weten. 

• Onthoud je motivatie en studiedoel, ook bij moeilijke momenten. Als je gemotiveerd bent 

gaat het leren sneller en beter. 

• Wil je hulp bij het studeren? Dat kan met een persoonlijke coaching - Boek je afspraak • 

Toscanzahoeve of leer je eigen profiel beter kennen d.m.v. ons webinar over beter 

studeren: https://toscanzahoeve.webinargeek.com/beter-studeren 

LIVE OF ONLINE TRAININGEN  

1. een opleiding is live op Toscanzahoeve: je schrijft je in via de agenda op de site en 

kiste standaard ticket. Je ziet dan op het beroepsdocument enkel data staan. Je 

krijgt een factuur en komt naar de les op de afgesproken dag. 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/huisregels/
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/leerplan-algemeen.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2019/07/leerplan-algemeen.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/boek-je-afspraak/
https://www.toscanzahoeve.be/boek-je-afspraak/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/beter-studeren
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2. een opleiding is enkel online beschikbaar. je kan het volgen wanneer je wil op 

demand en schrijft je in op de site: https://www.toscanzahoeve.be/online-

opleidingen/. je ziet dan op het beroepsdocument “enkel online staan”. je krijgt een 

link en een cursus. Alsook een factuur van paypall. Indien je via de KMOP wenst te 

betalen, schrijf je dan niet in maar bezorg ons de link wat je wenst te volgen. Je krijgt 

dan van ons het factuur en dan daarna de link naar het webinar als de betaling in 

orde is.  

3. een opleiding is live of via webinar. Dan kies je zelf hoe je het volgt en je schrijft je in 

bij link 1 of link 2 hier vermeld. je ziet dat op het beroepsdoc staan de data en ook de 

worden online.  

4. Een opleiding via live streaming: je volgt die dag thuis van achter de pc. Er is geen 

terugkijk link voorzien. Je schrijft je in via de agenda op de site en kiest online ticket. 

Je volgt dan les op de data vermeld in het beroepsdocument en de agenda.  

Beide vormen zijn erkend voor kmo enz... dus dat is hetzelfde.  

 

AFSTUDEREN 

Afstuderen kan je na alle modules, stage en eindwerk succesvol af te leggen. Daarna ben je 

volledig klaar om je eigen zaak succesvol te beginnen. Je ontvangt je certicaat per post.  

De stage is individueel af te stemmen met Toscanzahoeve. De evaluatiecriteria voor de 

eindwerken staan beschreven in de volgende PDF:  

https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2015/12/Evaluatiecriteria-

eindwerken.pdf 

LEVENSLANG BIJLEREN EN SUPERVISIE 

In het kader van levenslang bijleren en bijscholing voor de beroepsfederatie bieden wij ook 

terugkomdagen en seminaries aan voor onze afgestudeerden. Of je kan, door modules te 

comupervisie en bijscholing voor coaches en trainers 

Als je studeert aan de academie van Toscanzahoeve kan je up to date blijven door: 

• Gratis toegang tot de facebook masterclass voor studenten 

• Gratis online check in momenten – deze verschijnen in de masterclass 

• Tips, specialisaties en niet verplichte modules in de PDF van beroepsopleidingen 

• Lid als student te worden van de erkende beroepsfederatie KaHoT 

• Betalende privé coaching momenten 

Als je afgestudeerde aan de academie van Toscanzahoeve kan je up to date blijven door: 

• Gratis toegang tot de facebook afgestudeerden Toscanzahoeve 

• Lid van het jaarprogramma van Toscanzahoeve 

• Professioneel lid te worden van de erkende beroepsfederatie KaHoTbineren, ook een 

extra deelnamebewijs/getuigschrift/certificaat behalen.  

• Betalende privé super visie momenten 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2015/12/Evaluatiecriteria-eindwerken.pdf
https://www.toscanzahoeve.be/wp-content/uploads/2015/12/Evaluatiecriteria-eindwerken.pdf
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Referenties (meer referenties op de site van 
Toscanzahoeve en in auditverslag van Q4):  

Dawn Hill What an interesting day. I was invited to give a clicker training Workshop for Inge 

Pauwels in Toscanzahoeve. Once again a great group of highly motivated and talented 

people. I enjoyed every minute.  

Anne Appeltans-Janssen Inge Pauwels heeft me enorm geholpen bij de beslissing om een 

carrièreswitch te maken. Van een drukke job op een politiek kabinet maakte ik een 

ommezwaai naar les geven en werken met dieren. Een beslissing waar ik nog geen seconde 

spijt van heb gehad. De coaching en begeleiding van Inge hebben me ertoe gebracht om 

een ingrijpende beslissing te maken , op mijn eigen tempo. Ik doe nu wat ik graag doe en 

maak tijd voor de dingen die ik echt belangrijk vind (O.a. onderwijzer in dierenzorg). Dankzij 

haar heb ik meer inzicht gekregen in mijn persoonlijkheid, in wat bij me past en in mijn 

toekomstperspectieven. Het was een zeer waardevolle periode in mijn leven.  

Raymond Kraan Neijman Ruim een jaar geleden ben ik mijn eigen hondenschool begonnen 

Hond in evenwicht, en om mij bij te scholen kwam ik terecht bij Inge Pauwels. 

Toscanzahoeve, staat voor een warm welkom en dat geeft vertrouwen, en dat helpt in het 

groei proces als je zoals ik hondentrainer bent. Het is een bevlogen team met een grote 

passie voor mens & dier. Ik heb verscheidene workshops gevolgd en altijd met veel plezier. En 

wat ik goed vind, dat er bij workshops die gegeven worden zo specifiek zijn,  dat ze dan 

extern een echte goede expert inschakelen. 

Sharon Sintra I am head trainer and behaviorist at Ivy League Kennel. 

We’re specialized in International Therapy Dogs and Assistance Dogs, as well in working 

K9’s in USA. I’ve known Inge for several years now and seen her work with several dogs, dogs 

she trained and prepared to work with public and assist people in need. She is doing great 

work and has a great talent to both canine and humans. We have been exchanging training 

techniques and tips, ms. Pauwels is an amazing trainer and understands deeply canine 

behavior and psychology. She also teaches this with my colleagues in Israël,… 

Erna Verbiest Ik vind de opleidingen bij Toscanzahoeve zowel inhoudelijk als op methodisch- 

didactisch vlak zéér professioneel! De modules zijn zowel theoretisch als praktisch gericht en 

er wordt héél veel feedback gegeven! De opleiding blijft ook altijd up to date; nieuwe of 

veranderde inzichten worden geïntegreerd. Ex-cursisten worden daarvan op de hoogte 

gesteld of uitgenodigd op nieuwe aanvullingsmodules. Wat me vooral ook aantrok was de 

visie om te werken vanuit een ‘totaal’ beeld; het gaat niet enkel over ‘het gedrag’ van ‘een 

hond’, maar er is zóveel meer… Je krijgt niet alleen een betere band met je dier, maar ook 

een zelfbewustwordingsproces zal zich voltrekken! 

Heidi Van Wanghe Les volgen bij Toscanzahoeve voelde als thuiskomen. Een ruimte gevuld 

met mensen die dezelfde passie delen als jezelf met als bonus een lesgeefster die passioneel 

haar visie en ervaring over dierengedrag wil doorgeven aan diegene die hier alles willen over 

leren. Al was de leerstof niet altijd even makkelijk, werd deze op een zeer interessante en 

interactieve manier gegeven. Het gebruik van onder andere beeldmateriaal, rollenspel, .... 

maakt dat het niet alleen 'licht verteerbaar', maar vooral heel leuk is. En er was steeds heel 

veel ruimte voor dialoog.  

Kees van Sundert Lang in Nederland gezocht naar een voor mij passende opleiding en 

uiteindelijk op m’n gevoel in 2014 toen maar gewoon begonnen met de basismodule 

Ethologie. Inge Pauwels heeft een innemelijke persoonlijkheid, met een vleugjes humor en 

vooral onuitputtelijke kennis over dierengedrag , met daarbij haar fijne en inspirerende 

manier van lesgeven. In elke les word ik weer uitgedaagd niet alleen de opgedane kennis 

toe te passen, maar vooral zelf na te blijven denken en mijn eigen visie en aanpak te blijven 

ontwikkelen en te vervolmaken. Dat maakt dat ik me nu al helemaal thuis en op mijn plaats 

voel in de Toscanzahoeve. De feedback en de open en eerlijke discussies van en met de 

medestudenten zorgen er bovendien voor dat een verhaal/case vaak vanuit meerdere 

https://www.facebook.com/dawn.hill.710?fref=nf
https://www.facebook.com/inge.pauwels.9
https://www.facebook.com/inge.pauwels.9
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invalshoeken bekeken kan worden en prikkelen je om breder te kijken dan je vanuit je eigen 

gedachten zou doen.. Een aanrader,  ook voor cursisten uit Nederland. Het is de reis waard. 

En de opleidingen zijn ook nog eens erkend/gecertificeerd. 

MOGELIJKE KENNISMAKING MET 
TOSCANZAHOEVE EN HET TEAM 

• Op de laatste dinsdag van de maand op de koffie (online) en check in momenten 

als je al student bent – Je ziet de login op de agenda: 

https://www.toscanzahoeve.be/event/ 

• Op de 3de dinsdag van de maand info moment (live) toscanzahoeve. Boek hier je 

moment in: 

https://www.supersaas.be/schedule/Toscanzahoeve/Infomoment_Toscanzahoeve 

• Op de laatste zondag van de maand knuffelcafé (live) therapiedier  

• Op de laatste zondag van de maand hondencafé  

• Elke 3de zondag van mei opendeurdag (een heel weekend op 20 jaar bestaan in 

2023) 

• hondenschool: een gratis proefles kan je aanvragen via ons boekingssysteem. 

BEREIKBAARHEID EN CONTACT 

Heb je een vraag voor ons? Voor administratieve vragen vragen we je om te mailen. De 

telefonische permantie kan vaak niet op details antwoorden en we gebruiken ook geen 

sociale media voor vragen. . Zo behouden we het overzicht en kunnen we alles 

terugkoppelen met de juiste persoon die vanuit thuis werkt.  

Toscanzahoeve is enkel toegankelijk op afspraak. 

Gesloten op maandag voormiddag.  

Adres: Toscanzahoeve, Milisstichel 3, 3201 Langdorp – Aarschot. Geeft kruising 

Gijmelsesteenweg en Milisstichel in. Er is een bushalte op de Gijmelsesteelweg en een station 

in Langdorp (8 min wandelen).  

STUDIEREIZEN EN RETRAITES 

● Studiereis naar Noord India – Klein Thibet 

● Studiereis naar Brazilië – Amazon en Rio De Janero 

● Studiereis naar Malasië – Borneo  

● Studiereis naar Afrika – Namibië 

● Studiereis naar Portugal   

 

Doel retraites: Op enkele dagen tijd helemaal ondergedompeld worden in de materie 

4 dagen bootcamp Honds leren + Welzijn, en communicatie voor je hond (met je hond) 

Voor een een nog betere band en samenwerking met je hond – leer  de basis van lichaamstaal, 

leerprocessen, opvoeding en samen actief te zijn, … Incl trainingskit. Met voeding, sport, lichaamstaal, 

spel, training, massage, hydrotherapie, vachtanalyse… in theorie en praktijk 

2023: 06 tem 09/07 

2024: 03 tem 06/07 

2025: 02 tem 05/07 

4 dagen retraite rond welzijn, coaching, communicatie, zelfzorg en dierenspiegel ® alleen of met je 

hond/kat – 4 dagen (overnachting in B&B mogelijk) 

2023: 17 tem 20/08 

2024: 13 tem 16/08 

https://www.toscanzahoeve.be/event/
https://www.supersaas.be/schedule/Toscanzahoeve/Infomoment_Toscanzahoeve
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2025: 12 tem 15/08 

5 dagen hondenkamp voor kinderen 

2023: 

2024: 

2025: 

 

Praktischboot retraites: 

- Voor iederen toegankelijk 

- Beperkt aantal deelnemers toegestaan – max 16! 

- Zeer intensief 
- Zie op de agenda (op zoekwoord) voor alle info en inschrijvingen.  

Extra tip: 

VROUWENCIRKEL / COACHINGGROEP: ONTWIKKELING, ZELFZORG, COMMUNICATIE EN 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING MET GELIJKGESTEMDEN 

In deze groep ter plaatse live of via online streaming groep behandelen we onderwerpen 

rond communicatie en zelfontwikkeling die handig zijn in onze relaties, op de werkvloer, ... 

Elke maand gaan we samen online aan de slag met het thema van de maand. We wisselen 

ervaring en kennis uit en doen (extra) oefeningen samen. Daarna ga je met dit thema zelf 

een maand bewust verder oefenen, tot aan het volgende thema. Samenzijn met 

gelijkgestemden om te mediteren, energetisch werk, kruiden, enneagram,  enz…  

Doel: zelfzorg, burn-out voorkomen of aanpakken, een balans vinden tussen actie en rust, 

leren omgaan met stress en emoties, in je kracht komen, energetische oplading, zelfzorg, 

spiritualiteit (her)ontdekken, enz... 

Info en inschrijving: Persoonlijke ontwikkeling in groep • Toscanzahoeve 

Data 2022: 14/02, 14/03, 4/04, 9/05, 6/06, 4/07, 22/08, 19/09, 17/10, 21/11 

AANBEVOLEN LITERATUUR 

● Therapie voor en door honden – Inge Pauwels 

● 13 reflecties – Inge Pauwels 

● Uit het leven van een holistische gedragstherapeute – Inge Pauwels 

● De Grote Hondenencyclopedie: uitgebreide rasbeschrijvingen – Esther Verhoef 

● Anatomie van de hond: Terminologie, anatomie, bewegingsleer – Roel en Piet Beute  

● Toepoels rassenencyclopedie 

● Leerboek traditionele Europese natuurgeneeskunde – A. Elling & T. van Asseldonk 

● Gezond met voedingssupplementen – Gert Schuitemaker 

● Honger naar geweld – Gert Schuitemaker 

● Canine Nutrigenomics – Diana Laverdure / Jean Dodds 

● Honden sneller laten leren – Pamela J. Reid 

● Een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans deel 1, 2 en 3 – Martine Burgers en 

Sam Turner 

● Het echte praktijkspeuren – Cor Oldenburg & Cor Oldenburg Jr. 

● De wijsheid van honden – Brian Hare & Vanessa Woods 

● De neus van de hond – Ruud Haak 

● Dit is de hond – John Bradshaw 

● Dogs: ‘A startling new understanding of canine origin, behavior & evolution’ 

ISBN nr. 0-684-85530-5 – Raymond en Larna Coppinger  

● Behaviour problems in small animals (2007) 

ISBN: 0702027677 - Jon Bowen and Sarah Heath 

https://www.toscanzahoeve.be/persoonlijkeontwikkelingingroep/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/therapie-voor-en-door-honden/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/13-reflecties-dieren-inge-pauwels/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/uit-het-leven-van-een-holistisch-dierengedragstherapeute/
https://www.amazon.de/Anatomie-van-hond-terminologie-bewegingsleer/dp/9077462023/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Anatomie+van+de+hond:+Terminologie,+anatomie,+bewegingsleer+%E2%80%93+Roel+en+Piet+Beute+-Faber&qid=1565083431&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=ce8da2b38cdd2e89e14874048dcb6081&language=nl_NL
https://www.amazon.de/TOEPOELS-HONDENENCYCLOPEDIE-GEB-J-HIDDES/dp/9023010329/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=toepoels&qid=1565083505&s=books&sr=1-4&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=e6e1d8db8331e55dceca74dae51594b5&language=nl_NL
https://www.amazon.de/TOEPOELS-HONDENENCYCLOPEDIE-GEB-J-HIDDES/dp/9023010329/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=toepoels&qid=1565083505&s=books&sr=1-4&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=e6e1d8db8331e55dceca74dae51594b5&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Gezond-met-voedingssupplementen-advies-apotheker/dp/9076161259/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Gezond+met+voedingssupplementen+%E2%80%93+Gert+Schuitemaker&qid=1565083614&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=0011515ead38d7cfc804e5bfebea4c5d&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Honger-naar-geweld-vergeten-criminologen/dp/9076161038/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Honger+naar+geweld+%E2%80%93+Gert+Schuitemaker&qid=1565083689&s=books&sr=1-1&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=28670bd2f40868276477804de6a93cd5&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Canine-Nutrigenomics-Science-Feeding-Optimum/dp/1617811548/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Canine+Nutrigenomics+%E2%80%93+Diana+Laverdure&qid=1565083725&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=c574588a1c98d7339b0e9d70e468979d&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Honden-sneller-laten-leren-hondentraining/dp/9077462074/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Honden+sneller+laten+leren+%E2%80%93+Pamela+J.+Reid&qid=1565083786&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=8684ed6022b8800c6d72206922ecfd9e&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Het-echte-praktijkspeuren-professional-recreant/dp/9082099004/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Het+echte+praktijkspeuren+%E2%80%93+Cor+Oldenburg+&+Cor+Oldenburg+Jr&qid=1565083839&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=bfa477e10f2250ac898490e1b9a77d29&language=nl_NL
https://www.amazon.de/wijsheid-van-honden-intelligentie-geliefde/dp/9026323980/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+De+wijsheid+van+honden+%E2%80%93+Brian+Hare+&+Vanessa+Woods&qid=1565084071&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=00bb7b5dd6778808dc775b40bcee1621&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Dit-hond-nieuwste-feiten-inzichten/dp/9046812030/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Dit+is+de+hond+%E2%80%93+John+Bradshaw&qid=1565084122&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=608c410fb33ab5e3c21ed5af3a16c82b&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Dogs-Startling-Understanding-Behavior-Evolution/dp/0684855305/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Dogs:+%E2%80%98A+startling+new+understanding+of+canine+origin,+behavior+&+evolution%E2%80%99&qid=1565084159&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=c25b56ea827c2934922dde07f0799a9f&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Behaviour-Problems-Small-Animals-Veterinary/dp/0702027677/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Behaviour+problems+in+small+animals&qid=1565084202&s=books&sr=1-2-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=d57c83a089067e538712cbf1e757de77&language=nl_NL
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● BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine (2002) 

ISBN: 0 905214 59 5 -  Debra Horwitz, Daniel Mills & Sarah Heath 

● Canine & Feline Behavior (Blackwell’s Five-Minute Veterinary Consult) 

ISBN 13: 978 0 7817 5735 5 – Debra F. Horwitz & Jacqueline C. Neilson 

● Handbook of behavior problems of the dog and cat (2006) 

ISBN: 0 7020 2710 3 – G. Landsberg, W. Hunthausen en L. Ackerman 

● Trick or Treatment, alternative medicine on trial 

ISBN 978.0.552.15762.9 – Simon Singh & Edzard Ernst 

● Stress bij honden – ISBN: 90-810256-1-9 - Martina Nagels en Clarissa v Reinhardt  

● Through a dog’s ear (2008) – ISBN: 9781591798118 - Joshua Leeds  

● Coëlho, ‘Zakwoordenboek der Geneeskunde’ 

ISBN: 90-6228-322-5 - A.A.F. Jochems en F.W.M.G. Joosten 

● Elementaire Kynologische Kennis - ISBN nr. 90-6248-853-6 - Drs. Robert v.d Molen 

● Dog Anatomy, A Coloring Atlas - ISBN nr. 1-893441-17-2 - Robert A. Kainer 

● From Leashes to neurons and psychopharnacology DVD - Karen Overall 

● Fixing The Unfixable : A new look at separation anxiety DVD - M. Demartine en G. Phairas  

● Handling, moving and restraining dogs in stressful environments Part 1 and part 2 DVD - 

Sophia Yin 

● Handbook of Applied Dog Behavior and Training Volume 3 – Steven R Lindsay 

● De psychologie van de hond – Stanley Coren 

● Medisch handboek hond – Bruce Fogner 

● Groot handboek geneeskrachtige planten 

● Kattengeheimen – Vicky Halls 

● Wat uw kat u vertelt – Vicky Halls 

● Voeding voor carnivoren – Tannetje Koning 

● Het geheim van de kat – John Bradshaw 

TIP! Bestel je boeken via Troopers en steun Therapiedier vzw.www.troopers.be/nl en kies als 

organistatie therapiedier om te steunen  

https://www.amazon.de/BSAVA-Manual-Canine-Feline-Dermatology/dp/1905319274/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+bsava+manual+of+canine+and+feline+behavioral+medicine&qid=1565084242&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=ef32a97d87bd29df5abc6625bf6912e0&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Blackwells-Five-Minute-Veterinary-Clinical-Companion/dp/1118854217/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Canine+&+Feline+Behavior+(Blackwell%E2%80%99s+Five-Minute+Veterinary+Consult&qid=1565084295&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=d92a9a8e95e19a0020f6ca62ee64ff55&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Trick-Treatment-Alternative-Medicine-Trial/dp/0552157627/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Trick+or+Treatment,+alternative+medicine+on+trial&qid=1565084452&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=8aa173b44726470d04628573ae114e1a&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Stress-bij-honden-M-Nagel/dp/9081025619/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Stress+bij+honden&qid=1565084616&s=books&sr=1-1&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=c41ffda77b8c58717b4d73336e320bd9&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Through-Dogs-Ear-Behavior-Companion/dp/1591798116/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Through+a+dog%E2%80%99s+ear+(2008)+%E2%80%93+ISBN:+9781591798118+-+Joshua+Leeds&qid=1565084646&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=cf895774dca6b5eda7fea576d7855585&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Co%C3%ABlho-zakwoordenboek-geneeskunde-F-Jochems/dp/9062287565/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Co%C3%ABlho,+%E2%80%98Zakwoordenboek+der+Geneeskunde%E2%80%99&qid=1565084709&s=books&sr=1-2-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=643b2b0309c59ac5e5ee85f85eb70f01&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Dog-Anatomy-Coloring-Atlas-Colouring/dp/1893441172/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Dog+Anatomy,+A+Coloring+Atlas+-+ISBN+nr.+1-893441-17-2+-+Robert+A.+Kainer&qid=1565084792&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=e1bfae091fb3349aaebcc0dfc8ce0559&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Handbook-Applied-Dog-Behavior-Training/dp/0813807387/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Handbook+of+Applied+Dog+Behavior+and+Training+Volume+3+%E2%80%93+Steven+R+Lindsay&qid=1565085012&s=books&sr=1-2-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=ed03c46191a2ca568e5f2272b166ada5&language=nl_NL
https://www.amazon.de/psychologie-van-hond-druk/dp/9046800253/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+De+psychologie+van+de+hond+%E2%80%93+Stanley+Coren&qid=1565085073&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=545fe316293cdd79bf07793a9715262a&language=nl_NL
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?k=Geert+Verhelst&i=stripbooks&__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2&linkCode=ll2&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=381cf7db0dffb41c8699a1f6c0c8db06&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Kattengeheimen-Vicky-Halls/dp/9022573494/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Kattengeheimen+%E2%80%93+Vicky+Halls&qid=1565085182&s=books&sr=1-2-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=8bd5f27f979c081ef3e15a22605c2098&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Wat-kat-vertelt-meer-kattengeheimen/dp/9022544516/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Kattengeheimen+%E2%80%93+Vicky+Halls&qid=1565085245&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=83ba2cc6ff4660520eadddd2c574b876&language=nl_NL
https://www.amazon.de/Voer-voor-Carnivoren-gezond-maken/dp/9059113543/ref=as_li_ss_tl?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%E2%97%8F+Voeding+voor+carnivoren+%E2%80%93+Tannetje+Koning&qid=1565085271&s=books&sr=1-1-fkmr0&linkCode=ll1&tag=toscanzahoe0a-21&linkId=bff9f0048ecb6510f090ace7ec8c0f2d&language=nl_NL
http://www.troopers.be/nl
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HONDENINSTRUCTEUR – HONDENTRAINER 

Doel:  

Om zelf les te geven privé (1 op 1) of in een groep op jouw of een hondenschool.  

Om honden in hun basis/opvoeding/gehoorzaamheid te trainen op een positieve manier. 

Met de laatste nieuwe (wetenschappelijk) ondersteunde trainingsmethoden. Je leert alle 

vormen van ‘leren’ herkennen en in de praktijk toepassen met verschillende honden. Je hebt 

geleerd hoe hondengedrag tot stand komt. Je kunt zelfstandig een eenvoudige, maar 

verantwoorde training opzetten en uitvoeren. Je herkent houding en gedrag, stresssignalen 

en kunt het juiste leerprincipe benoemen. Je leert de honden sneller gewenst gedrag te 

vertonen, waarbij je ongewenst gedrag weet te voorkomen. De band met de honden wordt 

versterkt, waardoor je in staat bent de leefomstandigheden en het welzijn van de honden te 

vergroten. Je kan je verder specialiseren in speuren of fitness training. Of aanvullen met 

gedrag, voeding, beweging, … 

Leerdoelen: 

Een goede leeropgeving en gezonde voeding is belangrijk voor de gezondheid van dieren, 

alsook het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag. Als hondeninstructeur respecteer je dit en 

zorg je hiervoor. Alsook respecteer je de wetgeving en dierenwelzijn.  

Als je afstudeert als hondentrainer kan je:  

• Dierenwelzijn en dierenethiek inschatten. 

• Je kent de specifieke noden van elke rassengroep en weet hoe je moet omgaan met 

basis gedrag. 

• Je  kent de belangrijkste infectieziektes, Zoönose en ehbo technieken, weet hoe je deze 

kan herkennen, toepassen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden 

op vlak van hygiëne en gezondheid in je praktijk. 

• Je kent normale communicatie en gedrag van gezonde dieren en herkent stress 

signalen. 

• Je kent de leerprincipes, het proces van leren en gedrag in de hersenen en wat de 

socialisatieperiode inhoudt en zorgt voor de beste trainings- en leeromstandigheden 

voor het dier. Je kan de leerprincipes toepassen, aanleren en bijsturen.  

• Je weet wat probleemgedrag (zoals angst en agressie, niet komen als je roept, trekken 

aan de lijn …) is en kan dit herkennen en ermee werken in privé of in groepsles. 

• Je kan info over hondentraining uitleggen, voordoen en bijsturen aan privé klanten of in 

groepsles.  

• Je kan een les didactisch opbouwen en brengen. 

• Je kan je klanten motiveren om positief te trainen. 

• Je kan ook trainen op specifiek vlak zoals bij de dierenarts, bij puppy’s, qua beweging, 

met hulpmiddelen, enz… 

• Je kent de bestanddelen van een goed voer en de voedingsbehoeften in functie van 

leeftijd / geslacht /gezondheid. 

• Je hebt notie van vachtverzorging, basis oren, nagels, gebit en EHBO.  

• Je kan klanten te woord staan en adviezen geven in het kader van hun dier. 

• Je hebt kennis van sociale media om je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Jezelf presenteren als startend hondentrainer met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een dierenarts, kinesist, gedragstherapeut, voedings- of 

bewegingsconsulent? 
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Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest complete op de markt! 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.  

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten. Het beperkt zich niet enkel 

tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met klanten. 

Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook communicatie 

en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Beroepscode: 

De Kynologisch Instructeur stimuleert klanten om de hond oefeningen en vaardigheden aan 

te leren volgens positieve trainingstechnieken, maar sluit geen enkele vorm van operante 

conditionering uit.  Indien de cursist naar de Kynologisch instructeur is doorverwezen door 

een hondengedragstherapeut, dan krijgt de laatste alle informatie die nodig is om een 

therapie voort te zetten of af te sluiten. De Kynologisch Instructeur verwijst door naar een 

hondengedragstherapeut als de gevraagde kennis en competentie het niveau van de 

instructeur te boven gaat. De Kynologisch Instructeur en/of de hondenschool waar hij/zij 

werkzaam is zijn verantwoordelijk voor eventuele klachten van een cursist. De Kynologisch 

Instructeur volgt jaarlijks congressen, seminars en/of studiedagen die specifiek te maken 

hebben met gedrag van de hond, instructievaardigheid, en/of andere aan het beroep 

gerelateerde onderwerpen. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting:  

Totaal aantal contacturen: 249 uren 

Totaal aantal stage uren: minimum 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 196 uren 

Certificering: 

Je dient alle modules (uitgezonderd niet verplicht), je eindwerk en stage te voltooien om af 

te studeren. Het modulair lesgeven heeft als grote voordeel dat je de opleidingen in tijd en 

budget kan spreiden.  

TIP: 

- Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens 

• Toscanzahoeve 

- Hondenschool: Je kan 10 beurten volgen rond gehoorzaamheid, speuren, hoopers, cani 

cross, treiball, en fitness 

 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

EHBO bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-

bij-katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Hersenen en ontwikkeling gedrag 

1 dag - € 110  

 

2023: 04/11 

2024: 02/11 

2025: 02/11 

  

Praktijk lesgeven 

Werken met en in praktijk trainen van asieldieren  

2 dagen van 10 tot 16u - € 220   

2023: 07, 08/06 

2024: 04, 05/06 

2025: 03, 04/06 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren 

Online – 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online  

Hondentraining en leerprocessen: lesgeven aan mensen 1 op 1 

met ex op dag 5 

5 dagen -  € 500 

Dag 1 is online webinar en challenge, hiervan krijg je de link bij 

inschrijving. Dag 2 e 3 is met eigen honden. 

Je dient hiervoor eerst leerprocessen online gevolgd te hebben! 

Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

2023: 04, 05, 13 en 14/05 

2024: 02, 03, 11 en 12/05 

2025: 01, 02, 10 en 11/05 

Dierenartstraining en trimgewenning 

1 halve dag - € 45 

2023: 11/03 

2024: 09/03 

2025: 08/03 

Hondenschool starten: Lessenopbouw en uitvoering pups en 

volwassen honden (theorie) 

Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/een-hondenschool-

starten-ondemand 

Enkel online 

Hondenschool starten: Lessenopbouw en uitvoering pups en 

volwassen honden (praktijk) 

1 dag - € 100  

Je dient hiervoor eerst de theorie gevolgd te hebben 

“hondenschool starten! 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/een-hondenschool-

starten-ondemand 

2023: 22/06 

2024: 20/06 

2025: 19/06 

Speuren met je hond basis 

1 dag - € 100  

2023: 17/06 

2024: 15/06 

2025: 14/06 

Trics en clickertraining 

1 dag - € 100 

2023: 27/05 of 11/11 

2024: 25/05 of 09/11 

2025: 24/05 of 08/11 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/een-hondenschool-starten-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/een-hondenschool-starten-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/een-hondenschool-starten-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/een-hondenschool-starten-ondemand
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Trics en clickertraining vervolg (enkel te volgen na een basis hier 

of elders) 

1 dag - € 100 

2023: 21/06  

2024: 21/06 

2025: 21/06  

Hondenfitness - body and balance  

1 dag - € 110 

2023: 04/06 of 08/10 

2024: 02/06 of 13/10 

2025: 01/06 of 12/10 

Denkspel® voor honden  

1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 25/06 

2024: 14/04 of 08/11 

2025: 13/04 of 07/09 

Niet verplicht 

Praktijk denkspellen maken 

1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

 

2023: 3/2 of 16/7 

2024: 30/6 

2025: 16/8 

Stress, hyperactiviteit en angst bij honden - Cases 

1 dag - € 100 

2023: 25/02 of 26/11 

2024: 24/02 of 24/11 

2025: 22/03 of 16/11 

Spelbegeleiding bij honden 

3 momenten mini spelmoment - € 30  

Zie agenda voor de data mini 

hondencafe 

Stress, angst en agressie bij honden – theorie Online- € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-

agressie-bij-honden 

Online 

TIP (niet verplicht) 

Cases angst en agressie voor gevorderden (enkel te volgen na 

ethologie) 

3 dagen - € 330 

2023: 01 tem 03/12 

2024: 06 tem 08/12 

2025: 05 tem 07/12 

Basis gangwerk/beweegleer  

1 dag - € 110   

2023: 30/04 

2024: 28/04 

2025: 27/04 

Wandelen zonder trekken en volgen 

halve dag - € 60 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 29/04 of 02/09 

2024: 27/04 of 14/09 

2025: 26/04 of 13/09 

Altijd en overal hier komen 

halve dag - € 60 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 18/03 of 16/09 

2024: 23/03 of 05/10 

2025: 22/03 of 05/10 

Trainingstechnieken en hulpmiddelen bij dieren voor de specialist 

Dag - € 110 – terugkomdag 

2023: 15/04 

2024: 13/04 

2025: 12/04 

Leer je hond wandelen zonder trekken in 11 weken: 

Challenge: leer je hond wandelen zonder trekken in 11 

weken. | Toscanz (teachable.com) 

Enkel online 

TIP (niet verplicht) 

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-

gedrag-bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-leer-je-hond-wandelen-zonder-trekken-in-11-weken
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-leer-je-hond-wandelen-zonder-trekken-in-11-weken
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
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Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Tip niet verplicht  

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht  

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

 
Zelfstandigheid 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

STAGE EN VAKBEKWAAMHEID (enkel als laatste te volgen – inhoud wordt in de lessen 

besproken) - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

Totaal stage: € 250 

● Stage en oefenmomenten in de hondenschool van Toscanzahoeve of erkend door 

Toscanzahoeve - ind. te bepalen – minimaal 80 uren 

● Individuele case– individueel te bepalen  

● Eindwerk en doel 

 

Lessenreeks volgen (met eigen hond) in de loop van je traject.  

 

10 lessen volgen in de hondenschool Langdorp  met hond. Hier is 

een aanpassing mogelijk voor mensen die te ver wonen of geen 

eigen hond hebben. – € 150 

Individueel te bespreken 

Communicatie 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Lesgeven voor een groep: presentatie en gesprekstechnieken 

1 dag - € 100  

2023: 13/10 

2024: 11/10 

2025: 10/10 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 

Enkel online 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
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Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

 SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zeer sterk aan te raden) als instructeur 

Hoopers 

1 dag - € 100 

2023: 03/09 

2024: 01/09 

2025: 14/09 

Treibball 

1 dag - € 80 

2023: 22/10 

2024: 27/10 

2025: 26/10 

Positief pakwerk 

1 dag - € 100 

2023: 11/06 

2024: 03/11 

2025: 01/11 

 

TIP als specialistatie (niet verplicht) 

Als instructeur kan u zich specialiseren in instructeur speuren en/of hondenfitness trainer 

Andere vervolgopleidingen zijn puppycoach en hondengedragstherapeut. 

Speuren  

Speuren en vlakterevieren: theorie + praktijk 

1 dag - € 120  

2023: 29/10 

2024: 06 /09 

2025: 05/09 

Zoeken en sorteren (incl. apporteren) : theorie + praktijk 

1 dag - € 110 

2023: 07/04 

2024: 05/04 

2025: 18/04 

Hondenfitness®  

Body and balance/hondenfitness instructeur 

2 dagen - € 240 

2023: 25 en 26/08 

2024: 23 en 24/08 

2025: 29 en 30/08 

Gangwerk/beweegleer + anatomie vervolg 

3 dagen - € 330 

2023: 14 tem 16/07 

2024: 12 tem 14/07 

2025: 11 tem 13/07 

Hondenmassage basis 

2 dagen - € 190 

2023: 18 en 19/02 

2024: 17 en 18/02 

2025: 22 en 23/02 

Treiball  

Treiball workshop 

2 dagen - € 220 

2023: 25 en 26/08 

2024: 23 en 24/08 

2025: 29 en 30/08 

Gangwerk/beweegleer + anatomie vervolg 

3 dagen - € 330 

2023: 14 tem 16/07 

2024: 12 tem 14/07 

2025: 11 tem 13/07 

Hondenmassage basis 

2 dagen - € 190 

2023: 18 en 19/02 

2024: 17 en 18/02 

2025: 22 en 23/02 

TIP HONDENSCHOOL 

Je kan 10 beurten volgen rond gehoorzaamheid, speuren, hoopers, treiball, en fitness 
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TIP 

Seminarie: Video en beeld bewerking en beeldbewerking 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding:  

Winkel met dierenvoeding  

Hondengedragstherapeut  

Therapiedierbegeleider ®/trainer 

 

Terugkomdagen voor afgestudeerden 

Praktijk trainingen/ gehoorzaamheid:  

2023: 11/06 

2024: 16/06 

2025: 15/06 

 

Clickertraining voor gevorderden 

2023: 03/06 

2024: 09/06 

2025: 08/06 
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INSTRUCTEUR SPEUREN 

Doel:  

Om zelf les te geven aan klanten privé of een groep voor specifiek speur-, zoek-, sorteer-, 

reddings- en waterwerk.  

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend speur instructeur met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een dierenarts, kynesist, gedragstherapeut, voedings- of 

bewegingsconsulent? 

Jouw toekomst: 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.  

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 206 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 137 uren  

Certificering: 

Je dient alle modules (uitgezonderd niet verplicht), je eindwerk en stage te voltooien om af 

te studeren. Het modulair lesgeven heeft als grote voordeel dat je de opleidingen in tijd en 

budget kan spreiden.  

TIP: 

- Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens 

• Toscanzahoeve 

- Hondenschool: Je kan 10 beurten volgen rond gehoorzaamheid, speuren, hoopers, cani 

cross, treiball, en fitness 

 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Hersenen en ontwikkeling gedrag 

1 dag - € 110  

 

2023: 04/11 

2024: 02/11 

2025: 02/11 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

 

Praktijk lesgeven 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren 

Online – 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 
Enkel online  

Hondentraining en leerprocessen: lesgeven aan mensen 1 op 1 

met ex op dag 5 

5 dagen -  € 500 

Dag 1 is online webinar, hiervan krijg je de link bij inschrijving. Dag 

2 e 3 is met eigen honden. 

Je dient hiervoor eerst leerprocessen online gevolgd te hebben! 

Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

2023: 04, 05, 13 en 14/05 

2024: 02, 03, 11 en 12/05 

2025: 01, 02, 10 en 11/05 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Tip niet verplicht  

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht  

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

 

Mens en dier  

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
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Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Lesgeven voor een groep: presentatie en gesprekstechnieken 

1 dag - € 100  

2023: 13/10 

2024: 11/10 

2025: 10/10 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

Beroep specifiek  

Speuren met je hond basis 

1 dag - € 100  

2023: 17/06 

2024: 15/06 

2025: 14/06 

Speuren en vlakterevieren: theorie + praktijk 

1 dag - € 120  

2023: 29/10 

2024: 06 /09 

2025: 05/09 

Zoeken en sorteren (incl apporteren): theorie + praktijk 

1 dag - € 110 

2023: 07/04 

2024: 05/04 

2025: 18/04 

Denkspel® voor honden  

1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 25/06 

2024: 14/04 of 08/11 

2025: 13/04 of 07/09 

 

STAGE LESGEVER (enkel als laatste te volgen – inhoud wordt in de lessen besproken)- (vergeet 

je niet in te schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

Totaal stage: € 250 

● Stage en oefenmomenten in de hondenschool - ind. te bepalen (min 80u) 

● Individuele case – individueel te bepalen  

● Eindwerk en doel 

 

PRAKTIJK 

10 lessen hondenschool speuren te volgen 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

Terugkomdag: 

- Speuren voor gevorderden2023: 12/08, 2024: 31/08, 2025: 24/08 

  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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INSTRUCTEUR HONDENFITNESS® 

Doel: 

Om zelf les te kunnen geven aan klanten privé of een groep voor hondenfitness® of body 

and balance training.  

 

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend hondenfitness® instructeur met jouw eigen unieke 

aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een dierenarts, kynesist, voedings- of bewegingsconsulent? 

Jouw toekomst: 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 276 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 184 uren 

Certificering: 

Je dient alle modules (uitgezonderd niet verplicht), je eindwerk en stage te voltooien om af 

te studeren. Het modulair lesgeven heeft als grote voordeel dat je de opleidingen in tijd en 

budget kan spreiden.  

TIP: 

- Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens 

• Toscanzahoeve 

- Hondenschool: Je kan 10 beurten volgen rond gehoorzaamheid, speuren, hoopers, cani 

cross, treiball, en fitness 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Hersen en ontwikkeling 

1 dag - € 110  

 

2023: 04/11 

2024: 02/11 

2025: 02/11 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

 

Praktijk lesgeven 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren 

Online – 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online  

Hondentraining en leerprocessen: lesgeven aan mensen 1 op 1 

met ex op dag 5 

5 dagen -  € 500 

Dag 1 is online webinar, hiervan krijg je de link bij inschrijving. Dag 

2 e 3 is met eigen honden. 

Je dient hiervoor eerst leerprocessen online gevolgd te hebben! 

Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

2023: 04, 05, 13 en 14/05 

2024: 02, 03, 11 en 12/05 

2025: 01, 02, 10 en 11/05 

Stress, hyperactiviteit en angst bij honden - Cases 

1 dag - € 100 

 

2023: 25/02 of 26/11 

2024: 24/02 of 24/11 

2025: 22/03 of 16/11 

Stress, angst en agressie bij honden – theorie Online- € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-

agressie-bij-honden 

Online 

Cases angst en agressie TIP (niet verplicht) 

3 dagen - € 330 

(enkel te volgen na ethologie) 

2023: 01 tem 03/12 

2024: 06 tem 08/12 

2025: 05 tem 07/12 

Basis gangwerk/beweegleer  

1 dag - € 110   

2023: 30/04 

2024: 28/04 

2025: 27/04 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Tip niet verplicht  

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

Enkel online 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
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en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

 

Mens en dier  

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Lesgeven voor een groep: presentatie en gesprekstechnieken  

1 dag - € 100  

2023: 13/10 

2024: 11/10 

2025: 10/10 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

Beroep specifiek  

Hondenfitness - body and balance  

1 dag - € 110 

2023: 04/06 of 08/10 

2024: 02/06 of 13/10 

2025: 01/06 of 12/10 

Body and balance/hondenfitness instructeur 

2 dagen - € 240 

2023: 25 en 26/08 

2024: 23 en 24/08 

2025: 29 en 30/08 

Gangwerk/beweegleer + anatomie vervolg 

3 dagen - € 330 

2023: 14 tem 16/07 

2024: 12 tem 14/07 

2025: 11 tem 13/07 

Puppy gym 

1 dag - € 100 

2023: 26/05 

2024: 24/05 

2025: 23/05 

Hondenmassage basis 

2 dagen - € 190 

2023: 18 en 19/02 

2024: 17 en 18/02 

2025: 22 en 23/02 

Hoopers 

1 dag - € 100 

2023: 03/09 

2024: 01/09 

2025: 14/09 

Treibball 

1 dag - € 80 

2023: 22/10 

2024: 27/10 

2025: 26/10 

Gezondheidscheck en pijn bij (oudere) honden 

1dag - € 100 

2023: 03/11 

2024: 01/11 

2025: 14/11 

 

 

 

STAGE EN VAKBEKWAAMHEID (enkel als laatste te volgen– inhoud wordt in de lessen 

besproken) - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2


© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 34 

Totaal stage: € 250 

● Stage en oefenmomenten in de hondenschool van Toscanzahoeve of erkend door 

Toscanzahoeve - ind. te bepalen (min 80u) 

● Individuele case in de hondenschool – individueel te bepalen  

● Eindwerk en doel 

Praktijk: 10 lessen hondenschool in Langdorp of een goedgekeurde hondenschool 

 

TIP 

Seminarie: Video en beeld bewerking en beeldbewerking 

SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zeer sterk aan te raden – data en prijzen in agenda) 

● Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

● Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

● Toegepaste dierenethiek 

 

Terugkomdag 

Streching en revalidatie (2 dagen) 

23 en 24/08/2024 

29 en 30/08/2025 

 

Gehoorzaamheid en trainingen: 

2023: 11/06 

2024: 16/06 

2025: 15/06 

 

Clickertraining voor gevorderden 

2023: 03/06 

2024: 09/06 

2025: 08/06 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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INSTRUCTEUR TREIBALL 

Doel: 

Om zelf les te kunnen geven aan klanten privé of een groep voor Treiball. 

 

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend treiball instructeur met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een dierenarts, kynesist, voedings- of bewegingsconsulent? 

Jouw toekomst: 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 276 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 184 uren 

Certificering: 

Je dient alle modules (uitgezonderd niet verplicht), je eindwerk en stage te voltooien om af 

te studeren. Het modulair lesgeven heeft als grote voordeel dat je de opleidingen in tijd en 

budget kan spreiden.  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

TIP HONDENSCHOOL 

Je kan 10 beurten volgen rond gehoorzaamheid, speuren, hoopers, cani cross, treiball, en 

fitness 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Hersen en ontwikkeling 

1 dag - € 110  

 

2023: 04/11 

2024: 02/11 

2025: 02/11 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

 

Praktijk lesgeven 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren 

Online – 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online  

Hondentraining en leerprocessen: lesgeven aan mensen 1 op 1 

met ex op dag 5 

5 dagen -  € 500 

Dag 1 is online webinar, hiervan krijg je de link bij inschrijving. Dag 

2 e 3 is met eigen honden. 

Je dient hiervoor eerst leerprocessen online gevolgd te hebben! 

Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

2023: 04, 05, 13 en 14/05 

2024: 02, 03, 11 en 12/05 

2025: 01, 02, 10 en 11/05 

Stress, hyperactiviteit en angst bij honden - Cases 

1 dag - € 100 

 

2023: 25/02 of 26/11 

2024: 24/02 of 24/11 

2025: 22/03 of 16/11 

Stress, angst en agressie bij honden – theorie Online- € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-

agressie-bij-honden 

Online 

Cases angst en agressie voor gevorderden TIP (niet verplicht) 

3 dagen - € 330 

(enkel te volgen na ethologie) 

2023: 01 tem 03/12 

2024: 06 tem 08/12 

2025: 05 tem 07/12 

Basis gangwerk/beweegleer  

1 dag - € 110   

2023: 30/04 

2024: 28/04 

2025: 27/04 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Tip niet verplicht  

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

Enkel online 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
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en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

 

Mens en dier  

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Lesgeven voor een groep: presentatie en gesprekstechnieken  

1 dag - € 100  

2023: 13/10 

2024: 11/10 

2025: 10/10 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

Beroep specifiek  

Treiball workshop 

2 dagen - € 220 

2023: 25 en 26/08 

2024: 23 en 24/08 

2025: 29 en 30/08 

Gangwerk/beweegleer + anatomie vervolg 

3 dagen - € 330 

2023: 14 tem 16/07 

2024: 12 tem 14/07 

2025: 11 tem 13/07 

Hondenmassage basis 

2 dagen - € 190 

2023: 18 en 19/02 

2024: 17 en 18/02 

2025: 22 en 23/02 

Niet verplicht 

Hoopers 

1 dag - € 100 

2023: 03/09 

2024: 01/09 

2025: 14/09 

Treibball basis 

1 dag - € 80 

2023: 22/10 

2024: 27/10 

2025: 26/10 

Gezondheidscheck en pijn bij (oudere) honden 

1dag - € 100 

2023: 03/11 

2024: 01/11 

2025: 14/11 

 

STAGE EN VAKBEKWAAMHEID (enkel als laatste te volgen– inhoud wordt in de lessen 

besproken) - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

Totaal stage: € 250 

● Stage en oefenmomenten in de hondenschool van Toscanzahoeve of erkend door 

Toscanzahoeve - ind. te bepalen (min 80u) 

● Individuele case in de hondenschool – individueel te bepalen  

● Eindwerk en doel 

Praktijk: 10 lessen hondenschool in Langdorp of een goedgekeurde hondenschool 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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TIP 

Seminarie: Video en beeld bewerking en beeldbewerking 

SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zeer sterk aan te raden – data en prijzen in agenda) 

● Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

● Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

● Toegepaste dierenethiek 

 

Terugkomdag 

Gehoorzaamheid en trainingen: 

2023: 11/06 

2024: 16/06 

2025: 15/06 

 

Clickertraining voor gevorderden 

2023: 03/06 

2024: 09/06 

2025: 08/06 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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(HOLISTISCH) HONDENGEDRAGSTHERAPEUT  - 
HONDENGEDRAGSDESKUNDIGE - 
ANIMAL BEHAVIOURIST - HONDENCOACH 

Doel: 

Als Hondengedragsconsulent, hondengedragsbegeleider, hondengedragstherapeut, 

hondengedragsexpert, hondengedragsdeskundige, hondengedragscoach, 

hondengedragsspecialist, hondenfluisteraar of kynologisch gedragstherapeut leer je om 

honden en hun eigenaars te begeleiden en het probleem oplossen.  

In de opleiding leer je dus: hondengedrag, management en training van gedrag en omgaan 

met ongewenste gedragingen en stress bij honden.   

Wij werken niet met zwart/wit methodes maar leren je zelf nadenken en op maat te werken. 

Je leert de recentste positieve en wetenschappelijke inzichten. Je krijgt ook een holistische 

visie d.w.z. we gaan het geheel bekijken (alle factoren analyseren die mogelijk een impact 

hebben op het gedrag). We bekijken het geheel of maw woorden we werken holistisch. 

Want alle facetten zoals genetica, omgeving, eigenaar, leerprocessen, voeding, emoties, 

verrijking, mentale uitdaging, …. hebben invloed op het gedrag van een hond.  

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend hondengedragstherapeut met jouw eigen unieke 

aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een dierenarts, een kynesist, bewegingsconsulent, …? 

Beroepscode: 

De diergedragstherapeut of specialist gedrag gezelschapsdieren werkt met een vragenlijst 

en stuurt een schriftelijke rapportage aan de klant. Indien de klant is doorverwezen door een 

dierenarts, ontvangt deze ook een rapport. De gedragstherapeut beschikt over algemene 

voorwaarden en een klachtenregeling. De dierengedragstherapeut of specialist gedrag 

gezelschapsdieren volgt jaarlijks congressen, seminars en/of studiedagen en de recente 

wetenschappelijke literatuur bij. 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest unieke en complete op de markt! Uniek door de holistische 

benadering en compleet omdat we kijken naar leerprocessen, gedrag, medische oorzaken 

enz… en niet enkel 1 zienswijze zoals bijvoorbeeld verandering van gedrag met enkel 

toepassen van leerprocessen. 

Wens je enkel hondengedragstherapeut en niet het holistische aspect kan je voor een aantal 

modules vrijstelling krijgen (module enkel holistiche HGT vallen dan weg) en wordt dit ook 

aangepast aan je eindcertificaat.  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  
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• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen:  366 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren buiten de groepsstage 

Totaal aantal uren thuisstudie: 244 uren 

Certificering: 

Je dient alle modules (uitgezonderd niet verplicht), je eindwerk en stage te voltooien om af 

te studeren. Het modulair lesgeven heeft als grote voordeel dat je de opleidingen in tijd en 

budget kan spreiden.  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Gedragsbiologie  

Online - € 60 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsbiologie-1 

 

Enkel online 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsbiologie-1


© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 41 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

 

Beroepspecifiek 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Theorie – gedragstherapie en probleemgedrag en 

anamnesetechniek met cases 

7 dagen + laatste les examen - € 780  (enkel te volgen na 

ethologie) 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 05, 06, 07, 13, 14, 15 en 16/12 ex 

in laatste les 

2024: 10, 11, 12, 18, 19, 20 en 21/12 ex 

in laatste les 

2025: 09, 10, 11, 17, 18, 19 en 20/12 ex 

in laatste les  

Cases angst en agressie 

3 dagen - € 330 

(enkel te volgen na ethologie) 

2023: 01 tem 03/12 

2024: 06 tem 08/12 

2025: 05 tem 07/12 

Module enkel holistiche HGT 

Neuroogie, biologie en psychologie bij mens en dier 

Online - € 130 

Enkel online 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

Hersenen en ontwikkeling gedrag 

1 dag - € 110  

 

2023: 04/11 

2024: 02/11 

2025: 02/11 

Module enkel holistiche HGT 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Basis gedragsmedicatie Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsmedicatie-bij-

katten-en-honden-ondemand 

Online 

Module enkel holistiche HGT 

Bachbloesems Online - € 80 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-

mens-en-dier-ondemand 

Enkel online 

Module enkel holistische HGT 

Endocrinologie: hormonen en bijbehorende aandoeningen voor 

mens en dier 2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1 

Enkel online 

Module enkel holistiche HGT  

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Niet verplicht 

Biochemie 

1 dag - € 120  

2024: 09/02 

2025: 07/02 

Niet verplicht 

Leer je hond wandelen zonder trekken in 11 weken: 

Challenge: leer je hond wandelen zonder trekken in 11 

weken. | Toscanz (teachable.com) 

Enkel online 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsmedicatie-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsmedicatie-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-leer-je-hond-wandelen-zonder-trekken-in-11-weken
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-leer-je-hond-wandelen-zonder-trekken-in-11-weken
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Hond en mens  

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren 

Online – 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online  

Hondentraining en leerprocessen: lesgeven aan mensen 1 op 1 

met ex op dag 5 

5 dagen -  € 500 

Dag 1 is online webinar, hiervan krijg je de link bij inschrijving. Dag 

2 e 3 is met eigen honden. 

Je dient hiervoor eerst leerprocessen online gevolgd te hebben! 

Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

2023: 04, 05, 13 en 14/05 

2024: 02, 03, 11 en 12/05 

2025: 01, 02, 10 en 11/05 

Evaluatie lichaamstaal – dag 4 is een terugkomdag 

5 dagen - € 550 1 dag online rest praktijk 

 

1ste dag is online met een directe 

toegang als je inschrijft  

Praktijkdagen: 

2023: 10, 23, 24 en 25/06 

2024: 21, 28, 29 en 30/06 

2025: 20, 27, 28 en 29/06 

Leer je hond alleen zijn in 11 weken: Challenge: leer je hond alleen 

zijn in 11 weken | Toscanzahoeve (teachable.com) 

 

Enkel online 

Werken met en in praktijk trainen van asieldieren  

2 dagen van 10 tot 16u - € 220   

2023: 07, 08/06 

2024: 04, 05/06 

2025: 03, 04/06 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Speuren met je hond basis 

1 dag - € 100  

2023: 17/06 

2024: 15/06 

2025: 14/06 

Basis gangwerk/beweegleer  

1 dag - € 110   

2023: 30/04 

2024: 28/04 

2025: 27/04 

Niet verplicht wel sterk aan te raden 

Denkspel ®1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 25/06 

2024: 14/04 of 08/11 

2025: 13/04 of 07/09 

Niet verplicht 

Praktijk denkspellen maken 

1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 3/2 of 16/7 

2024: 30/6 

2025: 16/8 

Trics en clickertraining  

1 dag - € 80 

Niet Mogelijk met de KMOP 

2023: 27/05 of 11/11 

2024: 25/05 of 09/11 

2025: 24/05 of 08/11 

Niet verplicht 

Trics en clickertraining vervolg (enkel te volgen na een basis hier 

of elders) 

1 dag - € 100 

2023: 21/06  

2024: 21/06 

2025: 21/06  

Module enkel holistiche HGT 

Palliatieve zorg, healing, stervensbegeleiding en rouwverwerking  

Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-

stervensbegeleiding-bij-dieren-1 

Enkel online 

Module enkel holistiche HGT 

Bewustzijn, empathie en emoties bij dieren 

1 dag - € 120 

2023: 30/10 

2024: 26/04 

2025: 25/04 

Ethiek bij dieren Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Module enkel holistisch HGT 

HSP – wat en hoe online  - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-

mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-leer-je-hond-alleen-zijn-in-11-weken
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-leer-je-hond-alleen-zijn-in-11-weken
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
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Module enkel holistiche HGT 

Oorzaken van gedragsproblemen waar je niet dadelijk bij stilstaat 

maar veel voorkomen online - € 60 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oorzaken-gedrag-

honden-waar-je-niet-dadelijk-bij-stilstaat 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Module enkel holistiche HGT 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Tip niet verplicht  

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht  

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

Spelbegeleiding bij honden 

3 momenten mini spelmoment - € 30  

Zie agenda voor de data mini 

hondencafe 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

ENKEL HGT 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

 

Tip specialsiatie - niet verplicht 

Trainingstechnieken en hulpmiddelen bij dieren voor de specialist 

Dag - € 110 – dit is ook een terugkomdag 

2023: 15/04 

2024: 13/04 

2025: 12/04 

Gezondheidscheck en pijn bij (oudere) honden 

1dag - € 100 

2023: 03/11 

2024: 01/11 

2025: 14/11 

Oosterse typologie/zienswijzen en invloed op gedrag- mens & 

dier online - € 100  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-

ondemand 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis: vitaminen en mineralen voor mens en 

dier 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oorzaken-gedrag-honden-waar-je-niet-dadelijk-bij-stilstaat
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oorzaken-gedrag-honden-waar-je-niet-dadelijk-bij-stilstaat
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
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STAGE EN VAKBEKWAAMHEID (enkel als laatste te volgen– inhoud wordt in de lessen 

besproken) - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

Oefenmomenten en afstudeerproef dat bestaat uit een individuele afstudeerproef, stage en 

een eindwerk.Totaal stage: € 480 - Indien je voor alles inschrijf in 1 keer krijg je 50% korting op 

deze module 

● Oefenmomenten in groep(live cases) – (deze oefenmomenten tellen ook als 

terugkomdag als je bengt agfestudeerd) 

2023: 11 en 12/03 

2024: 24/02 en 24/03 

2025: 08 en 09/03 

● Individuele stage van 10 cases en minimaal 80 uren 

● Eindwerk en doel 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zeer sterk aan te raden – data en prijzen in agenda) 

● Darm en darm-hersen as 

● Honden en kattenvoer: de taal van etiketten 

● Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

● Dierencommunicatie 

● Specialisatie in communicatie rond grenzen, assertiviteit 

 

TIP 

Altijd en overal hier komen 

halve dag - € 60 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 18/03 of 16/09 

2024: 23/03 of 05/10 

2025: 22/03 of 05/10 

 

Seminarie: Video en beeld bewerking en beeldbewerking 

Als hondengedragstherapeut kan u ook specialiseren in klinisch gedragstherapeut of als 

natuurgeneeskundige voor honden 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding: 

Voedingsdeskundige bij honden 

Hondentrimmen 

Bewegingsconsulent 

Therapiedierbegeleider ®/trainer 

Uitlaatservice en pension 

Natuurgeneeskundige voor dieren 

 

Extra terugkomdag 

Afnemen van anamneses en casussen in praktijk: 

2023: 24/06 

2024: 29/06 

2025: 28/06 

 

Gehoorzaamheid en trainingen: 

2023: 11/06 

2024: 16/06 

2025: 15/06 

 

Clickertraining voor gevorderden 

2023: 03/06 

2024: 09/06 

2025: 08/06 
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Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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MASSAGE- EN BEWEGINGSCONSULENT® VOOR 
HONDEN VOOR HONDEN 

Doel: 

1ste lijn advies geven op vlak van beweging, waterwerk en massage of  indien nodig 

doorverwijzen. Hulp bieden bij mankende of pijnlijke honden of helpen revalideren na letsel 

en/of chirurgie met oefeningen, massage en adviezen. Zelf hulp aan te bieden Vb. Hulp bij 

dagelijkse beweging of beweging om af te vallen of met een extra opleiding begeleiding in 

zwemmen, ... 

Beletsels in het bewegingsapparaat doen hen niet alleen pijn, maar hebben ook invloed op 

hun gedrag. De dierenarts verwijst dan door naar een bewegingsconsulent of 

hondenfysiotherapeut. Bewegingsconsuent is een verdieping van de materie die gericht is 

op het bewegingsapparaat van dieren.  

 

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend bewegingsconsulent met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een kynesist of een dierenarts? 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek en qua massage de meeste complete op de markt. Daar we uitgaan 

van een holistische visie en zowel kijken naar oosterse als westerse technieken. Alsook het 

onderdeel hondenzwemmen. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 366 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 244 uren  
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Certificering: 

Je dient alle modules (uitgezonderd niet verplicht), je eindwerk en stage te voltooien om af 

te studeren. Het modulair lesgeven heeft als grote voordeel dat je de opleidingen in tijd en 

budget kan spreiden.  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Hersen en ontwikkeling 

1 dag - € 110  

 

2023: 04/11 

2024: 02/11 

2025: 02/11 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

Hormonen en gedrag (vrijstelling indien je endocrinologie 

volgden) online - € 40 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-
op-gedrag-bij-honden-1 

Enkel online 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Tip niet verplicht  

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

 Enkel online 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
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Tip niet verplicht  

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

 

Specifiek Westers 

Hondenmassage basis 

2 dagen - € 200 

2023: 18 en 19/02 

2024: 17 en 18/02 

2025: 22 en 23/02 

Massage en manuele technieken bij honden - gevorderden  

3 dagen - € 330 

2023: 07 tem 09/07 

2024: 05 tem 07/07 

2025: 05 tem 07/07 

Streching en Revalidatietechnieken 

2 dagen - € 240 

2024: 17 en 18/08 

2025: 16 en 17/08 

Basis gangwerk/beweegleer  

1 dag - € 110   

2023: 30/04 

2024: 28/04 

2025: 27/04 

Anatomie van het bewegingsapparaat in detail en 

Gangwerk/beweegleer vervolg 

3 dagen - € 330 

2023: 14 tem 16/07 

2024: 12 tem 14/07 

2025: 11 tem 13/07 

Hondenfitness - body and balance  

1 dag - € 110 

2023: 04/06 of 08/10 

2024: 02/06 of 13/10 

2025: 01/06 of 12/10 

Puppy gym 

1 dag - € 100 

2023: 26/05 

2024: 24/05 

2025: 23/05 

Hoopers 

1 dag - € 100 

2023: 03/09 

2024: 01/09 

2025: 14/09 

Treibball 

1 dag - € 80 

2023: 22/10 

2024: 27/10 

2025: 26/10 

Natuurlijke voeding van bodem tot enzymatische vertering 

online - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Ontgiften en detox van het lichaam online - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ontgiften-detox-van-

het-lichaam-bij-mens-en-dier-ondemand 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

Specifiek Oosters 

Oosterse typologie/zienswijzen en invloed op gedrag- mens & dier 

online - € 100  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-

ondemand 

Enkel online 

Acupressuur  

1 dag - € 90 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

 

Ondersteuning 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ontgiften-detox-van-het-lichaam-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ontgiften-detox-van-het-lichaam-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
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Voeding volgens de Oosterse geneeswijzen (mens en dier)  

Online - € 70 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-volgens-

oosterse-zijnswijzen-ondemand 

Enkel online 

Honden en kattenvoer: de taal van de etiketten en de 

behoeften/vertering van pups, adult en seniors 

3 dagen - € 330 

2023: 13 tem 15/10 

2024: 08 tem 10/03 

2025: 04 tem 06/04 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Orthese en prothese 

1 avond - € 60 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 19/10 

2024: 20/03 

2025: 19/03 

Tip niet verplicht 

E-smog en een betere woonenergie online - € 45 

Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-

stralingsbelasting-en-woonhygiene-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Orthomoleculaire basis: vitaminen en mineralen voor mens en dier 

1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

 

Specialisatie: waterwerk en/of loopband (niet verplicht) 

Watertraining en loopbandtraining basis 

1 dag - € 120 

2023: 09/06 

2024: 07/06 

2025: 06/06 

Watertraining en loopbandtraining in theorie en praktijk 

gevorderden – dit is ook een terugkomdag op de 2de dag 

2 dagen  - € 230 

2023: 23 en 24/06 

2024: 21 en 22/06 

2025: 20/06 en 21/06 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-volgens-oosterse-zijnswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-volgens-oosterse-zijnswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-stralingsbelasting-en-woonhygiene-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-stralingsbelasting-en-woonhygiene-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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Stage – inhoudt wordt in de lessen besproken - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda 

en het factuur te betalen) 

- 10 cases massage 

- Eventueel 10 cases waterbegeleiding 

- Eindwerk en doel 

- Minimaal 80 uren 

Totaal € 250 stage – kan enkel als laatste gevolgd worden 

SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zeer sterk aan te raden – data en prijzen in agenda) 

● Angst, agressie en stress bij honden  

● Morele illusies: psychologische mechanismen en denkfouten in dierenethiek 

● Seminarie: Video en beeld bewerking en beeldbewerking 

 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding: 

Voeding bij honden, Hondentrimmen, Kattentrimmen, Acupressuur bij honden 

 

Terugkomdag 

Massage, acupressuur, stretching en revalidatietechnieken 

2023: 10/12 

2024: 15/12 

2025: 14/12 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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GEDRAGSKEURMEESTER VOOR HONDEN 

Doel: 

Uniek en enig in België. De Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag test om advies te geven 

over angst/agressie. Deskundigheid bij bijtincidenten en discussie bij gemeenten, gerecht, … 

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend gedragskeurmeester met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een advocaat, een gedragstherapeut of dierenarts? 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek op de markt!  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist. Je dient objectief 

te kunnen zijn ivm honden en je dient ook hieromtrent objectieve verslagen te kunnen 

opmaken.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 216 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 144 uren 

Certificering: 

Je dient alle modules (uitgezonderd niet verplicht), je eindwerk en stage te voltooien om af 

te studeren. Het modulair lesgeven heeft als grote voordeel dat je de opleidingen in tijd en 

budget kan spreiden.  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Basis gedragsmedicatie Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsmedicatie-bij-

katten-en-honden-ondemand 

Online 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Hersenen en ontwikkeling gedrag 

1 dag - € 110  

 

2023: 04/11 

2024: 02/11 

2025: 02/11 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

Hormonen en gedrag (vrijstelling indien je endocrinologie 

volgden) online - € 40 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-
op-gedrag-bij-honden-1 

Enkel online 

Stress, hyperactiviteit en angst bij honden - Cases 

1 dag - € 100 

 

2023: 25/02 of 26/11 

2024: 24/02 of 24/11 

2025: 22/03 of 16/11 

 

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Stress, angst en agressie bij honden – theorie Online- € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-

agressie-bij-honden 

Online 

Cases angst en agressie TIP (niet verplicht) 

3 dagen - € 330 

(enkel te volgen na ethologie) 

2023: 01 tem 03/12 

2024: 06 tem 08/12 

2025: 05 tem 07/12 

Gezondheidscheck en pijn bij (oudere) honden 

1dag - € 100 

2023: 03/11 

2024: 01/11 

2025: 14/11 

 

 

 

 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsmedicatie-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsmedicatie-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
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Gedragstesten en theorie zelf doen 

Evaluatie lichaamstaal – dag 4 is een terugkomdag 

5 dagen - € 550 1 dag online rest praktijk 

 

1ste dag is online met een directe 

toegang als je inschrijft  

Praktijkdagen: 

2023: 10, 23, 24 en 25/06 

2024: 21, 28, 29 en 30/06 

2025: 20, 27, 28 en 29/06 

 

Testen en beoordeling praktijk 

Testen en beoordeling in praktijk 

4 dagen - € 440  

(uitleg mag test en observeren en samen analyseren) 

Kan je enkel volgen na deel 1 en 2! 

4 dagen MAG test en analyse (zie 

agenda) 

Puppydag: alles over pups en puppytesten 

1 dag - € 100 

2023: 21/10 

2024: 05/07 

2025: 04/07 

Werken met en in praktijk trainen van asieldieren  

2 dagen van 10 tot 16u - € 220   

2023: 07, 08/06 

2024: 04, 05/06 

2025: 03, 04/06 

Leren een verslag te schrijven als gedragskeurmeester 

Online - € 50 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragskeurme

ester-verslag-schrijven-1 
Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

Stage en eindwerk -  inhoud wordt in de lessen besproken - (vergeet je niet in te schrijven in 

de agenda en het factuur te betalen) 

● Min. 4 cases individueel analyseren en adviseren (uitvoeren mag maar moet niet) met 

verslag 

● 2 cases zelf uitvoeren en volledig analyseren met verslag 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragskeurmeester-verslag-schrijven-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragskeurmeester-verslag-schrijven-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
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● Eindwerk en doel 

● Minimaal 80 uren 

Totaal  € 350 (enkel na deel 2 en 3) – individueel te bepalen 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zeer sterk aan te raden – data en prijzen in agenda) 

● Communicatietechnieken 

● Worshop tond angst, agressie en stress bij honden 

● Financiële vrijheid 

● Laat je eigen zaak groeien en bloeien 

● Verkooptechnieken 

● Morele illusies: psychologische mechanismen en denkfouten in dierenethiek 

● Toegepaste dierenethiek  

 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding: 

Hondengedragstherapeut 

Hondeninstructeur 

 

Terugkomdagen 

 

De mag testen (zie agenda) 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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PUPPYCOACH/PUPPYBEGELEIDER MET 
PUPPYPARTY 

Doel: 

Voor zelfstandige therapeuten, instructeurs, trimmers, dierenartsen,…. 

Hoe particulieren informeren bij de aankoop en begeleiding van een puppy.  

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend puppycoach met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een gedragstherapeut of een dierenarts? 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek op de markt!  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 282 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 188 uren  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

 

 

 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

Hormonen en gedrag (vrijstelling indien je endocrinologie 

volgden) online - € 40 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-
op-gedrag-bij-honden-1 

Enkel online 

Oorzaken van gedragsproblemen waar je niet dadelijk bij stilstaat 

maar veel voorkomen online - € 60 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oorzaken-gedrag-

honden-waar-je-niet-dadelijk-bij-stilstaat 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Trainingstechnieken en hulpmiddelen bij dieren voor de specialist 

Dag - € 110 

2023: 15/04 

2024: 13/04 

2025: 12/04 

Hersenen en ontwikkeling gedrag 

1 dag - € 110  

 

2023: 04/11 

2024: 02/11 

2025: 02/11 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

Niet verplicht 

Orthomoleculaire basis: vitaminen en mineralen voor mens en dier 

1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

 

 

Doelgericht 

Puppyparty beroepsopleiding (zelf geven in praktijk) 

1 dag - € 110  

2023: 28/09 

2024: 14/03 

2025: 20/03 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oorzaken-gedrag-honden-waar-je-niet-dadelijk-bij-stilstaat
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oorzaken-gedrag-honden-waar-je-niet-dadelijk-bij-stilstaat
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
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Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

Lesgeven voor een groep: presentatie en gesprekstechnieken 

1 dag - € 100  

2023: 13/10 

2024: 11/10 

2025: 10/10 

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Puppydag: alles over pups en puppytesten 

1 dag - € 100 

2023: 21/10 

2024: 05/07 

2025: 04/07 

Puppy begeleiding: Pups socialiseren, opvoeden en aanleren  

Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/puppycoaching-2 

Enkel online 

Puppy gym 

1 dag - € 100 

2023: 26/05 

2024: 24/05 

2025: 23/05 

Dierenartstraining en trimgewenning 

1 halve dag - € 45 

2023: 11/03 

2024: 09/03 

2025: 08/03 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Natuurvoeding: kvv, vegetarisch, veganistisch, rauw en zelf 

gekookt  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-

voeding-voor-kat-en-hond-ondemand 

Enkel online 

Honden en kattenvoer: de taal van de etiketten en de 

behoeften/vertering van pups, adult en seniors 

3 dagen - € 330 

2023: 13 tem 15/10 

2024: 08 tem 10/03 

2025: 04 tem 06/04 

Tip niet verplicht 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren 

Online – 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online  

In 8 weken een fantastische pup of hond: Challenge: in 8 

weken tijd een fantastische pup (of hond) in huis. | T 

(teachable.com) 

Enkel online 

Hondentraining en leerprocessen: lesgeven aan mensen 1 op 1 

met ex op dag 5 

5 dagen -  € 500 

Dag 1 is online webinar, hiervan krijg je de link bij inschrijving. Dag 

2 e 3 is met eigen honden. 

Je dient hiervoor eerst leerprocessen online gevolgd te hebben! 

Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

2023: 04, 05, 13 en 14/05 

2024: 02, 03, 11 en 12/05 

2025: 01, 02, 10 en 11/05 

Spelbegeleiding bij honden 

3 momenten mini spelmoment - € 30 ter plaatste te betalen 

Zie agenda voor de data 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/puppycoaching-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-voeding-voor-kat-en-hond-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-voeding-voor-kat-en-hond-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/puppychallenge
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/puppychallenge
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/puppychallenge
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
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Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 
Enkel online 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

 

Stage – inhoud wordt in de lessen besproken - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

● 10 case en 1 puppyparty uitwerken op papier  

● Minimaal 80 uren 

● Eindwerk en doel 

Totaal  € 200  

Opmerking: In aanvulling van een bestaand beroep kan je ook enkel deel 2 als een 

specialisatie volgen 

SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zeer sterk aan te raden – data en prijzen in agenda): 

● Worshop rond angst, agressie en stress bij honden 

● Mindfulness en meditatie  

TIP: 

 

Altijd en overal hier komen 

halve dag - € 60 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 18/03 of 16/09 

2024: 23/03 of 05/10 

2025: 22/03 of 05/10 

Oosterse typologie/zienswijzen en invloed op gedrag- mens & 

dier online - € 100  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-

ondemand 

Enkel online 

 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding: 

Hondengedragstherapeut of Hondeninstructeur 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
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Massage en bewegingsconsulent bij honden 

Voedingsconsulent 

 

Terugkomdagen 

Gehoorzaamheid en trainingen: 

2023: 11/06, 2024: 16/06, 2025: 15/06 

 

Clickertraining voor gevorderden 

2023: 03/06, 2024: 09/06, 2025: 08/06 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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(ORTHOMOLECULAIR) VOEDINGSCONSULENT® - 
NUTRITIONIST VOOR HONDEN 

Doel: 

Wordt orthomoleculair voedingsconsulent of nutritionist voor dieren. En geef 1ste lijn advies op 

vlak van voeding voor honden om ook indien nodig door te verwijzen. 

Leer voeding en voedingssupplementen gebruiken om de gezondheid van dieren te 

verbeteren of in stand te houden. Krijg inzicht in de recentste wetenschappelijke 

onderzoeken naar de orthomoleculaire eigenschappen van voedingsmiddelen. 

Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk en ideaal voor wie op een praktijkgerichte 

manier dit boeiende vak snel in de vingers wil krijgen en wil advies geven over voeding en 

voedingsleer, voedingssupplementen en nutriënten.  

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend voedingsconsulent voor honden met jouw eigen unieke 

aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een dierenarts? 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest unieke en complete op de markt!  

De opleiding is wel veel dieper, uitgebreider en holistischer dan een traditionele opleiding 

over hondenvoer, door de orthomoleculaire insteek.  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 366 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 244 uren 

 

Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Lezen en begrijpen van uitslagen van bloedonderzoeken 

1 avond - € 60 

2023: 25/05 

2024: 08/11 

2025: 07/11 

 

Werken met klanten 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 
Enkel online 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Challenge voeding voor honden Enkel online 

 

Doelgericht 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Honden en kattenvoer: de taal van de etiketten en de 

behoeften/vertering van pups, adult en seniors 

3 dagen - € 330 

2023: 13 tem 15/10 

2024: 08 tem 10/03 

2025: 04 tem 06/04 

Basis epigenetica 

Online - € 60 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
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Orthomoleculaire basis: vitaminen en mineralen voor mens en dier 

1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

Natuurvoeding: kvv, vegetarisch, veganistisch, rauw en zelf 

gekookt  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-

voeding-voor-kat-en-hond-ondemand 

Enkel online 

Therapeutische voeding en Klinische gevallen  

3 dagen - € 330 

2023: 23, 24 en 25/06 

2024: 26/10 en 14, 15/11 

2025: 25 en 31/10 en 01/11 

Darmen en darm-hersen as online - € 270 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/darmen-en-de-darm-

hersen-as-deel-1                                                                                                                                                                                                                                                   

Enkel online 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Kruidenleer (zoeken, bereiden,…) - basis 

1 dag - € 95 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 13/05 of 08/09 

2024: 04/06 of 27/09 

2025: 03/06 of 12/09 

Hormonen en gedrag (vrijstelling indien je endocrinologie 

volgden) online - € 40 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-
op-gedrag-bij-honden-1 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis in relatie met Westerse voeding  

2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-

en-westerse-voedingsleer?cst=channel 

Enkel online 

Biochemie 

1 dag - € 120  

2024: 09/02 

2025: 07/02 

Natuurlijke voeding van bodem tot enzymatische vertering 

online - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Afnemen van anamneses en casussen in praktijk 

1 dag - € 130 

Dit is tevens een terugkomdag voor de 

hondengedragstherapeuten 

2023: 09/12 

2024: 14/12 

2025: 13/12 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Wetenschappelijke en orthomomeculaire benadering van katten 

en hondenvoer (orthomoleculaire vervolg)  

1 dag - € 100 

! er dient kennsis te zijn van basis voeding en orthomoleculaire 

Enkel online 

Oosterse typologie/zienswijzen en invloed op gedrag- mens & dier 

online - € 100  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-

ondemand 

Enkel online 

Endocrinologie: hormonen en bijbehorende aandoeningen voor 

mens en dier 2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1 

Enkel online 

Natuurgeneeskunde grondslag  

1 dag - € 100 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-

basis-1 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-voeding-voor-kat-en-hond-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-voeding-voor-kat-en-hond-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
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Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Spieren en gewrichten Online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

Stage en eindwerk – inhoud wordt in de lessen besproken - (vergeet je niet in te schrijven in 

de agenda en het factuur te betalen) 

● 10 cases op papier  

● Minimaal 80 uren 

● Eindwerk en doel 

Totaal stage € 300 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

 SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zeer sterk aan te raden – data en prijzen in agenda) 

● Workshop rond angst, agressie en stress bij honden 4 dagen 

● Specialisatie in communicatie en assertiviteitstraining 

● Orthomoleculair gevorderden 

 

Beroepscombinaties: gezondheidsconsulente, dierenspeciaalzaak  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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HONDENTRIMMER 

Doel: 

Als hondentrimmer zorg je ervoor dat elke hond netjes verzorgd, gezond en gelukkig door het 

leven gaat. Je leert de verschillende trimtechnieken. Zo bevrijd je honden van kleine 

huidaandoening en verwen je hen met een heerlijke vachtverzorging.  

Leerdoelen: 

• het zelfstandig trimmen van (huis) honden met verschillende vachtstructuren op een 

gepaste manier  

• trimschema’s interpreteren en toepassen 

• basis ehbo, oren, nagels, gebit en anaalklieren controleren en verzorgen en 

beoordelen wanneer verwijzing naar de dierenarts nodig is 

• de klanten te woord te staan en adviezen geven in het kader van hun dier 

• algemene kennis en kennis gedrag van de hond  

• kennis van het inrichten van een eigen praktijk ruimte en eigen zaak 

• Jezelf presenteren als startend hondentrimmer met jouw eigen unieke aanpak. 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest unieke en complete op de markt! Uniek door de holistische 

benadering en o.a. voeding meenemen als een grote impact op de vachtkwaliteit. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 186 uren 

Totaal aantal stage uren: 240 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 124 uren  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Voor de praktijklessen dienen de cursisten zelf honden te voorzien in samenspraak met 

Toscanzahoeve 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

Stress, angst en agressie bij honden – theorie Online- € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-

agressie-bij-honden 

Online 

TIP (niet verplicht) Cases angst en agressie 

3 dagen - € 330 

(enkel te volgen na ethologie) 

 

2023: 01 tem 03/12 

2024: 06 tem 08/12 

2025: 05 tem 07/12 

Basis voortplanting, erfelijkheid, fokkerij en kynologie bij honden 

1 dag - € 100 

2023: 09/06 

2024: 07/06 

2025: 06/06 

 

Trimmen van honden 

Trimmen basis hond: kennismaking met basis verzorging en 

trimmen 

2 dagen  

€ 190 

2023: 17 en 18/06 of 21 en 22/10 

2024: 22 en 23/06 of 12 en 13 okt 

2025: 21 en 22/06 of 11 en 12 okt 

Trimmen gevorderden hond (enkel te volgen na basis) 

Theorie: 2 dagen  

Praktijk en praktijk examen 8 dagen/momenten (alle 8 

vachtsoorten) in totaal 

Examen theorie en praktijk in laatste les 

€ 995 

 

Minimaal: knippen van kroesvacht, inkorten van langharige vacht, 

effileren en het plukken van een ruwharige vacht. 

2023: 08, 09, 14, 15, 16/07, 13, 18, 19, 

20/08 en 24/09 

2024: 12, 13, 14/07, 10, 11, 16, 23/08, 07, 

15 en 29/09 

2025: 11, 12, 13/07, 09, 10, 22, 23, 24, 

29/08 en 28/09 

Dierenartstraining en trimgewenning 

1 halve dag - € 45 

2023: 11/03 

2024: 09/03 

2025: 08/03 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden


© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 66 

Niet verplicht 

Orthomoleculaire basis: vitaminen en mineralen voor mens en dier 

1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

STAGE EN VAKBEKWAAMHEID (enkel als laatste te volgen – uitleg van de stage gebeurt in de 

lessen) - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

● 10 cases op papier en minimaal 80 uren stage 

● Eindwerk en doel 

● Bezoek en verslag van en tenstoonstelling 

Totaal € 250  

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht wel zeer sterk aan te raden!):  

● Intelligentie bij honden  

● Angst, agressie en stress bij honden in praktijk 

● Hondenmassage basis 

 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding: 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
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Massage en bewegingsconsulente bij honden 

Voeding bij honden 

 

Terugkomdag 

Clickertraining voor gevorderden: 

2023: 03/06, 2024: 09/06, 2025: 08/06 
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HONDENFOKKER 

Doel: 

Voor iedereen die een professionele hondenfokkerij wenst op te starten en/of medewerker is 

van een hondenfokkerij en hun kennis willen uitbreiden of bijschaven. 

Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk en ideaal voor wie op een praktijkgerichte 

manier dit boeiende vak snel in de vingers wil krijgen. 

Je dient verplicht een HK nummer aan te vragen. 

Leerdoelen: 

Gezonde ouders hebben meer kans op het voortbrengen van gezonde jongen. Niet enkel 

een goede genetica maar ook het karakter van de ouderdieren hebben een grote invloed 

op de gezondheid en het welzijn van de jongen.  

Je leert dus alles over gedrag, voeding maar ook genetica, overerving en voortplanting. Als 

ook hygiëne, verzorging en registratie van de pasgeboren en juveniele dieren. 

• Je weet hoe je bij de selectie van ouderdieren rekening moet houden met hun 

anatomische, fysiologische en gedragskenmerken, zodat het welzijn en de gezondheid, 

van het ouderdier en de nakomelingen niet in het gedrang komen door het kweken. 

• Je kent het normale verloop van voortplanting bij de dieren. 

• Je herkent een moeilijke partus en weet hoe u moet ingrijpen in afwachting op de 

dierenarts. 

• Je kent de noden van pasgeboren en juveniele dieren en weet hoe u deze moet 

verzorgen. 

• Je kan dierenwelzijn en dierenethiek inschatten. 

• Je kent de specifieke noden van het dier en weet hoe je het verblijf ervan moet 

inrichten, rekening houdend met hygiëne / soort / specifiek gedrag / leeftijd / … 

• Je kent de belangrijkste infectieziektes, Zoönose en ehbo technieken, weet hoe je deze 

kan herkennen, toepassen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen 

worden op vlak van hygiëne en gezondheid. 

• Je kent normale communicatie en gedrag van gezonde dieren en herkent stress 

signalen. 

• Je kent de leerprincipes en wat de socialisatieperiode inhoudt en zorgt voor de beste 

trainings en leeromstandigheden voor het dier.  

• Je kent de bestanddelen van een goed voer en de voedingsbehoeften in functie van 

leeftijd / geslacht /gezondheid. 

• Je kent de basis verzorging van vacht, oren, nagels, gebit en anaalklieren  

• Je kan klanten te woord te staan en adviezen geven in het kader van hun dier 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Jezelf presenteren als startend hondenfokker met jouw eigen unieke aanpak. 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest unieke en complete op de markt!  

De opleiding is wel veel dieper, uitgebreider en holistischer dan een traditionele opleiding 

over hondenfokker door de extra aandacht aan voeding en gedrag van de hond.  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  
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• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 276 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 184 uren  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Basis van honden 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Hersenen en ontwikkeling gedrag 

1 dag - € 110  

 

2023: 04/11 

2024: 02/11 

2025: 02/11 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Voedingssupplementen  

Online - € 100  

 

Enkel online 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

Stress, hyperactiviteit en angst bij honden - Cases 

1 dag - € 100 

2023: 25/02 of 26/11 

2024: 24/02 of 24/11 

2025: 22/03 of 16/11 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
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Stress, angst en agressie bij honden – theorie Online- € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-

agressie-bij-honden 

Online 

Basis voortplanting, erfelijkheid, fokkerij en kynologie bij honden 

1 dag - € 100 

2023: 09/06 

2024: 07/06 

2025: 06/06 

Hormonen en gedrag (vrijstelling indien je endocrinologie 

volgden) online - € 40 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-
op-gedrag-bij-honden-1 

Enkel online 

Oorzaken van gedragsproblemen waar je niet dadelijk bij stilstaat 

maar veel voorkomen online - € 60 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oorzaken-gedrag-

honden-waar-je-niet-dadelijk-bij-stilstaat 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Gezondheidscheck en pijn bij (oudere) honden 

1dag - € 100 

2023: 03/11 

2024: 01/11 

2025: 14/11 

In 8 weken een fantastische pup of hond: Challenge: in 8 

weken tijd een fantastische pup (of hond) in huis. | T 

(teachable.com) 

Enkel online 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

 

Werken met klanten 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 
Enkel online 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

 

Doelgericht 

Honden en kattenvoer: de taal van de etiketten en de 

behoeften/vertering van pups, adult en seniors 

3 dagen - € 330 

2023: 13 tem 15/10 

2024: 08 tem 10/03 

2025: 04 tem 06/04 

Tip niet verplicht 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis: vitaminen en mineralen voor mens en dier 

1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oorzaken-gedrag-honden-waar-je-niet-dadelijk-bij-stilstaat
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oorzaken-gedrag-honden-waar-je-niet-dadelijk-bij-stilstaat
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/puppychallenge
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/puppychallenge
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/puppychallenge
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
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Gedragsbiologie  

Online - € 60 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsbiologie-1 

 

Enkel online 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Basis nagel, vachtverzorging, hygiëne en parasieten hond 

1 avond - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 05/03 of 14/11 

2024: 23/04 of 12/11 

2025: 22/04 of 13/11 

Basis epigenetica 

Online - € 60 

Enkel online 

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Vervolg voortplanting, erfelijkheid, fokkerij, ziekteleer en kynologie 

bij honden 

1 (langere) dag - € 120 

2023: 10/06 of 07/11 

2024: 05/11 

2025: 07/10 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

TIP Niet verplicht 

Darmen en darm-hersen as online - € 270 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/darmen-en-de-darm-

hersen-as-deel-1                                                                                                                                                                                                                                                   

Enkel online 

Endocrinologie: hormonen en bijbehorende aandoeningen voor 

mens en dier 2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1 

Enkel online 

Ethiek bij dieren Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsbiologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

DEEL 4: Stage en eindwerk – inhoud wordt in de lessen besproken - (vergeet je niet in te 

schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

● Voorstelling en uitwerking van je gekozen ras  

● Minimaal 80 uren stage op een plaats naar keuze 

● Eindwerk en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 

Totaal € 180 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen 

TIP 

Seminarie: Video en beeld bewerking en beeldbewerking 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding: 

Gezondheidsconsulente 

Voeding bij honden 

Hondentrimmer 

Hondengedragstherapeut 

Uitbating dierenspeciaalzaak 

 

Terugkomdagen 

 

Gehoorzaamheid en trainingen: 

2023: 11/06 

2024: 16/06 

2025: 15/06 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

 

  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
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DOGGYCOACH (ENGLISCH) 

This course is in English 

 

Goal: 

How to inform individuals when purchasing and basic guidance of their dog.  

Learning objectives: 

• Present yourself as a starting doggy coach with your own unique approach. 

• You have knowledge of social media to put your business in the right light.  

• You learn to know and respect the boundaries of your services: who should you refer 

directly to, for example, a behavioral therapist or a veterinarian? 

Your future: 

This training is unique on the market! 

You notice that: 

• The lessons are all given by professionals with feet in practice.   

• The lessons also contain a lot of practice and real live cases, as well as internship. It is 

not limited to theory or self-study. You learn it and can really do it! 

• The latest developments and insights are given. This is because the teachers are 

constantly kept informed of everything that happens in the animal world and that 

they are constantly training.  

• You can immediately start your own practice as there are also modules about social 

media, your own business, etc... We therefore also guide you with the start or growth 

of your business in this specific and unique sector.  

• You also do self-development and you learn to get better at communicating with 

customers. Since the vocational training not only includes animal behaviour, but also 

communication and guidance of people. 

• • In addition to the lessons, you will also receive support through, among other things, 

the master class. And you can join the professional federation Kahot without any 

problems. Moreover, you are allowed to use the terms in the animal world that are 

protected. 

The whole package is aimed at preparing you step by step or module by module (you 

determine your own order) for your career, but also to support you afterwards and let you 

grow in the job of your life. 

For whom?  

The training is suitable for everyone and no prior knowledge is required. But a basic diploma 

obtained (department of education) or personal motivation is required.  

Study load: 

Total contact hours: 282 hours 

Total number of internship hours: minimum 80 hours 

Total hours of home study: 188 hours  
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Dogs and humans 

Ethology of dogs  Online 

Learning processes in animals and the importance of the mother Online 

EHBO, anayomy and fysiologie of dogs Self study 

Nutrition and influence on character Online 

 

Fear and agression Online 

Food supplements Online 

  

Learning processes and training techniques in animals Online  

Dog training Online 

Body language and behviour test  Online 

In the shelther   Online 

Communication and coaching humans Online 

Scent training with your dog 

 

Online 

Basic behaviour and causes of behavioral problems that you do 

not immediately think about but are common 

 

Online 

 

Your own business  

Own business, successful also on social media Online 

 

INTERNSHIP AND PROFESSIONAL COMPETENCE (only to be followed last – content is discussed 

in the lessons) 

 

● Individual internship of 10 cases and a minimum of 80 hours 

● Thesis and goal 
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BEROEPSOPLEIDINGEN 

KAT – WELZIJN EN GEDRAG 
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(HOLISTISCH) KATTENGEDRAGSTHERAPEUT – 
KATTENGEDRAGSDESKUNIGE 

Doel: 

Als kattenfluisteraar, kattengedragsdeskundige of gedragstherapeut probleemkatten leer je 

katten en hun eigenaars te begeleiden en het probleem op te lossen. Bovendien kan je ook 

advies geven over vacht en voeding die het gedrag kunnen beïnvloeden en kan je de basis 

van trainingstechnieken aan de klant doorgeven. En je krijgt een holistische (het geheel 

bekijkend) visie mee.  

In de opleiding leer je dus: kattengedrag, management en training van gedrag en omgaan 

met ongewenste gedragingen en stress bij katten.   

 

Wij werken niet met zwart/wit methodes maar leren je zelf nadenken en op maat te werken. 

Je leert  de recentste positieve en wetenschappelijke inzichten. Je krijgt ook een holistische 

visie d.w.z. we gaan het geheel bekijken (alle factoren analyseren die mogelijk een impact 

hebbenop het gedrag). We bekijken het geheel of maw woorden we werken holistisch. Want 

alle facetten zoals genetica, omgeving, eigenaar, leerprocessen, voeding, emoties, 

verrijking, mentale uitdaging, …. hebben invloed op het gedrag van een kat. 

 

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend kattengedragstherapeut met jouw eigen unieke 

aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een dierenarts, een trimmer of een voedingsdeskundige? 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest unieke en complete op de markt! Uniek door de holistische 

benadering en compleet omdat we kijken naar leerprocessen, gedrag, medische oorzaken 

enz… en niet enkel 1 zienswijze zoals bijvoorbeeld verandering  van gedrag met enkel 

toepassen van leerprocessen. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 
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Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Gedragscode: 

De diergedragstherapeut of specialist gedrag gezelschapsdieren werkt met een vragenlijst 

en stuurt een schriftelijke rapportage aan de klant. Indien de klant is doorverwezen door een 

dierenarts, ontvangt deze ook een rapport. De gedragstherapeut beschikt over algemene 

voorwaarden en een klachtenregeling. De dierengedragstherapeut of specialist gedrag 

gezelschapsdieren volgt jaarlijks congressen, seminars en/of studiedagen en de recente 

wetenschappelijke literatuur bij. 

Wens je enkel hondengedragstherapeut en niet het holistische aspect kan je voor een aantal 

modules vrijstelling krijgen (module enkel holistiche KGT vallen dan weg) en wordt dit ook 

aangepast aan je eind certificaat.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 260 uren 

Totaal aantal stage uren: minimum 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 173 uren  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Basis van katten, gedrag en training 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

Kattengedrag gevorderden: Probleemgedrag, omgang kat en 

hond, gezondheid, pijn, meerdere katten in een gezin en cases…  

3 dagen en examen - € 360  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 18 tem 20/10 ex 24/10 

2024: 16 tem 18/10 ex 22/10 

2025: 19 tem 21/11 ex 27/11 

Clickertraining en denkspel ® voor katten  

1 dag - € 100 

2023: 10/12 

2024: 15/12 

2025: 14/12 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Omgaan met en testen van asielkatten theorie online - € 40 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/omgaan-met-en-

testen-van-asielkatten-theorie 

Enkel online 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

Module enkel holistiche KGT  

Bewustzijn, empathie en emoties bij dieren 

1 dag - € 120 

2023: 30/10 

2024: 26/04 

2025: 25/04 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/omgaan-met-en-testen-van-asielkatten-theorie
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/omgaan-met-en-testen-van-asielkatten-theorie
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
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Veel voorkomende medische aandoeningen bij (oudere) katten 

en impact op gedrag 1 avond - € 70  

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 30/11 

2024: 05/12 

2025: 04/12 

Module enkel holistisch KGT 

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Gedragsbiologie  

Online - € 60 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsbiologie-1 

 

Enkel online 

Module enkel holistisch KGT 

HSP – wat en hoe online  - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-

mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand 

Enkel online 

Tip Niet verplicht 

Biochemie 

1 dag - € 120  

2023: 10/02 

2024: 09/02 

2025: 07/02 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

Verzorging katten 

Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

Vacht- en nagelverzorging kat 

1 avond - € 50  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 14/06 

2024: 19/06 

2025: 18/06 

Module enkel holistisch KGT 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Module enkel holistiche KGT  

Bachbloesems Online - € 80 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-

mens-en-dier-ondemand 

Enkel online 

Basis gedragsmedicatie Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsmedicatie-bij-

katten-en-honden-ondemand 

Online 

Module enkel holistiche KGT  

Massage bij katten  

1 avond - € 60 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 24/10 

2024: 26/11 

2025: 21/10 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Ethiek bij dieren Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Module enkel holistiche KGT 

Palliatieve zorg, healing, stervensbegeleiding en rouwverwerking  

Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-

stervensbegeleiding-bij-dieren-1 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsbiologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsmedicatie-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsmedicatie-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1


© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 79 

Module enkel holistiche KGT 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

 

Werken met de eigenaar 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

STAGE EN VAKBEKWAAMHEID (enkel als laatste te volgen – uitleg van de stage gebeurt in de 

lessen) - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

● Stage: 10 cases (op papier) uitwerken 

● Indienen eindwerk en doel 

● Taak: observatie met filmpje (individueel) 

● Minimaal 80 uren in een bedrijf naar keuze 

● Verantwoordelijke stage: Tamara 

Totaal € 300 

●  

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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SPECIALISATIE (niet verplicht wel zeer sterk aan te raden!):  

● Dierencommunicatie https://toscanzahoeve.webinargeek.com/dierencommunicatie-1 

● Morele illusies: psychologische mechanismen en denkfouten in dierenethiek 

● Toegepaste dierenethiek 

 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding: 

Kattentrimmen 

Therapiedierbegeleider ® 

Uitbater dierenspeciaalzaak 

 

Terugkomdag 

 

Opvoeding, training, vacht en voeding bij katten 

2023: 10/12 

2024: 16/11 

2025: 15/11 

  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/dierencommunicatie-1
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KATTENTRIMMER 

Doel: 

Als kattentrimmer zorg je ervoor dat elke kat netjes verzorgd, gezond en gelukkig door het 

leven gaat. Je leert de verschillende trimtechnieken. Zo bevrijd je katten van kleine 

huidaandoeningen en verwen je hen met een heerlijke vachtverzorging.  

Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk en ideaal voor wie op een praktijkgerichte 

manier dit boeiende vak snel in de vingers wil krijgen. 

Leerdoelen: 

• Het zelfstandig trimmen van (huis) katten met verschillende vachtstructuren op een 

gepaste manier  

• Trimschema’s interpreteren en toepassen 

• Basis ehbo, oren, nagels, gebit en anaalklieren controleren en verzorgen en 

beoordelen wanneer verwijzing naar de dierenarts nodig is 

• De klanten te woord te staan en adviezen geven in het kader van hun dier 

• Algemeen kennis en kennis gedrag van de kat  

• Kennis van het inrichten van een eigen praktijk ruimte en eigen zaak 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Jezelf presenteren als startend kattentrimmer met jouw eigen unieke aanpak. 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest complete op de markt! We bekijken bijvoorbeeld de impact van 

voeding op de vachtkwaliteit.  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 262 uren 

Totaal aantal stage uren:  minimaal 190 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 108 uren 
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TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Basis van katten 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Ethiek bij dieren Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

 

Doelgericht 

Trimmen basis kat:  Praktijk en theorie  

2 dagen - € 220 

2023: 15 en 16/04 of 14 en 15/10 

2024: 19 en 20/10 

2025: 18 en 19/10 

Trimmen gevorderden kat 

6 dagen - entheorie examen in laatste les € 700 

Met hygiëne, parasieten, zonoose en ziekteleer 

2023: 23/, 29 en 30/04, 27, 28/05 en 

11/06 

Of  2023: 04, 05, 12, 17/11 en 13 en 

14/01/2024 ex in laatste les 

2024: 02,03,10/11 en 04, 07 en 22/12 ex 

in laatse les  

2025: 01, 02, 09, 16/11 en 13, 21/12 ex 

in laatste les 

Massage bij katten 

1 avond - € 60 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 24/10 

2024: 26/11 

2025: 21/10 

Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Basis voortplanting, erfelijkheid, fokkerij en kynologie bij katten 

1 dag - € 100 

2023: 09/06 

2024: 07/06 

2025: 06/06 

Tip niet verplicht 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

 

Zelfstandigheid  

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
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Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

 

Werken met de eigenaar 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

STAGE EN VAKBEKWAAMHEID (enkel als laatste te volgen – inhoud wordt in de lessen 

besproken) - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

● 5 katten zelfstandig trimmen met verslag op papier 

● Indienen eindwerk  en doel 

● Minimaal 80 uren in een bedrijf naar keuze 

● Verantwoordelijke stage: Tamara 

 

Totaal stage: € 240 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht  wel zéér sterk aan te raden–zie data en prijzen in de agenda) :  

● Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

● Kattenmassage 

● Seminarie: Video en beeld bewerking en beeldbewerking 

● Intelligente bij katten 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding: 

Kattengedragstherapeut, Therapiedierbegeleider ®, Uitbater dierenspeciaalzaak, 

Pensionhouder 

 

Terugkomdag 

 

Opvoeding, training, vacht en voeding bij katten 

2023: 10/12 

2024: 16/11 

2025: 15/11 

 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 2023: 23/06 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
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1 dag - € 100 Enkel online 

(ORTHOMOLECULAIRE) VOEDINGSCONSULENT® 

VOOR KATTEN 

Doel: 

1ste lijn advies op vlak van voeding voor katten geven of indien nodig doorverwijzen. Deze 

opleiding is veel dieper en holistischer dan de tradionele opleidingen rond kattenvoeding, 

daar we inzichten meegeven op vlak van voedingssupplementen met een orthomoleculaire 

insteek. Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk en ideaal voor wie op een 

praktijkgerichte manier dit boeiende vak snel in de vingers wil krijgen. 

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend voedingsconsulent voor katten met jouw eigen unieke 

aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een dierenarts? 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest unieke en complete op de markt!  

De opleiding is wel veel dieper, uitgebreider en holistischer dan een traditionele opleiding 

over hondenvoer, door de orthomoleculaire insteek.  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 276 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 184 uren  
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TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

 

 

Basis van katten 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Lezen en begrijpen van uitslagen van bloedonderzoeken 

1 avond - € 60 

2023: 25/05 

2024: 08/11 

2025: 07/11 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

 

Werken met klanten 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 
Enkel online 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

 

Doelgericht 

Honden en kattenvoer: de taal van de etiketten en de 

behoeften/vertering van pups, adult en seniors 

3 dagen - € 330 

2023: 13 tem 15/10 

2024: 08 tem 10/03 

2025: 04 tem 06/04 

Wetenschappelijke en orthomomeculaire benadering van katten 

en hondenvoer (orthomoleculaire vervolg)  

1 dag - € 100 

! er dient kennsis te zijn van basis voeding en orthomoleculaire 

Enkel online 

Natuurlijke voeding van bodem tot enzymatische vertering 

online - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Natuurvoeding: kvv, vegetarisch, veganistisch, rauw en zelf 

gekookt  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-

voeding-voor-kat-en-hond-ondemand 

Enkel online 

Therapeutische voeding en Klinische gevallen  

3 dagen - € 330 

2023: 23, 24 en 25/06 

2024: 26/10 en 14, 15/11 

2025: 25 en 31/10 en 01/11 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-voeding-voor-kat-en-hond-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-voeding-voor-kat-en-hond-ondemand
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Help mijn kat/hond is te dik 

online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Tip niet verplicht  

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht  

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis: vitaminen en mineralen voor mens en dier 

1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

Darmen en darm-hersen as online - € 270 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/darmen-en-de-darm-

hersen-as-deel-1                                                                                                                                                                                                                                                  

Enkel online 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis en relatie met Westerse voeding 

2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-

en-westerse-voedingsleer?cst=channel 

Enkel online 

Biochemie 

1 dag - € 120  

2023: 10/02 

2024: 09/02 

2025: 07/02 

Oosterse typologie/zienswijzen en invloed op gedrag- mens & dier 

online - € 100  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-

ondemand 

Enkel online 

Afnemen van anamneses en casussen in praktijk 

1 dag - € 130 

Dit is tevens een terugkomdag voor de 

hondengedragstherapeuten 

2023: 09/12 

2024: 14/12 

2025: 13/12 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Endocrinologie: hormonen en bijbehorende aandoeningen voor 

mens en dier 2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1 

Enkel online 

Natuurgeneeskunde grondslag  

1 dag - € 100 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-

basis-1 

Enkel online 

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
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Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

Stage en eindwerk – inhoud wordt in de lessen besproken - (vergeet je niet in te schrijven in 

de agenda en het factuur te betalen) 

● 10 cases op papier  

● Minimaal 80 uren 

● Eindwerk en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 

Totaal € 180 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen 

Stagebegeleider: Inge 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zeer sterk aan te raden – data en prijzen in agenda) 

● Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

● Massage bij katten 

● Specialisatie in communicatie en assertiviteitstraining 

 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding: 

Gezondheidsconsulente, Voeding bij honden, Kattentrimmer, Kattengedragstherapeut 

Uitbating dierenspeciaalzaak 

 

Terugkomdag 

Opvoeding, training, vacht en voeding bij katten 

2023: 10/12 

2024: 16/11 

2025: 15/11 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
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KATTENFOKKER 

Doel: 

Voor iedereen die een professionele kattenfokkerij wenst op te starten en/of medewerker is 

van een kattenfokkerij en hun kennis willen uitbreiden of bijschaven. 

Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk en ideaal voor wie op een praktijkgerichte 

manier dit boeiende vak snel in de vingers wil krijgen. 

Je dient verplicht een HK nummer aan te vragen. 

Leerdoelen: 

Gezonde ouders hebben meer kans op het voortbrengen van gezonde jongen. Niet enkel 

een goede genetica maar ook het karakter van de ouderdieren hebben een grote invloed 

op de gezondheid en het welzijn van de jongen.  

• Je leert dus alles over gedrag, voeding maar ook genetica en overerving en 

voortplanting. Als ook hygiëne, verzorging en registratie van de pasgeboren en 

juveniele dieren. 

• Je weet hoe je bij de selectie van ouderdieren rekening moet houden met hun 

anatomische, fysiologische en gedragskenmerken, zodat het welzijn en de gezondheid, 

van het ouderdier en de nakomelingen niet in het gedrang komen door het kweken. 

• Je kent het normale verloop van voortplanting bij de dieren. 

• Je herkent een moeilijke partus en weet hoe u moet ingrijpen in afwachting op de 

dierenarts. 

• Je kent de noden van pasgeboren en juveniele dieren en weet hoe u deze moet 

verzorgen. 

• Je kan dierenwelzijn en dierenethiek inschatten. 

• Je kent de specifieke noden van de kat en weet hoe je het verblijf ervan moet 

inrichten, rekening houdend met hygiëne / soort / specifiek gedrag / leeftijd / … 

• Je kent de belangrijkste infectieziektes, Zoönose en ehbo technieken weet hoe je deze 

kan herkennen, toepassen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen 

worden op vlak van hygiëne en gezondheid. 

• Je kent normale communicatie en gedrag van gezonde dieren en herkent stress 

signalen. 

• Je kent de leerprincipes en wat de socialisatieperiode inhoudt en zorgt voor de beste 

trainings en leeromstandigheden voor het dier.  

• Je kent de bestanddelen van een goed voer en de voedingsbehoeften in functie van 

leeftijd / geslacht /gezondheid. 

• Je kent de basis verzorging van vacht, oren, nagels, gebit en anaalklieren  

• Je kan klanten te woord te staan en adviezen geven in het kader van hun dier 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Jezelf presenteren als startend kattenfokker met jouw eigen unieke aanpak. 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest unieke en complete op de markt!  

De opleiding is wel veel dieper, uitgebreider en holistischer dan een traditionele opleiding 

over kattenfokker door de extra aandacht aan voeding en gedrag van de kat.  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 
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• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 276 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 184 uren  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Basis van katten 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

Clickertraining en denkspel ® voor katten  

1 dag - € 100 

2023: 10/12 

2024: 15/12 

2025: 14/12 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

 

Werken met klanten 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
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Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 
Enkel online 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

 

Doelgericht 

Honden en kattenvoer: de taal van de etiketten en de 

behoeften/vertering van pups, adult en seniors 

3 dagen - € 330 

2023: 13 tem 15/10 

2024: 08 tem 10/03 

2025: 04 tem 06/04 

Tip niet verplicht 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Gedragsbiologie  

Online - € 60 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsbiologie-1 

 

Enkel online 

Basis vacht- en nagelverzorging kat 

1 avond - € 50  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 14/06 

2024: 19/06 

2025: 18/06 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Basis epigenetica 

Online - € 60 

Enkel online 

Basis voortplanting, erfelijkheid, fokkerij en kynologie bij katten 

1 dag - € 100 
2023: 09/06 

2024: 07/06 

2025: 06/06 

Orthomoleculaire basis: vitaminen en mineralen voor mens en dier 

1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

Veel voorkomende medische aandoeningen bij (oudere) katten 

en impact op gedrag 1 avond - € 70  

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 30/11 

2024: 05/12 

2025: 04/12 

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Vervolg voortplanting, genetica, erfelijkheid, fokkerij, ziekteleer en 

kynologie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 14/12 

2024: 19/12 

2025: 09/12 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsbiologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
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Tip niet verplicht 

Darmen en darm-hersen as online - € 270 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/darmen-en-de-darm-

hersen-as-deel-1                                                                                                                                                                                                                                                   

Enkel online 

Endocrinologie: hormonen en bijbehorende aandoeningen voor 

mens en dier 2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1 

Enkel online 

Ethiek bij dieren Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

Stage en eindwerk – inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de 

agenda en het factuur te betalen) 

● Voorstelling en uitwerking van je gekozen ras  

● Minimaal 80 uren 

● Eindwerk en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 

Totaal € 180 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen 

Stagebegeleider: Inge 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zeer sterk aan te raden – data en prijzen in agenda) 

● Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

● Massage bij katten 

● Specialisatie in communicatie en assertiviteitstraining 

● Morele illusies: psychologische mechanismen en denkfouten in dierenethiek 

● Toegepaste dierenethiek 

 

Mooie beroepscombinaties bij deze beroepsopleiding: 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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Gezondheidsconsulente, Voeding bij honden, Kattentrimmer, Kattengedragstherapeut 

Uitbating dierenspeciaalzaak 

 

 

Terugkomdag 

 

Opvoeding, training, vacht en voeding bij katten 

2023: 10/12 

2024: 16/11 

2025: 15/11 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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BEROEPSOPLEIDINGEN 

 

 

 

BEROEPSOPLEIDINGEN 

THERAPIEDIEREN ISM 

THERAPIEDIER VZW – DIEREN 

HELPEN MENSEN DMV ANIMAL 

ASSITANCE THERAPY.  
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© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 95 

THERAPIEDIER ALGEMENE INFO 

Soorten therapiedier – Actief en passief 

 

 

3 delen: 

1. voor het dier – Therapiedier vzw 

• Mag test 

• Taken 

• Medische goedkeuring 

• lidgeld 

2. voor jou als begeleider – Toscanzahoeve 

Zie deze pdf 

3. voor het team - Toscanzahoeve 

• basis hond 

• afspraken in en met het hele team 
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(BEZOEK)VRIJWILLIGERSOPLEIDING: WERKEN 
MET AAI- OF KNUFFELHOND/KAT - 
BEZOEKVRIJWILLIGER MET DIEREN ISM 
THERAPIEDIER VZW 

Doel:  

Deze opleiding is er als je enkel gratis of voor onkostenvergoeding met je hond wenst te 

werken in instellingen en scholen. Je start dit dus niet als zaak. Je hond is een knuffelhond.  

Je behaalt niet het certificaat of titel van therapiedierbegeleider ®. Je kan ook werken met 

therapiekatten, konijnen, papagaaien en cavia’s. Je kan als vrijwilliger aansluiten bij 

Therapiedier vzw en kan mee mensen blij maken over heel Vlaanderen. Je betaald enkel 

jaarlijks lidgeld (60 euro) en doet de MAG test. Indien je vaste vrijwilliger (zit in de groep van 

afgestudeerden en aanvaard af en toe een opdracht) bent krijg je deze test gratis. Je 

ontvangt een pasje en een gratis challenge ‘commando’s.  

Indien je deze opleiding gratis wenst kan je een contract aangaan met Therapiedier vzw. Dit 

bepaal je in de intake. Zij betalen dan de opleiding voor jou aan ons. Dit bepaal je in de 

intake met therapiedier vzw. 

Dus je kiest voor: 

1. vrijwilliger los van partner Therapiedier vzw en betaald alles zelf van deze opleiding, 

2. vrijwilliger met gratis mag test als je gecertificeerd bent en AAI doet voor therapiedier vzw 

3.  een contract als vaste vrijwilliger met engagement - gratis mag (vanaf jaar 2de jaar) en 

opleidingen, doordat Therapiedier vzw je opleiding betaald 

Vooropleiding: Niet nodig.  

 

Traject: 

 

1. Certificering van je therapiehond bij Therapiedier vzw 

o 1X Intake (live of online) met info contracten, traject, basis taken,… 65 euro 

o Jaarlijks MAG test en gezondheidsverklaring van het dier 170 euro 

o Gratis basiscommando’s/ Basis taken – online challenge  

o Jaarlijks lidgeld therapiedier vzw 60 euro 

 

2. Opleiding voor jezelf als begeleider bij onze partner Toscanzahoeve – zie hieronder 

Basis van honden (als je met een ander dier wil werken volg je de basis van dat dier) – voor elke 

hondeneigenaar nuttig  

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

 

Ethologie kat  

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

 

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

1 avond - € 40 tvv Therapiedier vzw 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-

Enkel online 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk
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therapie-honden-in-theorie-en-praktijk 
Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

 

Ehbo kat 

1 avond - € 40 tvv Therapiedier vzw 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ehbo-kat-1 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Basis hond nagel, vachtverzorging, hygiëne en parasieten hond  

1 avond - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

 

Basis verzorging kat 

Vacht- en nagelverzorging kat 

1 avond - € 50  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 05/03 of 14/11 

2024: 23/04 of 12/11 

2025: 22/04 of 13/11 

 

Bezoekvrijwilliger, vrijwilligerswerk (onkostenverg.) in instellingen en tehuizen – op kosten van Therapiedier 

vzw indien de basis hond ok is 

Bezoekvrijwilliger 

online - € 40  tvv Therapiedier vzw Niet mogelijk met KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/therapiedier-

bezoekvrijwilliger-ondemand  

Enkel online 

Basis van AAI online - € 20 tvv Therapiedier vzw 

Niet mogelijk met KMOP 

Enkel online 

Niet verplicht wel aan te raden  

Trics en clickertraining – praktijk kunstjes hond (ook toepasbaar op 

alpaca, ezel, paard, …) 

1 dag - € 100  

Er is ook een clickertraining/denkspel voor katten 

2023: 27/05 of 11/11 

2024: 25/05 of 09/11 

2025: 24/05 of 08/11 

TIP niet verplicht 

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

TIP niet verplicht 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

 

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ehbo-kat-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/therapiedier-bezoekvrijwilliger-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/therapiedier-bezoekvrijwilliger-ondemand
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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PROFESSIONEEL THERAPIEDIERBEGELEIDER ® /  
ANIMAL ASSISTED THERAPY / ZORGVERLENER 
MET THERAPIEHOND  

Doel:  

Animal assisted therapy, werken met een aai- of knuffelhond, klashond, leeshond, 

buddyhond, dierenspiegel ®: Therapiedier begeleider voor kinderen en volwassenen, 

begeleiding met dieren. U kan ook werken met therapiekatten, alpaca’s, cavia’s, konijnen, 

papagaaien, geitjes, enz…. Je bekwaamt jezelf in CAT, AAT, AAI, enz… 

Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk en ideaal voor wie op een praktijkgerichte 

manier dit boeiende vak snel in de vingers wil krijgen. Je hebt geen vooropleiding nodig en 

de nadruk wordt niet gelegd op het medische van de mens maar hoe je dieren echt in 

praktijk kan inzetten.  

Therapieidier is AAI met je eigen dier. We hepen je als je nog geen eigen dier hebt maar wel wil in de 
toekomst. Dierenspiegelcoach is meer focus op coaching met spiegeling en opstelling van dieren. Wil 
je enkel je dier in je eigen klas inzetten kies je voor klashond.  
 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest unieke en complete op de markt!  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Wat zijn de beroepsmogelijkheden als je wil leren werken met therapiedieren?  

De praktische mogelijkheden met therapiedieren 

  

● Bezoekvrijwilliger in een instelling, bejaardentehuis. Hier ga je met je eigen hond op een 

kort bezoek om individueel of in groep de mensen ‘een verzetje te bieden’. Je doet dit 

zonder therapeut want het is niet in het kader van een therapie hoewel je toch veel 

kunt betekenen met je hond voor deze mensen. Bezoeken met groep honden aan een 

school om aan voorlichting te doen.  
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● Opleiden van een therapiehond om geplaatst te worden in een gezin (na 15 maand) 

om daar als hulphond ingeschakeld te kunnen worden voor zieken en gehandicapten. 

Maar ook bij dementen, autisten, enz… 

● Sessies met je therapiehond bij een therapeut om motoriek van de cliënt te verbeteren, 

als leeshond bij kinderen met spraakproblemen, in de psychiatrie bij cliënten met een 

depressie, laag zelfvertrouwen, traumatische jeugd, leerproblemen, gebrek aan 

verantwoordelijkheidszin, dementie, geheugen en concentratieproblemen enz... 

● Honden opleiden die in de medische of private sector ingezet worden om daar ter 

plaatse een ziekte te ontdekken vb het naspeuren van urine van een cliënt.  

● Een netwerk van bezoekvrijwilligers die bezoeken afleggen aan instellingen en tehuizen. 

● Het project uitgevoerd in scholen en verenigingen kinderen leren omgaan met 

honden, ze beter te laten begrijpen en aan voorlichting te doen om de hond beter te 

begrijpen. 

● Spelbegeleiding bij kinderen met sociale en emotionele problemen 

● Individuele begeleiding bij gezinnen met kinderen om bijtincidenten te voorkomen, een 

hulphond op te leiden voor uw zoon/ dochter (die haar bij haar ziekte of handicap kan 

helpen), individuele sessies in samenwerking met een therapiedier bij uw therapeut. 

● Programma om u van uw angst van honden af te helpen.  

● Samenwerking met onder andere ergo-, fysio- en relatietherapeuten, om de 

therapiedieren in te zetten met hun cliënt.  

● Project in gevangenissen om gedetineerde meer structuur en verantwoordelijkheid te 

geven door het verzorgen en trainen van honden (uit het asiel).  

 

Soorten therapeuten met therapie, waarin honden kunnen ingezet worden: 

 

● Gedragstherapie 

● Psychoanalyse en psychoanalystische psychotherapie 

● Cliëntgerichte psychotherapie 

● Relatietherapie en gezinstherapie 

● Groepspsychotherapie 

● Kinder- en jeugdpsychotherapie 

● Logopedisten en communiceren: spraak, taal, gehoor, lezen, schrijven, … 

● Fysiotherapeuten en het bewegingsapparaat, beweging, massage, pijnverlichting, ... 

● Speltherapeut (ook voor verstandelijk gehandicapten) 

● Psychotherapeut en psychische klanten en stoornissen: angst, depressie, verslaving, 

fobie, dwanghandeling, negatieve ervaringen, ... 

● Ergotherapeut en de dagelijkse activiteiten in woon-, werk-, en leefomgeving: motoriek, 

oog en hand coördinatie, aanraken, schrijven, zitten, bewegen, waarnemen, hulp bij 

vervoer, ... 

● Bewegingstherapeut en revalideren, corrigeren. 

● Creatief therapeut en muziek, dans, tuinieren, ... 

● Bezigheidstherapeut 

● Activiteitenbegeleider in instellingen 

● Educatieve medewerker 

● Sport- en bewegingsleider 

 

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 180 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 120 uren  

 

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Opmerkingen:  

● Om met therapiedieren beroepsmatig te werken en dus animal assistance therapie te 

kunnen begeleiden, volg je alle delen. Je kan met alle dieren therapiewerk doen.  

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/


© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 100 

● Indien u met een ander dier wil werken dan een kat of een hond, volgt u de basis van 

lichaamstaal en gedrag van dat dier dat we ter beschikking hebben. Staat je diersoort 

er niet bij, dan vervallen de specifieke modules en volgt u enkel de modules die voor 

elke diersoort zijn.  

● U kan ook de opleiding zonder dier volgen en met een dier van ons of een collega 

oefenen. 

● Deze opleiding houd niet het trainen van hulphonden of therapiedierbegeleiders in. 

Hiervoor volgt u de opleiding therapiediertrainer, een opleiding specifiek voorzien om 

honden te trainen voor therapeutische doeleinden. 

● Als u enkel als vrijwilliger wenst te werken werken, volgt u de opleiding bezoekvrijwilliger 

(enkel mogelijk voor honden). 

● Indien u met een eigen kat of hond werkt en wil inzetten:  

Uw dier dient een jaarlijkse gedragstest te ondergaan. Voor honden en katten dient 

een jaarlijkse MAG gedragstest te ondergaan (data in de agenda) en een medische 

keuring bij uw dierenarts. U dient ook 3 taken aan te tonen voor de doelgroep. Wenst u 

een samenwerking/pasje van therapiedier vzw dan dient u aan hen llidgeld te betalen. 

U mag geen actief en passieve taken bij 1 dier combineren. Voor andere dieren is er 

geen verplichte gedragstest voorzien doch je dient wel in regel te zijn met de 

verzekering en indien je werk met therapiedier vzw aan hun voorwaarden te voldoen 

qua gedrag en training.  

 
Basis: hier kiest u de diersoort waarmee u wenst te werken!  

Staat uw basis dier er niet tussen dan valt de basis weg en volg je enkel ‘voor alle dieren’ 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

Konijn: basis lichaamstaal voeding, verzorging en training  

Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1 

 

Cavia: basis lichaamstaal voeding, verzorging en training 

 

Paard: basis lichaamstaal voeding, verzorging en training 

Enkel online 

Alpaca: basis lichaamstaal voeding, verzorging en training 

 € 60 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 3/6  

2024: 8/6 

2025: 10/5 

Kip: basis verzorging en clickertraining met kippen 

1 dag - € 110 

2023: 27/08 

2024: 25/08 

2025: 15/08 

Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

EHBO hond 

2 dagen - € 190 

 

 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1
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Professioneel begeleiding met dieren in samenwerking met 

therapeuten, scholen en instellingen voor alle dieren 

 

 

AAI  - DOI – dier ondersteunde interventie (begeleiding, medisch 

mens en training, educatie en target training) theorie online 

3 dagen online en 4 dagen praktijk 

+ case/ex in laatste les  

Totaal € 690 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Online on demand – direct 

toegankelijk wanneer je inschrijft 

Praktijkdagen:  

2023: 14, 21/10 en 04, 19/11 

2024: 19, 24/10 en 02, 30/11 

2025: 18, 23, 31/10 en 23/11 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren (enkel te volgen 

als je met een andere dierensoort werkt dan de hond) 

Online – € 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Ethiek bij dieren Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Autisme: hoe en wat (vrijstelling voor mensen die reeds 

beroepsmatig werken met autisme) Online  - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1 

Enkel online 

Coaching: hoe concreet 

2 dagen - € 220 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 4 en 5/03 of 16 en 17/09 

2024: 27 en 28/01 of 21 en 22/09 

2025: 25 en 26/01 of 20 en 21/09 

Lesgeven voor een groep: presentatie en gesprekstechnieken 

1 dag - € 100 (vrijstelling voor mensen uit het onderwijs) 

2023: 13/10 

2024: 11/10 

2025: 10/10 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Praktisch je kat of hond mee naar de klas of kantoor 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-

en-wzc-hond-1 

Online 1 dag - € 30 

Enkel online  

 

Tip niet verplicht 

HSP – wat en hoe online  - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-

mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand 

Enkel online 

TIP niet verplicht 

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

TIP niet verplicht 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

 

Praktijk (enkel) voor honden – niet te volgen als u enkel met andere diersoorten werkt 

Speuren met je hond basis 

1 dag - € 100  

2023: 17/06 

2024: 15/06 

2025: 14/06 

Trics en clickertraining  

1 dag - € 100 

2023: 27/05 of 11/11 

2024: 25/05 of 09/11 

2025: 24/05 of 08/11 

 

Niet verplicht 

Trics en clickertraining vervolg (enkel te volgen na een basis hier 

of elders) 

1 dag - € 100 

2023: 21/06  

2024: 21/06 

2025: 21/06  

 

Denkspel® voor honden  

1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 25/06 

2024: 14/04 of 08/11 

2025: 13/04 of 07/09 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-en-wzc-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-en-wzc-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
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Niet verplicht 

Praktijk denkspellen maken 

1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 3/2 of 16/7 

2024: 30/6 

2025: 16/8 

 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren 

Online – 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online   

Hondentraining en leerprocessen: lesgeven aan mensen 1 op 1 

met ex op dag 5 

5 dagen -  € 500 

Dag 1 is online webinar, hiervan krijg je de link bij inschrijving. Dag 

2 e 3 is met eigen honden. 

Je dient hiervoor eerst leerprocessen online gevolgd te hebben! 

Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

2023: 04, 05, 13 en 14/05 

2024: 02, 03, 11 en 12/05 

2025: 01, 02, 10 en 11/05 

Basis nagel, vachtverzorging, hygiëne en parasieten hond 

1 avond - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 05/03 of 14/11 

2024: 23/04 of 12/11 

2025: 22/04 of 13/11 

 

Praktijk (enkel) voor katten – niet te volgen als u enkel met andere diersoorten werkt 

Clickertraining en denkspel ® voor katten  

1 dag - € 100 

2023: 10/12 

2024: 15/12 

2025: 14/12 

 

Beroepsmatig voor alle dieren  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

Rouw en trauma bij kinderen 

2 dagen - € 240 

TIP: u kan ook leren om therapiedieren in te zetten in 

dierenondersteunende interventie door het volgen van DOI 

2023: 01 en 02/12 

2024: 06 en 07/12 

2025: 05 en 06/12 

Trauma coaching volwassenen 

2 dagen - € 220 

2023: 27 tem 28/06 

2024: 18 tem 19/06 

2025: 17 tem 18/06 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
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STAGE EN VAKBEKWAAMHEID (enkel als laatste te volgen inhoud wordt in de lessen bepaalt) – 

vergeet niet in te schrijven via de online agenda (zoekfunctie) voor alle dieren  

● 80 uren stage 

● Eindwerk en doel 

● Jury: 3 kerntaken bij het dier waarmee je werkt 

Totaal stage: € 150  

 

Mag testen en dossier therapiedier in orde te brengen via therapiedier vzw 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht wel zéér sterk aan te raden–zie data en prijzen in de agenda) :  

● Workshop rond angst, agressie en stress bij honden 

● Werken met en in praktijk trainen van asieldieren 

● Palliatieve zorg, healing, stervensbegeleiding en rouwverwerking   

● Bewustzijn empathie en emoties bij dieren 

● Voeding en invloed op karakter  basis 

● Workshop begeleiding met dieren voor jezelf en anderen: Dierenspiegel ® 

Je kan je ook specialiseren in KINDERCOACH, TRAUMACOACH of DIERENSPIEGEL 

COACH 

Terugkomdagen voor afgestudeerden 

Gehoorzaamheid en trainingen: 

2023: 11/06 

2024: 16/06 

2025: 15/06 

 

Clickertraining voor gevorderden 

2023: 03/06 

2024: 09/06 

2025: 08/06 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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KANTOORHOND OF ZORGHOND VOOR JE 
KANTOOR, INSTELLING OF WOON ZORG CENTRA 

UNIEK in Belgë! In samenwerking met Therapiedier vzw 

Bent u een woonzorgcentrum en wenst een getraind residentieel therapiedier  in uw WZC, 

kantoor of instelling. Wij zorgen er samen met u voor! 

 

De hoofdverantwoordelijke/eigenaar van het dier volgt de opleiding. Het team/werknemers 

wordt er daarna bij betrokken.  

 

We helpen je ook bij het selecteren van de juiste hond. 

 

Een teamcoaching voor iedereen die in contact komt met het therapiedier is aan te raden. 

 

 

Traject 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

1 avond - € 40https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-
ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk 
Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Basis nagel, vachtverzorging, hygiëne en parasieten hond 

1 avond - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 05/03 of 14/11 

2024: 23/04 of 12/11 

2025: 22/04 of 13/11 

AAI  - DOI – dier ondersteunde interventie (begeleiding, medisch 

mens en training, educatie en target training) theorie online 

3 dagen online en 4 dagen praktijk 

+ case/ex in laatste les  

Totaal € 690 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Online on demand – direct 

toegankelijk wanneer je inschrijft 

Praktijkdagen:  

2023: 14, 21/10 en 04, 19/11 

2024: 19, 24/10 en 02, 30/11 

2025: 18, 23, 31/10 en 23/11 

Praktisch je kat of hond mee naar de klas of kantoor 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-

en-wzc-hond-1 

Online 1 dag - € 30 

Enkel online  

 

8 uur teamcoachings ter plaaste op het bedrijf (opstellen 

afspraken, begeleiding met het dier, oefening ter plaatse) 

€ 560 excl km vergoeding 

Individueel te bepalen  

10 privélessen met je hond  

€ 650  

Individueel te bepalen 

Jaarlijske MAG test en gezondheidsverklaring 

€ 650 

MAG test en privé afspraak (zie data 

in de agenda) 

Jaarlijks lidgeld  

 

Een intake gesprek aan €  incl btw voor particulieren en excl. Btw voor bedrijven.  

Het testen van een pup/hond kost € 90 excl km vergoeding en excl btw voor bedrijven.  

Indien nodig/gewenst kunt u bijkomend extra privélessen of coaching volgen aan € 70 per 

sessie (excl. km-vergoeding en btw). Bij interesse mail op info@toscanzahoeve.be of boek 

een privé coaching gesprek in als intake. Samen werken we het traject dan in detail uit. 

 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-en-wzc-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-en-wzc-hond-1
mailto:info@toscanzahoeve.be
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Deze vakken zijn mimaal te volgen als je je hond maar op 1 locatie inzet (en niet wenst 

ingehuurd te worden voor een andere locatie) en dus niet als je therapiedierbegeleider® 

wenst tee studeren. 

  



© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 106 

KLASHOND / KLASKAT/ KLASKONIJN 

Doel:  

Leren hoe je een hond/kat/konijn veilig en correct inzet als leerkracht in je klas.  

Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk, dieniet zelfstandig is of wenst te worden maar in 

het onderwijs staat.  En ideaal voor wie op een praktijkgerichte manier dit boeiende vak snel 

in de vingers wil krijgen. 

Indien je specifiek honden wil inzetten in tal van projecten en animal assistant therapy volg je 

de opleiding therapiedierbegeleider ®. 

Deze oplo 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest unieke en complete op de markt!  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 180 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 120 uren  

 

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Opmerkingen:  

● Deze opleiding houd niet het trainen van hulphonden of therapiedierbegeleiders in. 

Hiervoor volgt u de opleiding therapiediertrainer, een opleiding specifiek voorzien om 

honden te trainen voor therapeutische doeleinden. 

● Als u enkel als vrijwilliger wenst te werken werken, volgt u de opleiding bezoekvrijwilliger 

(enkel mogelijk voor honden). 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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● Uw dier dient een jaarlijkse gedragstest te ondergaan. Voor honden dient een jaarlijkse 

(MAG) gedragstest te ondergaan (data in de agenda) en een medische keuring bij uw 

dierenarts. U dient ook 3 taken aan te tonen voor de doelgroep. Wenst u een 

samenwerking/pasje van therapiedier vzw dan dient u aan hen llidgeld te betalen. U 

mag geen actief en passieve taken bij 1 dier combineren. Voor andere dieren is er een 

andere gedragstest voorzien maar de rest is idem. 

● Een teamcoaching voor iedereen die in contact komt met het therapiedier is aan te 

raden. 

 

Basis hond of basis kat (je kiest de diersoort) 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

EHBO hond 

2 dagen - € 190 

Of 1 avond EHbo of 

onlinehttps://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-
therapie-honden-in-theorie-en-praktijk 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Basis nagel, vachtverzorging, hygiëne en parasieten hond 

1 avond - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 05/03 of 14/11 

2024: 23/04 of 12/11 

2025: 22/04 of 13/11 

Professioneel begeleiding met dieren in samenwerking met therapeuten, scholen en instellingen voor alle 

dieren ! kies de modules die passen bij je diersoort 

AAI  - DOI – dier ondersteunde interventie (begeleiding, medisch 

mens en training, educatie en target training) theorie online 

3 dagen online en 4 dagen praktijk 

+ case/ex in laatste les  

Totaal € 690 

Deze module is voor alle diersoorten te volgen! 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Online on demand – direct 

toegankelijk wanneer je inschrijft 

 

Praktijkdagen:  

2023: 14, 21/10 en 04, 19/11 

2024: 19, 24/10 en 02, 30/11 

2025: 18, 23, 31/10 en 23/11 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

Of  

1 avond - € 40 tvv Therapiedier vzw 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ehbo-kat-1 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

 

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

Vacht- en nagelverzorging kat 

1 avond - € 50  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 14/06 

2024: 19/06 

2025: 18/06 

Denkspel® voor honden  

1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 25/06 

2024: 14/04 of 08/11 

2025: 13/04 of 07/09 

Konijn: ethologie en basis lichaamstaal, voeding, verzorging en 

training Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ehbo-kat-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1
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Niet verplicht 

Praktijk denkspellen maken 

1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

 

2023: 3/2 of 16/7 

2024: 30/6 

2025: 16/8 

Clickertraining en denkspel ® voor katten (en konijnen) 

1 dag - € 100 

2023: 10/12 

2024: 15/12 

2025: 14/12 

Praktisch je kat of hond of konijn mee naar de klas of kantoor 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-

en-wzc-hond-1 

Online 1 dag - € 30 

Enkel online  

 

Ethiek bij dieren Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Niet verplicht 

Autisme: hoe en wat (vrijstelling voor mensen die reeds 

beroepsmatig werken met autisme) Online  - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1 

Enkel online 

Niet verplicht 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Niet verplicht 

HSP – wat en hoe online  - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-

mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand 

Enkel online 

Niet verplicht 

Rouw en trauma bij kinderen 

2 dagen - € 240 

 

2023: 01 en 02/12 

2024: 06 en 07/12 

2025: 05 en 06/12 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren 

Online – 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online  

 

STAGE EN VAKBEKWAAMHEID (enkel als laatste te volgen inhoud wordt in de lessen bepaalt) – 

vergeet niet in te schrijven via de online agenda (zoekfunctie) voor alle dieren 

● Verslag van 7 werkdagen 

● Jury: 3 kerntaken bij het dier waarmee je werkt - Mag testen en dossier therapiedier in 

orde te brengen via therapiedier vzw 

Bedrag 60 euro, - 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht wel zéér sterk aan te raden–zie data en prijzen in de agenda) :  

● Workshop rond angst, agressie en stress bij honden 

● Werken met en in praktijk trainen van asieldieren 

● Palliatieve zorg, healing, stervensbegeleiding en rouwverwerking   

● Bewustzijn empathie en emoties bij dieren 

● Voeding en invloed op karakter  basis 

● Workshop begeleiding met dieren voor jezelf en anderen: Dierenspiegel ® 

Je kan je ook specialiseren in KINDERCOACH, TRAUMACOACH of DIERENSPIEGEL 

COACH 

Terugkomdagen voor afgestudeerden 

Gehoorzaamheid en trainingen: 

2023: 11/06, 2024: 16/06, 2025: 15/06 

 

Clickertraining voor gevorderden 

2023: 03/06, 2024: 09/06, 2025: 08/06  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-en-wzc-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-en-wzc-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
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PROFESSIONEEL THERAPIEDIER- EN 
HULPHONDTRAINER  
(GEEN BLINDENGELEIDE HONDEN) 

Doel: 

Trainen van therapiehonden of voor hulphond als assistentie bij een gezin. Je leert actief en 

passief therapiedieren trainen. 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek op de markt!  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 492 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 329 uren  

Basis hond 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren basis en vervolg Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
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Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

 

 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

 

Begeleiding en training 

AAI  - DOI – dier ondersteunde interventie (begeleiding, medisch 

mens en training, educatie en target training) theorie online 

3 dagen online en 4 dagen praktijk 

+ case/ex in laatste les  

Totaal € 690 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Online on demand – direct 

toegankelijk wanneer je inschrijft 

Praktijkdagen:  

2023: 14, 21/10 en 04, 19/11 

2024: 19, 24/10 en 02, 30/11 

2025: 18, 23, 31/10 en 23/11 

Praktisch je kat of hond mee naar de klas of kantoor 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-

en-wzc-hond-1 

Online 1 dag - € 30 

Enkel online  

 

Speuren met je hond basis 

1 dag - € 100  

2023: 17/06 

2024: 15/06 

2025: 14/06 

Zoeken en sorteren (incl apporteren): theorie + praktijk 

1 dag - € 110 

2023: 07/04 

2024: 05/04 

2025: 18/04 

Denkspel® voor honden  

1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 25/06 

2024: 14/04 of 08/11 

2025: 13/04 of 07/09 

Praktijk denkspellen maken 

1 dag - € 80 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 3/2 of 16/7 

2024: 30/6 

2025: 16/8 

Trics en clickertraining  

1 dag - € 100 

2023: 27/05 of 11/11 

2024: 25/05 of 09/11 

2025: 24/05 of 08/11 

Niet verplicht 

Trics en clickertraining vervolg (enkel te volgen na een basis hier 

of elders) 

1 dag - € 100 

2023: 21/06  

2024: 21/06 

2025: 21/06  

Hondenfitness - body and balance  

1 dag - € 110 

2023: 04/06 of 08/10 

2024: 02/06 of 13/10 

2025: 01/06 of 12/10 

Hormonen en gedrag (vrijstelling indien je endocrinologie 

volgden) online - € 40 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-
op-gedrag-bij-honden-1 

Enkel online 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren 

Online – 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-en-wzc-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kantoorhond-klashond-en-wzc-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
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Hondentraining en leerprocessen: lesgeven aan mensen 1 op 1 

met ex op dag 5 

5 dagen -  € 500 

Dag 1 is online webinar, hiervan krijg je de link bij inschrijving. Dag 

2 e 3 is met eigen honden. 

Je dient hiervoor eerst leerprocessen online gevolgd te hebben! 

Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

2023: 04, 05, 13 en 14/05 

2024: 02, 03, 11 en 12/05 

2025: 01, 02, 10 en 11/05 

 

Werken met de eigenaar 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Trauma coaching volwassenen 

2 dagen - € 220 

2023: 27 tem 28/06 

2024: 18 tem 19/06 

2025: 17 tem 18/06 

Autisme: hoe en wat (vrijstelling voor mensen die reeds 

beroepsmatig werken met autisme) Online  - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1 

Enkel online 

Coaching: hoe concreet 

2 dagen - € 220 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 4 en 5/03 of 16 en 17/09 

2024: 27 en 28/01 of 21 en 22/09 

2025: 25 en 26/01 of 20 en 21/09 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

HSP – wat en hoe online  - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-

mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand 

Enkel online 

 

Beroepsmatig  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120  (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 
Enkel online 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
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Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

Ethiek bij dieren 

Ethiek bij dieren Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 
Enkel online 

Bewustzijn, empathie en emoties bij dieren 

1 dag - € 120 

2023: 30/10 

2024: 26/04 

2025: 25/04 

Morele illusies: psychologische mechanismen en denkfouten in 

dierenethiek Online - € 120 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/morele-ilussies-1 

Enkel online 

Toegepaste dierenethiek gebruik van dieren voor voeding, 

dierproeven, in de natuur Online  - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/toegepaste-

dierenethiek-1  

Enkel online 

 

Therapiehonden en hulphonden praktisch selecteren, testen en trainen 

Theorie, testen, aankoop en praktisch trainen : 

Therapiedierbegeleider ® (TBG), hulphonden en als assistentie bij 

een persoon/gezin  

3 langere dagen - € 390 

2023: 20, 21, en 22/06 

2024: 18, 19, en 20/06 

2025: 17, 18 en 19/06 

Evaluatie lichaamstaal – dag 4 is een terugkomdag 

5 dagen - € 550 - 1 dag online rest praktijk 

 

1ste dag is online met een directe 

toegang als je inschrijft  

Praktijkdagen: 

2023: 10, 23, 24 en 25/06 

2024: 21, 28, 29 en 30/06 

2025: 20, 27, 28 en 29/06 

Werken met en in praktijk trainen van asieldieren  

2 dagen van 10 tot 16u - € 220   

2023: 07, 08/06 

2024: 04, 05/06 

2025: 03, 04/06 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Hondenschool voor therapiedieren met je eigen therapiehond 10 beurtenkaart – Privé training 

STAGE EN VAKBEKWAAMHEID (enkel als laatste te volgen) - inhoud wordt in de lessen bepaalt 

- (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

● Stage 80 uren in een bedrijf naar keuze 

● 10 cases op papier 

● Indienen eindwerk en doel 

Totaal stage: € 300 

 

TIP 

Workshop begeleiding met dieren voor jezelf en anderen: 

Dierenspiegel ® 

4 dagen: 3 dagen honden en 1 dag paarden/ezels - € 440 

Enkel na ethologie en 1 dag dierenspiegel in groep en het 

webinar dierenspiegel®  toegankelijk. 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2024: 15 tem 18/05 

2025: 14 tem 17/05 

 

Seminarie: Video en beeld bewerking en beeldbewerking 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht  wel zéér sterk aan te raden–zie data en prijzen in de agenda) :  

● Workshop rond angst, agressie en stress bij honden  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/morele-ilussies-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/toegepaste-dierenethiek-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/toegepaste-dierenethiek-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
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● Palliatieve zorg, healing, stervensbegeleiding en rouwverwerking 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1 

 

Terugkomdagen voor afgestudeerden 

Gehoorzaamheid en trainingen: 

2023: 11/06 

2024: 16/06 

2025: 15/06 

 

Clickertraining voor gevorderden 

2023: 03/06 

2024: 09/06 

2025: 08/06 

  

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1


© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 114 

 

 
 

BEROEPSOPLEIDINGEN 

DIENSTEN - OM DIEREN TE 

HELPEN 
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ERKEND- UITLAATSERVICE EN 
THUISOPVANG/OPPAS VOOR HONDEN EN/OF 
KATTEN EN UITBATER PENSION / 
PENSIONHOUDER VOOR HONDEN EN/OF KATTEN 

Doel:  

Voor mensen die een uitlaatservice, thuisopvang/oppas of een pension willen starten en een 

verplicht HK nummer wensen aan te vragen. Je kan specifiek voor enkel kat of enkel hond 

kiezen. 

Leerdoel: 

Een goede hygiëne en gezonde voeding is belangrijk voor de gezondheid van dieren, alsook 

dierenwelzijn en het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag. Als uitbater of medewerker van 

een pension of uitlaatservice respecteer je dit en pas je dit toe. Je kent ook de wetgeving 

rond dieren(welzijn).  

Als je afstudeert als uitbater uitlaatservice of pension kan je:  

• Dierenwelzijn en dierenethiek inschatten. 

• Je kent de werkwijze voor een goede reiniging en desinfectie en welke producten men 

hiervoor kan gebruiken.  

• Je kent de specifieke noden van de diersoort en weet hoe je het verblijf ervan moet 

inrichten, rekening houdend met hygiëne / soort / specifiek gedrag / leeftijd / … 

• Je  kent de belangrijkste infectieziektes, Zoönose en ehbo technieken weet hoe je deze 

kan herkennen, toepassen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen 

worden op vlak van hygiëne en gezondheid. 

• Je kent normale communicatie en gedrag van gezonde dieren en herkent stress 

signalen. 

• Je kent de leerprincipes en wat de socialisatieperiode inhoudt en zorgt voor de beste 

trainings en leeromstandigheden voor het dier.  

• Je weet wat stereotiep gedrag en probleemgedrag (zoals agressie) is en kan dit 

herkennen. 

• Je kent de bestanddelen van een goed voer en de voedingsbehoeften in functie van 

leeftijd / geslacht /gezondheid. 

• Je hebt notie van vachtverzorging en rui en weet hoe u klitten en knopen kan 

voorkomen en verwijderen.  

• Je kan de basis oren, nagels, gebit en anaalklieren controleren en verzorgen en 

beoordelen wanneer verwijzing naar de dierenarts nodig is 

• Je kan klanten te woord te staan en adviezen geven in het kader van hun dier 

• Je bent vertrouwd met de termen ‘identificeren’ en ‘registreren’  

• Je bent vertrouwd met de wettelijke verplichtingen rond identificeren, registeren en  

sterilisatie en kent de werking van DogID en CatID.  

• Je hebt kennis van sociale media om je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert alle tools om een mooie en wettelijke uitlaatservice of pension op te starten. 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest uniek op de markt!  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 
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• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 144 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 96 uren 

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Basis kat en hond 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Ethologie kat 

Online € 330 

Enkel online  

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Stress, hyperactiviteit en angst bij honden - Cases 

1 dag - € 100 

2023: 25/02 of 26/11 

2024: 24/02 of 24/11 

2025: 22/03 of 16/11 

Stress, angst en agressie bij honden – theorie Online- € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-

agressie-bij-honden 

Online 

Cases angst en agressie voor gevorderden TIP (niet verplicht) 

3 dagen - € 330 

(enkel te volgen na ethologie) 

2023: 01 tem 03/12 

2024: 06 tem 08/12 

2025: 05 tem 07/12 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
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Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Hormonen en gedrag (vrijstelling indien je endocrinologie 

volgden) online - € 40 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-
op-gedrag-bij-honden-1 

Enkel online 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren  

Online – € 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

Spelbegeleiding bij honden 

3 momenten mini spelmoment - € 30  

Zie agenda voor de data mini 

hondencafé 

 

Werken met klanten 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

 

Doelgericht 

Praktijk uitlaatservice/pension/asiel online - € 70  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/praktijk-uitlaatservice-

pension-fokkerij-en-asiel-ondemand 

Enkel online 

Gezondheidscheck en pijn bij (oudere) honden 

1dag - € 100 

2023: 03/11 

2024: 01/11 

2025: 14/11 

10 tips om je hond af te koelen: Challenge: 10 tips om je 

hond af te koelen. | Toscanzahoeve trainingen 

(teachable.com) 

Enkel online 

 

Ethiek bij dieren 

Bewustzijn, empathie en emoties bij dieren 

1 dag - € 120 

2023: 30/10 

2024: 26/04 

2025: 25/04 

Ethiek bij dieren - Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Zelfstandigheid 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/praktijk-uitlaatservice-pension-fokkerij-en-asiel-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/praktijk-uitlaatservice-pension-fokkerij-en-asiel-ondemand
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-10-tips-om-je-hond-af-te-koelen
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-10-tips-om-je-hond-af-te-koelen
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-10-tips-om-je-hond-af-te-koelen
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
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Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

 

STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

● Stagen: individueel te plannen minimaal 80 uren 

● Eindwerk en doel 

● Eigen procedure uitschrijven 

Totaal stage: € 150 

 

Specialisatie fokkerij honden - basis is hetzelfde enkel vervolg is nodig 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht  wel zéér sterk aan te raden–zie data en prijzen in de agenda) :  

● Communicatie en assertiviteitstraining  

● Hersen en ontwikkeling voor honden  

● Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

● Morele illusies: psychologische mechanismen en denkfouten in dierenethiek 

● Toegepaste dierenethiek 

 

TIP:  Stress, Angst en agressie bij honden 

Terugkomdagen 

 
Stress, hyperactiviteit en angst bij honden - Cases 

1 dag - € 100 

 

2023: 25/02 of 26/11 

2024: 24/02 of 24/11 

2025: 22/03 of 16/11 

Stress, angst en agressie bij honden – theorie Online- € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-

agressie-bij-honden 

Online 

Cases angst en agressie voor gevorderden TIP (niet verplicht) 

3 dagen - € 330 

(enkel te volgen na ethologie) 

2023: 01 tem 03/12 

2024: 06 tem 08/12 

2025: 05 tem 07/12 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
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ERKEND - ASIEL MEDEWERKER VOOR KATTEN EN 
HONDEN 

Doel:  

Voor mensen die (vrijwillig) in een asiel willen werken of een asiel willen uitbaten/opstarten. Je 

dient dan verplicht een HK nummer aan te vragen.  

Een medewerker of uitbater in het asiel kent de basis van gedrag, respecteer je dierenwelzijn 

en ken je de basis van voedingsbehoeften van katten en honden en de basis van vacht-

nagel- en gebitsverzorging en weet wanneer door te sturen naar een dierenarts. 

Leerdoelen: 

Een goede hygiëne en gezonde voeding is belangrijk voor de gezondheid van dieren, alsook 

dierenwelzijn en het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag. Als asielmedewerker respecteer 

je dit en zorg je hiervoor. Alsook voor de juiste procedure in wetgeving, chippen en 

registreren. 

Als je afstudeert als asielmedewerker kan je:  

• Dierenwelzijn en dierenethiek inschatten. 

• Je kent de werkwijze voor een goede reiniging en desinfectie en welke producten 

men hiervoor kan gebruiken. En weet alles van een goede quarantaineruimte. 

• Je kent de specifieke noden van de diersoort en weet hoe je het verblijf ervan moet 

inrichten, rekening houdend met hygiëne / soort / specifiek gedrag / leeftijd / … 

• Je  kent de belangrijkste infectieziektes, Zoönose en ehbo technieken weet hoe je 

deze kan herkennen, toepassen en welke preventieve maatregelen genomen 

kunnen worden op vlak van hygiëne en gezondheid. 

• Je kent normale communicatie en gedrag van gezonde dieren en herkent stress 

signalen. 

• Je kent de leerprincipes en wat de socialisatieperiode inhoudt en zorgt voor de beste 

trainings- en leeromstandigheden voor het dier.  

• Je weet wat stereotiep gedrag en probleemgedrag (zoals agressie) is en kan dit 

herkennen. 

• Je kent de bestanddelen van een goed voer en de voedingsbehoeften in functie 

van leeftijd / geslacht /gezondheid. 

• Je hebt notie van vachtverzorging en rui en weet hoe u klitten en knopen kan 

voorkomen en verwijderen.  

• Je kan de basis oren, nagels, gebit en anaalklieren controleren en verzorgen en 

beoordelen wanneer verwijzing naar de dierenarts nodig is 

• Je kan klanten te woord te staan en adviezen geven in het kader van hun dier 

• Je bent vertrouwd met de termen ‘identificeren’ en ‘registreren’ en met de werking 

van DogID en CatID.  

• Je bent vertrouwd met de wettelijke verplichtingen rond o.a. sterilisatie van katten. 

• Je hebt kennis van sociale media om het asiel in het juiste daglicht te zetten.  

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. Door zijn uitgebreid kader op vlak van agressie en de begeleiding in 

communicatie en sociale media. En vooral de training en praktische werking in het 

samenwerkend asiel van Mechelen.  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 
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• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Deze opleiding is erkend door DEPARTEMENT OMGEVING - Afdeling Strategie, internationaal 

beleid en dierenwelzijn. 

 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Indien je enkel met honden of enkel met katten wenst te weren vallen de specifieke modules 

voor de andere diersoort weg.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 198 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 130 uren 

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Basis kat en hond 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Ethologie kat 

Online € 330 

Enkel online  

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1


© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 122 

Leerprocessen bij dieren en het belang van de moeder 

Online - € 50 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-

belang-van-de-moeder-ondemand 

Enkel online 

Basis nagel, vachtverzorging, hygiëne en parasieten hond 

1 avond - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 05/03 of 14/11 

2024: 23/04 of 12/11 

2025: 22/04 of 13/11 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Basis vacht- en nagelverzorging (inclusief hygiëne, parasieten) kat 

1 avond - € 50  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 14/06 

2024: 19/06 

2025: 18/06 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Gezondheidscheck en pijn bij (oudere) honden 

1dag - € 100 

2023: 03/11 

2024: 01/11 

2025: 14/11 

Hormonen en gedrag (vrijstelling indien je endocrinologie 

volgden) online - € 40 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-
op-gedrag-bij-honden-1 

Enkel online 

10 tips om je hond af te koelen: Challenge: 10 tips om je 

hond af te koelen. | Toscanzahoeve trainingen 

(teachable.com) 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Darmen en darm-hersen as online - € 270 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/darmen-en-de-darm-

hersen-as-deel-1                                                                                                                                                                                                                                                   

Enkel online 

TIP niet verplicht 

Leerprocessen en trainingstechnieken bij dieren  

Online – € 110 Leerprocessen bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

TIP niet verplicht 

Puppy begeleiding: Pups socialiseren, opvoeden en aanleren  

Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/puppycoaching-2 

Enkel online 

Spelbegeleiding bij honden 

3 momenten mini spelmoment - € 30  

Zie agenda voor de data – mini 

hondencafé 

TIP niet verplicht 

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

TIP niet verplicht 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

 

Werken met klanten 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Praktijk uitlaatservice/pension/asiel online - € 70  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/praktijk-uitlaatservice-

pension-fokkerij-en-asiel-ondemand 

Enkel online 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-en-het-belang-van-de-moeder-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-10-tips-om-je-hond-af-te-koelen
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-10-tips-om-je-hond-af-te-koelen
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-10-tips-om-je-hond-af-te-koelen
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/leerprocessen-bij-dieren-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/puppycoaching-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/praktijk-uitlaatservice-pension-fokkerij-en-asiel-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/praktijk-uitlaatservice-pension-fokkerij-en-asiel-ondemand
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Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Conflictmanagement: bemiddeling en conflicthantering 

Online - € 100 

2023: 22/09 

Enkel online 

 

Ethiek bij dieren 

Bewustzijn, empathie en emoties bij dieren 

1 dag - € 120 

2023: 30/10 

2024: 26/04 

2025: 25/04 

Ethiek bij dieren Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

 
Training en opvoeding bij dieren 

1 commando voor je hond per week challenge (14 weken): 

1 commando voor je hond per week challenge | 

Toscanzahoeve trainingen (teachable.com) 

Enkel online 

Werken met en in praktijk trainen van asieldieren  

2 dagen van 10 tot 16u - € 220   

2023: 07, 08/06 

2024: 04, 05/06 

2025: 03, 04/06 

Stress, angst en agressie bij honden – theorie Online- € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-

agressie-bij-honden 

Online 

Stress, hyperactiviteit en angst bij honden - Cases 

1 dag - € 100 

 

 

Cases angst en agressie voor gevorderden TIP (niet verplicht) 

3 dagen - € 330 

(enkel te volgen na ethologie) 

2023: 25/02 of 26/11 

2024: 24/02 of 24/11 

2025: 22/03 of 16/11 

 

2023: 01 tem 03/12 

2024: 06 tem 08/12 

2025: 05 tem 07/12 

Omgaan met en testen van asielkatten theorie online - € 40 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/omgaan-met-en-

testen-van-asielkatten-theorie 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid  

Niet verplicht als je niet als zelfstandige werkt! 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Tip niet verplicht 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/1-commando-voor-je-hond-per-week-challenge
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/1-commando-voor-je-hond-per-week-challenge
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/stress-angst-en-agressie-bij-honden
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/omgaan-met-en-testen-van-asielkatten-theorie
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/omgaan-met-en-testen-van-asielkatten-theorie
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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● Stage: individueel te plannen - Minimaal 80 uren 

● Eindwerk en doel 

● Businessplan en procedure maken 

Totaal stage: € 150 

 

Specialistatie 

 
Voortplanting, erfelijkheid, fokkerij en kynologie bij honden en 

katten 

1 dag - € 100 

2023: 09/06 

2024: 07/06 

2025: 06/06 

 

Terugkomdagen 

Cases angst en agressie (enkel te volgen na ethologie): 

2023: 01 tem 03/12 

2024: 06 tem 08/12 

2025: 05 tem 07/12 

Gehoorzaamheid en trainingen: 

2023: 11/06 

2024: 16/06 

2025: 15/06 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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UITBATER OF MEDEWERKER 
DIERENSPECIAALZAAK OF BENODIGDHEDEN 
VOOR DIEREN 

Doel:  

Basis gedrag van de dieren waarmee in je aanraking komt, hoe je je winkel succesvol maakt 

en hoe concreet de samenwerking is met bv. een dierengedragstherapeut.  

Leerdoelen: 

Een goede hygiëne en gezonde voeding is belangrijk voor de gezondheid van dieren, alsook 

dierenwelzijn en het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag. Als uitbater of medewerker van 

een dierenspeciaalzaak respecteer je dit en geef je hier advies over naar aanleiding van de 

producten in je winkel. Je kent ook de wetgeving rond dieren(welzijn).  

Als je afstudeert als uitbater/medewerker dierenspeciaalzaak kan je:  

• Dierenwelzijn en dierenethiek inschatten. 

• Je kent de specifieke noden van de diersoort en weet hoe je het verblijf ervan moet 

inrichten, rekening houdend met hygiëne / soort / specifiek gedrag / leeftijd / … 

• Je  kent de belangrijkste infectieziektes, Zoönose en ehbo technieken weet hoe je deze 

kan herkennen, toepassen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen 

worden op vlak van hygiëne en gezondheid. 

• Je kent normale communicatie en gedrag van gezonde dieren en herkent stress 

signalen. 

• Je kent de leerprincipes en wat de socialisatieperiode inhoudt en zorgt voor de beste 

trainings en leeromstandigheden voor het dier.  

• Je kent de bestanddelen van een goed voer en de voedingsbehoeften in functie van 

leeftijd / geslacht /gezondheid. 

• Je kent de basis van verzorging van vacht, oren, nagels, gebit en anaalklieren  

• Je kan klanten te woord te staan en adviezen geven in het kader van hun dier 

• Je hebt kennis van sociale media om je winkel in het juiste daglicht te zetten.  

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 
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Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting:  

Totaal aantal contacturen: 234 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 156 uren  

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Opmerking:  

Indien je voeding wil verkopen raden we je ook extra de modules van voedingsconsulent 

aan! 

Basis dieren 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 of online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-
therapie-honden-in-theorie-en-praktijk 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Rassenkennis hond online- € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-

2021-1 

Enkel online 

Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Konijn: ethologie en basis lichaamstaal, voeding, verzorging en 

training Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1 

Enkel online 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Basis nagel, vachtverzorging, hygiëne en parasieten hond 

1 avond - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 05/03 of 14/11 

2024: 23/04 of 12/11 

2025: 22/04 of 13/11 

Vacht- en nagelverzorging kat 

1 avond - € 50  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 14/06 

2024: 19/06 

2025: 18/06 

 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/rassenkennis-hond-2021-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten


© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 127 

Puppy’s 

Puppyparty beroepsopleiding (zelf geven in praktijk) 

1 dag - € 110  

2023: 28/09 

2024: 14/03 

2025: 20/03 

Puppydag: alles over pups en puppytesten 

1 dag - € 100 

2023: 21/10 

2024: 05/07 

2025: 04/07 

Puppy begeleiding: Pups socialiseren, opvoeden en aanleren  

Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/puppycoaching-2 

Enkel online 

 

Voedingsadvies 

Honden en kattenvoer: de taal van de etiketten en de 

behoeften/vertering van pups, adult en seniors 

3 dagen - € 330 

2023: 13 tem 15/10 

2024: 08 tem 10/03 

2025: 04 tem 06/04 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Darmen en darm-hersen as online - € 270 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/darmen-en-de-darm-

hersen-as-deel-1                                                                                                                                                                                                                                                   

Enkel online 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Tip niet verplicht  

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht  

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

 

Ethiek bij dieren 

Bewustzijn, empathie en emoties bij dieren 

1 dag - € 120 

2023: 30/10 

2024: 26/04 

2025: 25/04 

Ethiek bij dieren Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

TIP niet verplicht 

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

TIP niet verplicht 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

 

Werken met klanten 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Praktijk uitlaatservice/pension/asiel online - € 70  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/praktijk-uitlaatservice-

pension-fokkerij-en-asiel-ondemand 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/puppycoaching-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/praktijk-uitlaatservice-pension-fokkerij-en-asiel-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/praktijk-uitlaatservice-pension-fokkerij-en-asiel-ondemand
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Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 
Enkel online 

Tip niet verplicht 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

● Stage meelopen en cases: individueel te plannen - Minimum 80 uren 

● Businessplan 

● Eindwerk en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 

 

Totaal stage: € 150 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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(ORTHOMOLECULAIR) GEZONDHEIDSCOACH ® -
NATUURGENEESKUNDE VOOR DIEREN 

Doel:  

Deze opleiding leidt op tot gezondheidscoach® voor dieren.  Je werkt met natuurlijke 

gezondheidszorg voor dieren. Dit beroep vraagt een hoge mate van professioneel gedrag, 

het zelfstandig kunnen werken met dieren en hun eigenaren, het zelfstandig kunnen 

definiëren, analyseren en oplossen van aangeboden problematiek en het aanbieden van 

een uitvoerbaar advies op vlak van de welzijn en gezondheid van het dier.  

De volgende diersoorten komen in deze opleiding aan bod: kat, hond en konijn.  

Deze opleiding is heel ruim, holistisch en heeft geeft ook een energetisch en orthomoleculair 

inzicht. Breder en dieper dan de meeste opleidingen in deze sector.   

Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk en ideaal voor wie op een praktijkgerichte 

manier dit boeiende vak snel in de vingers wil krijgen. 

Leerdoel: 

• Jezelf presenteren als startend gezondheidscoach voor dieren met jouw eigen unieke 

aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb dierenarts? 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  
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Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 342 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 228 uren 

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

 

 

Basis dier – je kiest het dier/dieren waarmee je wenst te werken (je mag 1 diersoort kiezen en eventueel 

later extra diersoorten aanvullen 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

Niet verplicht 

De neurologische achtergrond: Neuroogie, biologie en 

psychologie bij mens en dier 

online - € 130 

Enkel online 

Hormonen en gedrag (vrijstelling indien je endocrinologie 

volgden) online - € 40 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-
op-gedrag-bij-honden-1 

Enkel online 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Lezen en begrijpen van uitslagen van bloedonderzoeken 

1 avond - € 60 

2023: 25/05 

2024: 08/11 

2025: 07/11 

Konijn: ethologie en basis lichaamstaal, voeding, verzorging en 

training online - € 110 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1 

Enkel online 

 

 

 

 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hormonen-en-invloed-op-gedrag-bij-honden-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1
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Doelgericht: gezondheid en welness 

Natuurgeneeskunde grondslag  

1 dag - € 100 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-

basis-1 

Enkel online 

Kruidenleer herfst winter - Plantkunde  en inhoudstoffen (inclusief 

veldwerk)  en kruidenbereidingen   

2 dagen - € 200 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 21 en 22/10 

2024: 19 en 20/10 

2025: 18 en 19/10 

Kruidenleer lente en zomer - Plantkunde  en inhoudstoffen 

(inclusief veldwerk)  en kruidenbereidingen   

2 dagen - € 200 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 27en 28/05 

2024: 01 en 02/06 

2025: 04 en 05/06 

Afnemen van anamneses en casussen in praktijk 

1 dag - € 130 

Dit is tevens een terugkomdag voor de 

hondengedragstherapeuten 

2023: 09/12 

2024: 14/12 

2025: 13/12 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Gedragsbiologie  

Online - € 60 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsbiologie-1 

 

Enkel online 

Darmen en darm-hersen as online - € 270 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/darmen-en-de-darm-

hersen-as-deel-1                                                                                                                                                                                                                                                   

Enkel online 

Basis epigenetica 

Online - € 60 

Enkel online 

E-smog en een betere woonenergie online - € 45 

Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-

stralingsbelasting-en-woonhygiene-1 

Enkel online 

Gezondheidscheck en pijn bij (oudere) honden 

1dag - € 100 

2023: 03/11 

2024: 01/11 

2025: 14/11 

Dierencommunicatie (theorie) 

Online - € 80 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/dierencommunicatie-1 

Enkel online 

Dierencommunicatie (praktijk) 

1 dag - € 90 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 08/04 of 02/07 of 28/10 

2024: 04/05 of 18/08 of 26/10 

2025: 03/05 of 17/08 of 15/11 

Biotensor, bioresonantie, chakra, pendel en energetisch werken 

en kinesiologie testen bij mens en dier en leren toepassen  

basis  en cases    1 dag - € 200  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 19 en 20/10 

2024: 28 en 29/02 

2025: 19 en 20/02 

Orthomoleculaire basis: vitaminen en mineralen voor mens en dier 

1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

 

Doelgericht: voeding en voedingssupplementen 

Bachbloesems Online - € 80 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-

mens-en-dier-ondemand 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gedragsbiologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-stralingsbelasting-en-woonhygiene-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-stralingsbelasting-en-woonhygiene-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/dierencommunicatie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
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Oosterse typologie/zienswijzen en invloed op gedrag- mens & dier 

online - € 100  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-

ondemand 

Enkel online 

Voeding en invloed op karakter  Online - € 120  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-

katten-en-honden-ondemand  

Enkel online 

Etherische oliën en aroma 

Online - € 80 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis vitaminen en mineralen  

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis en relatie met Westerse voeding 

2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-

en-westerse-voedingsleer?cst=channel 

Enkel online 

TIP niet verplicht  

Orthomoleculaire voor gevorderden 

online - € 220 

2023: 7, en 8/9 

Enkel online 

Natuurlijke voeding van bodem tot enzymatische vertering 

online - € 50  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

 

Enkel online 

Natuurvoeding: kvv, vegetarisch, veganistisch, rauw en zelf 

gekookt  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-

voeding-voor-kat-en-hond-ondemand 

Enkel online 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Endocrinologie: hormonen en bijbehorende aandoeningen voor 

mens en dier 2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1 

Enkel online 

Immuunsysteem (parasieten vrije radicalen, anti-oxidanten, zware 

metalen, …) voor mens en dier 

2 dagen - € 200 

2023: 21 en 22/09 

Enkel online 

Biochemie 

1 dag - € 120  

2023: 10/02 

2024: 09/02 

2025: 07/02 

Hydrolaten basis 

Online https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hydrolaten 

 

 

Enkel online 

Help mijn kat/hond is te dik 

Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-

kat-is-te-dik-1 

Enkel online 

 

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

 

 

 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-en-gedrag-bij-katten-en-honden-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-voeding-voor-kat-en-hond-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-natuur-voeding-voor-kat-en-hond-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hydrolaten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/help-mijn-hond-kat-is-te-dik-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
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Doelgericht: manuele technieken 

Hondenmassage basis 

2 dagen - € 200 

2023: 18 en 19/02 

2024: 17 en 18/02 

2025: 22 en 23/02 

NIET VERPLICHT 

Acupressuur  

3 dagen - € 300  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2024: 13, 14/02 en 06/03 

2025: 21/02, 07en 12/03 

 

Tip niet verplicht 

Coaching pakket gezondheid - € 190 

Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

gezondheid en welzijn • Toscanzahoeve 

Enkel online 

 

Werken met klanten 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Enneagram voor mens en dier 

1dag - € 100  

2023: 10:03 of 7/10 

2024: 18/10 

2025: 17/10 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

 

Ethiek bij dieren 

Bewustzijn, empathie en emoties bij dieren 

1 dag - € 120 

2023: 30/10 

2024: 26/04 

2025: 25/04 

Ethiek bij dieren  

Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Palliatieve zorg, healing, stervensbegeleiding en rouwverwerking  

Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-

stervensbegeleiding-bij-dieren-1 

Enkel online 

TIP niet verplicht 

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

TIP niet verplicht 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

 

Zelfstandigheid 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering concreet in de 

dierenwereld 

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
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Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

Deel stage is enkel als laatste te volgen en inhoud wordt in de les overlopen – zeker na cases 

in groep 

● 1 dag cases in groep 

● 10 cases op papier 

● 80 uren stage 

● Eindwerk en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 

 

Totaal stage € 500 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen 

 

SPECIALISATIE (niet verplicht, wel zéér sterk aan te raden – zie data en prijzen in de agenda):  

● Gangwerk/beweegleer  3 dagen (na basis van 1 dag) 

● Workshop rond angst, agressie en stress bij honden   

● Welke voeding is geschikt voor je pup/jonge hond en waarom? 

● Hersenveroudering bij honden en katten 

● Morele illusies: psychologische mechanismen en denkfouten in dierenethiek 

● Toegepaste dierenethiek 

 

Terugkomdag 

 

Afnemen van anamneses en casussen in praktijk  

2023: 09/12 

2024: 14/12 

2025: 13/12 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

 

  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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EEN STEM VOOR DIEREN 
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ADVISEUR DIERENETHIEK 

Doel:  

Onze samenleving ontwikkelt een steeds grotere morele gevoeligheid voor dieren. De vraag 

hoe we behoren om te gaan met de niet-menselijke dieren om ons heen wordt steeds 

belangrijker. In deze opleiding dierenethiek komen de meest fundamentele en actuele 

thema’s over dierenrechten en dierenwelzijn aan bod. 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding en motivatievan mensen (die je al dan niet diet te 

overtuigen). 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 138 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 

Totaal aantal uren thuisstudie: 92 

TIP: 

Extra online opleidingen persoonlijke ontwikkleing vind je hier: Online opleidingen hond, kat 

en mens • Toscanzahoeve 

  

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
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Basis dier (kan kiezen tussen kat, konijn en hond of 1 van de 3) 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

Konijn: ethologie en basis lichaamstaal, voeding, verzorging en 

training online - € 110 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1 

Enkel online 

 

Beroep specifiek  

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

Ethiek bij dieren Online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1 

Enkel online 

Morele illusies: psychologische mechanismen en denkfouten in 

dierenethiek Online - € 120 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/morele-ilussies-1 

Enkel online 

Toegepaste dierenethiek gebruik van dieren voor voeding, 

dierproeven, in de natuur Online  - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/toegepaste-

dierenethiek-1  

Enkel online 

Bewustzijn, empathie en emoties bij dieren 

1 dag - € 120 

2023: 30/10 

2024: 26/04 

2025: 25/04 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering  

1 dag € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

TIP niet verplicht 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Coaching: hoe concreet 

2 dagen - € 220 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 4 en 5/03 of 16 en 17/09 

2024: 27 en 28/01 of 21 en 22/09 

2025: 25 en 26/01 of 20 en 21/09 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 

Enkel online 

Conflictmanagement: bemiddeling en conflicthantering 

Online - € 100 

2023: 22/09 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/morele-ilussies-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/toegepaste-dierenethiek-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/toegepaste-dierenethiek-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
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Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

 

STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

● Werkgroep om een case te bekijken (individueel af te spreken) 

● Eindwerk over een onderwerp naar keuze en doel 

● 80 uren ine en bedrijf naar keuze 

Totaal stage € 190 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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DIERENTOLK /DIERENCOMMUNICATIE 

Doel:  

Leer op een andere manier communiceren met dieren.  

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de dierenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding en motivatievan mensen (die je al dan niet diet te 

overtuigen). 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 138 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 

Totaal aantal uren thuisstudie: 92 

TIP: 

Extra online opleidingen persoonlijke ontwikkleing vind je hier: Online opleidingen hond, kat 

en mens • Toscanzahoeve 

Basis dier (kan kiezen tussen kat, konijn en hond of 1 van de 3) 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
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Konijn: ethologie en basis lichaamstaal, voeding, verzorging en 

training online - € 110 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1 

Enkel online 

 

Beroep specifiek  

Intelligentie bij katten 

1 dag - € 120 

2023: 29/09 

2024: 31/05 

2025: 30/05 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 

Ethiek bij dieren Online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1 

Enkel online 

Dierencommunicatie (theorie) 

Online - € 80 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/dierencommunicatie-1 

Enkel online 

 

Enkel online 

Dierencommunicatie (praktijk) 

1 dag - € 90 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen  

 

2023: 08/04 of 02/07 of 28/10 

2024: 04/05 of 18/08 of 26/10 

2025: 03/05 of 17/08 of 15/11 

Praktijkmoment in groep  Zie aenda of persoonlijke coaching 

Bewustzijn, empathie en emoties bij dieren 

1 dag - € 120 

2023: 30/10 

2024: 26/04 

2025: 25/04 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering  

1 dag € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Coaching: hoe concreet 

2 dagen - € 220 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 4 en 5/03 of 16 en 17/09 

2024: 27 en 28/01 of 21 en 22/09 

2025: 25 en 26/01 of 20 en 21/09 

TIP niet verplicht 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 

Enkel online 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Niet verplicht  

Financieel welzijn en budgetcoaching basis 

Online  en 2 uur persoonlijke coaching Boek je afspraak • 

Toscanzahoeve € 120 

Online en persoonlijke coaching 

 

STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

● 20 cases (individueel af te spreken) 

● Eindwerk over een onderwerp naar keuze en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://www.toscanzahoeve.be/boek-je-afspraak/
https://www.toscanzahoeve.be/boek-je-afspraak/
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Totaal stage € 100 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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MENS – COACHING (MET 

DIEREN EN DE NATUUR) EN  

DIERENSPIEGEL® 
 

 

Coaching van mensen en kinderen met behulp van 

dieren en dierenspiegel® 

Coaching van mensen en kinderen met behulp van de 

kracht van de natuur 

 

 

 
 

 

  



© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 143 

LOOPBAANCOACH EN STUDIEBEGELEIDER MET 
SPECIALISTATIE DIERENSPIEGEL® 

Doel:  

Cliënten begeleiding in alle mogelijke fases van hun loopbaan, work/life balance, een 

carrière switch enz… door loopbaanbegeleider trajecten uit te stippelen op maat van je 

klant. We coachen met een open mind en o.a. dierenspiegel® als gebruikte methodiek. 

Je kan ook leren dieren in te zetten in loopbaanbegeleiding als extra optie. We maken dan 

gebruik van dierenspiegel ® 

Leerdoelen 

Leerdoelen loopbaanbegeleiding algemeen: 

• Begrijpen wat de begeleiding inhoudt qua leerproces, context, geschiedenis, 

universele waarde, het werkveld en de ethiek. 

• Een juiste relatie aangaan met je klant, op basis van gelijkwaardigheid en onderlinge 

verdeling van verantwoordelijkheden.  

• Een duidelijke structuur en gespreksmodel hanteren,en telkens de doelen en de taken 

opsommen, formuleren en koppelen aan gepaste acties. 

• Een juiste intake kunnen voeren met o.a. het opstellen van het contract en het 

verkennen van het probleem en het opstellen van een geschikte loopbaanvraag. 

• De klant laten reflecteren. 

• Het loopbaantraject evalueren. 

• Het beheersen van de attitude, de basishouding en de basisvaardigheden die van een 

coach worden verwacht en weet je wat verantwoord coachen inhoudt. 

• De vaardigheden begrijpen en toepassen van het exploreren, waarderen en 

bekrachtigen, betrokkenene confirmeren, uitdagen, inspireren, toelaten en laten 

ontspannen.  

• Communicatietechnieken beheersen zoals empathisch luisteren, actief luisteren, 

feedback geven, assertiviteit, de ‘ik’ boodschap, enzovoort.  

• Duidelijke regels stellen en consequent reageren op een assertieve manier. 

• Weten hoe een zelfbeeld zich ontwikkelt, hoe zelfwaardering ontstaat en gepast 

omgaan met weerstand in communicatie en verandering.  

• Weten hoe je een klant kan motiveren, aanleren, belonen en aanmoedigen.  

• Beheersen van de theorie van sociaal leren en het aanleren van bepaald gedrag. 

• Belemmerende of beperkende overtuigingen door middel van uitdagende vragen of 

uitdagende cognitieve technieken omzetten in stimulerende overtuigingen. 

• Een basisprincipe van cognitieve gedragstechnieken zoals NLP, RET, … kennen en 

toepassen.  

• De technieken van positief coachen, provocatief coachen, … kennen en toepassen.  

• Basisemoties onderscheiden, weten hoe ze geuit en gereguleerd worden en ermee 

omgaan op een positieve en constructieve manier.  

• Conflicten aanpakken en oplossen. 

• Oplossingsgericht werken en gebruikmaken van helpende gedachten. 

Leerdoelen loopbaanbegeleiding specifiek: 

• Een loopbaantraject vormgeven met een eigen loopbaankandidaat. 

• Een loopbaanrapportage uitbrengen voor een kandidaat. 

• Jezelf presenteren als startend loopbaancoach met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts? 
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Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de 

loopbaansector gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over eigen 

zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw zaak in deze 

specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten.  

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass.  

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 418 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 276 uren 

TIP: 

Extra online opleidingen persoonlijke ontwikkleing vind je hier: Online opleidingen hond, kat 

en mens • Toscanzahoeve 

Basis communicatie 

Coaching: hoe concreet 

2 dagen - € 220 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 4 en 5/03 of 16 en 17/09 

2024: 27 en 28/01 of 21 en 22/09 

2025: 25 en 26/01 of 20 en 21/09 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

Conflictmanagemen: bemiddeling en conflicthantering 

Online - € 100 

2023: 22/09 

Enkel online 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Coaching pakket communicatie - € 190 

Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

Enkel online 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/coachingsgroep/
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communicatie en zelfontwikkeling • Toscanzahoeve 

Challenge coaching – 9 weken challenge - € 29,98 

Challenge naar een gezond, gelukkig en succesvol leven. 

| Toscanzahoev (teachable.com) 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Coaching pakket gezondheid - € 190 

Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

gezondheid en welzijn • Toscanzahoeve 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Zen als buddha  

Online - € 20 

Enkel online 

Omgaan met tijd, grenzen, …. 

Online - € 20 

Enkel online 

 

Loopbaan coach  

Loopbaanbegeleiding - Bootcamp 

4 dagen - € 420 

2023: 19 tem 22/09 

2024: 01 tem 04/10 

2025: 09 tem 12/09 

Burn-out – wat en hoe (essentie) 

Online  – € 16 

Enkel online 

Leren leren en studiebegeleiding theorie -  € 30 

Beter Studeren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Delegeren online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/delegeren-op-werk-en-

prive-1 

Enkel online 

Leiderschap 

online - € 100 

Enkel online 

TIP: niet verplicht 

Gezonde en jonge huid Enkel online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-

gezond-en-jonge-huid-1 

Enkel online 

 

 

Specifieke doelgroepen 

2 webinars rond mindfullness 

Online 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Omgaan met stress, burn out, bijnieruitputting en hoog 

gevoeligheid  

1 dag - € 100 -Korting voor particulieren van 20% 

2023: 11/03 

2024: 10/03 

2025: 21/03 

Autisme: hoe en wat (vrijstelling voor mensen die reeds 

beroepsmatig werken met autisme) Online  - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1 

Enkel online 

HSP – wat en hoe online  - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-

mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand 

Enkel online 

TIP: niet verplicht 

Natuur en wandelcoaching 

2 dagen - € 200  Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 21 en 22/09 

2024: 19 en 20/09 

2025: 25 en 26/09 

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Webinar basis opstellen met dieren en dierenspiegel® 

Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-

dieren-1 

Enkel online 

https://www.toscanzahoeve.be/winkel/coachingsgroep/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/beter-studeren
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/delegeren-op-werk-en-prive-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/delegeren-op-werk-en-prive-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-dieren-1
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Niet verplicht 

Opstellingen basis praktijk 

2 dagen - € 220 

Enkel toegankeljk na webinar basis dierenspiegel 

2023: 13 tot 14/09 

2024: 25 tot 26/09 

2025: 17 tot 18/09 

Dierenspiegel ® communicatie  

1 dag - € 80 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2023: 29/10 

2024: 05/05 of 27/09 

2025: 04/05 of 07/09 

 

Zelfstandigheid 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering  

1 dag € 120   

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt- (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

● 10 cases op papier 

● 80 uren in een bedrijf naar keuze 

● Eindwerk (ind. te bepalen) en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 

 

Totaal stage € 250 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen   

Specialistatie Dierenspiegel®  

Workshop begeleiding met dieren voor jezelf en anderen: 

Dierenspiegel ® 

4 dagen: 3 dagen honden en 1 dag paarden/ezels - € 440 

Enkel na ethologie en 1 dag dierenspiegel in groep en het 

webinar dierenspiegel®  toegankelijk. 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2024: 15 tem 18/05 

2025: 14 tem 17/05 

 

Terugkomdag 

 

Supervisie voor coaching/communicatie 

2023: 10/06 of 08/12, 2024: 03/05 of 13/12, 2025: 02/05 of 12/12 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 2023: 05, 12 en 19/05 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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Online  

3 dagen - € 290 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

Extra Tip 

Niet verplicht 

Trauma coaching volwassenen 

2 dagen - € 220 

2023: 27 tem 28/06 

2024: 18 tem 19/06 

2025: 17 tem 18/06 
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STRESS EN BURN-OUT BEGELEIDER MET 
SPECIALISTATIE DIERENSPIEGEL® EN 
UITBREIDING ROUW EN TRAUMA VOOR 
VOLWASSENEN 

Doel:  

Cliënten begeleiding in alle mogelijke fases van stress en burn-out door trajecten uit te 

stippelen op maat van je klant. Deze opleiding is ook ideaal om te doen als zelfontwikkeling. 

We coachen met een open mind en o.a. dierenspiegel® als gebruikte methodiek. 

Leerdoelen: 

Leerdoelen begeleiding algemeen: 

• Begrijpen wat de begeleiding inhoudt qua leerproces, context, geschiedenis, 

universele waarde, het werkveld en de ethiek. 

• Een juiste srelatie aangaan met je klant, op basis van gelijkwaardigheid en onderlinge 

verdeling van verantwoordelijkheden.  

• Een duidelijke structuur en gespreksmodel hanteren,en telkens de doelen en de taken 

opsommen, formuleren en koppelen aan gepaste acties. 

• Een juiste intake kunnen voeren met o.a. het opstellen van het contract en het 

verkennen van het probleem en het opstellen van een geschikte hulpvraag. 

• De klant laten reflecteren. 

• Het beheersen van de attitude, de basishouding en de basisvaardigheden die van een 

coach worden verwacht en weet je wat verantwoord coachen inhoudt. 

• De vaardigheden begrijpen en toepassen van het exploreren, waarderen en 

bekrachtigen, betrokkenene confirmeren, uitdagen, inspireren, toelaten en laten 

ontspannen.  

• Communicatietechnieken beheersen zoals empathisch luisteren, actief luisteren, 

feedback geven, assertiviteit, de ‘ik’ boodschap, enzovoort.  

• Duidelijke regels stellen en consequent reageren op een assertieve manier. 

• Weten hoe een zelfbeeld zich ontwikkelt, hoe zelfwaardering ontstaat en gepast 

omgaan met weerstand in communicatie.  

• Weten hoe je een klant kan motiveren, aanleren, belonen en aanmoedigen.  

• Beheersen van de theorie van sociaal leren en het aanleren van bepaald gedrag. 

• Belemmerende of beperkende overtuigingen door middel van uitdagende vragen of 

uitdagende cognitieve technieken omzetten in stimulerende overtuigingen. 

• Een basisprincipe van cognitieve gedragstechnieken zoals NLP, RET, … kennen en 

toepassen.  

• De technieken van positief coachen, provocatief coachen, … kennen en toepassen.  

• Basisemoties onderscheiden, weten hoe ze geuit en gereguleerd worden en ermee 

omgaan op een positieve en constructieve manier.  

• Conflicten aanpakken en oplossen. 

• Oplossingsgericht werken en gebruikmaken van helpende gedachten. 

Leerdoelen Burn-out coach specifiek: 

• Jezelf presenteren als startend burn-out coach met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je kan als stress of burn-out coach mensen helpen die dreigen te overspannenheid  

• Je kan burn-out te herkennen, erkennen en voorkomen. 

• Je kan begeleiden om zo snel mogelijk weer vitaal en met plezier terug aan de slag te 

gaan na burn-out en overspannenheid. 

• Je kan werkdrukonderzoek uitvoeren in organisatie en organisaties en leidinggevenden 

begeleiden om deze werkdruk op een gezond niveau te houden. 
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• Je leert om de klant stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te 

reageren. 

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts? 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant  constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over eigen 

zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw zaak in deze 

specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten.  

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass.  

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 418 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 276 uren 

TIP: 

Extra online opleidingen persoonlijke ontwikkleing vind je hier: Online opleidingen hond, kat 

en mens • Toscanzahoeve 

Basis communicatie 

Coaching: hoe concreet 

2 dagen - € 220 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 4 en 5/03 of 16 en 17/09 

2024: 27 en 28/01 of 21 en 22/09 

2025: 25 en 26/01 of 20 en 21/09 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 

Enkel online 

Delegeren online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/delegeren-op-werk-en-

prive-1 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Conflictmanagemen: bemiddeling en conflicthantering 2023: 22/09 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/delegeren-op-werk-en-prive-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/delegeren-op-werk-en-prive-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
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Online - € 100 Enkel online 

Coaching pakket - € 190 

Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

communicatie en zelfontwikkeling • Toscanzahoeve 

Enkel online 

Challenge coaching – 9 weken challenge - € 29,98 

Challenge naar een gezond, gelukkig en succesvol leven. 

| Toscanzahoev (teachable.com) 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Coaching pakket gezondheid - € 190 

Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

gezondheid en welzijn • Toscanzahoeve 

Enkel online 

TIP: niet verplicht 

Gezonde en jonge huid Enkel online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-

en-jonge-huid-1 

Enkel online 

 

Tip niet verplicht  

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht  

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-

gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

 

Burn-out coach  

Stress en burn-out  (Bootcamp) 

4 dagen - € 440 

2023: 22 tem 25/08 

2024: 27 tem 30/08 

2025: 26 tem 29/08 

HSP – wat en hoe online  - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-

mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand 

Enkel online 

Trauma coaching volwassenen 

2 dagen - € 220 

2023: 27 tem 28/06 

2024: 18 tem 19/06 

2025: 17 tem 18/06 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Natuur en wandelcoaching 

2 dagen - € 200 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 21 en 22/09 

2024: 19 en 20/09 

2025: 25 en 26/09 

Natuurgeneeskunde grondslag  

1 dag - € 100 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-

basis-1 

Enkel online 

 

Enkel online 

Zen als buddha  

Online - € 20 

Enkel online 

Omgaan met tijd, grenzen, …. 

Online - € 20 

Enkel online 

 

Zelfzorg – een gezond lichaam en geest, gezonde voeding en zelfkennis en zelfstandig starten 

Orthomoleculaire basis vitaminen en mineralen  

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

https://www.toscanzahoeve.be/winkel/coachingsgroep/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/coachingsgroep/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
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Tip niet verplicht 

Leiderschap 

online - € 100 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Orthomoleculaire basis en relatie met Westerse voeding 

2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-

en-westerse-voedingsleer?cst=channel 

Enkel online 

TIP niet verplicht  

Orthomoleculaire voor gevorderden 

online - € 220 

2023: 7 en 8/9 

Enkel online 

Oosterse typologie/zienswijzen en invloed op gedrag- mens & dier 

online - € 100  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-

ondemand 

Enkel online 

Endocrinologie: hormonen en bijbehorende aandoeningen voor 

mens en dier 2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1 

Enkel online 

2 webinars rond mindfullness 

Online 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Omgaan met stress, burn out, bijnieruitputting en hoog 

gevoeligheid  

1 dag - € 100 -Korting voor particulieren van 20% 

2023: 11/03 

2024: 10/03 

2025: 21/03 

Immuunsysteem (parasieten vrije radicalen, anti-oxidanten, zware 

metalen, …) voor mens en dier 

2 dagen - € 200 

2023: 21 en 22/09 

Enkel online 

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Niet verplicht  

Opstellingen basis praktijk 

2 dagen - € 220 

Enkel toegankeljk na webinar basis dierenspiegel 

2023: 13 tot 14/09 

2024: 25 tot 26/09 

2025: 17 tot 18/09 

Basis opstellen met dieren en dierenspiegel® 

1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-

dieren-1 

Enkel online 

Dierenspiegel ® communicatie  

1 dag - € 80 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2023: 29/10 

2024: 05/05 of 27/09 

2025: 04/05 of 07/09 

Tip niet verplicht 

Workshop begeleiding met dieren voor jezelf en anderen: 

Dierenspiegel ® 

4 dagen: 3 dagen honden en 1 dag paarden/ezels - € 440 

Enkel na ethologie en 1 dag dierenspiegel in groep en het 

webinar dierenspiegel®  toegankelijk. 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2024: 15 tem 18/05 

2025: 14 tem 17/05 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-dieren-1
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STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

● 10 cases op papier 

● 80 uren in een bedrijf naar keuze 

● Eindwerk (ind. te bepalen) en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 
Totaal stage € 250 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen   

UITBREIDING MOGELIJK NA DE BASIS VAN STRESS EN BURN-OUT OF ALS LOSSE 

MODULES OM BIJ TE SCHOLEN - ROUW EN TRAUMA 

Doel:  

Cliënten begeleiding in alle mogelijke fases van rouw en trauma door coaching trajecten uit 

te stippelen op maat van je klant. Deze opleiding is ook ideaal om te doen bij het verwerken 

van een eigen rouwproces. 

Rouw en trauma begeleiding 

Palliatieve zorg, healing, stervensbegeleiding en rouwverwerking  

Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-

stervensbegeleiding-bij-dieren-1 

Enkel online 

Trauma coaching volwassenen 

2 dagen - € 220 

2023: 27 tem 28/06 

2024: 18 tem 19/06 

2025: 17 tem 18/06 

Rouw en trauma bij kinderen 

2 dagen - € 240 

TIP: u kan ook leren om therapiedieren in te zetten in 

dierenondersteunende interventie door het volgen van DOI 

2023: 01 en 02/12 

2024: 06 en 07/12 

2025: 05 en 06/12 

Tip niet verplicht 

Workshop begeleiding met dieren voor jezelf en anderen: 

Dierenspiegel ® 

3 dagen honden en 1 dag paarden/ezels - € 440 

Enkel na ethologie en 1 dag dierenspiegel in groep  

toegankelijk.Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2024: 15 tem 18/05 

2025: 14 tem 17/05 

 

 

 

 

 

 

 

Terugkomdag 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering  

1 dag € 120   

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
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Supervisie voor coaching en communicatie 

2023: 10/06 of 08/12, 2024: 03/05 of 13/12, 2025: 02/05 of 12/12 

Tip andere Opleidingen: Volg kindercoach, life coach of loopbaancoach 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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KINDERCOACH / KINDERBEGELEIDER MET 
SPECIALISTATIE DIERENSPIEGEL® EN ROUW EN 
TRAUMA VOOR KINDEREN 

Doel:  

Kinderen en jongeren begeleiding in alle mogelijke fases van hun leven, ook bij 

hooggevoeligheid, autisme, burn-out, vastzitten in gedragspatronen, stress, zelfzorg, 

leerproblemen, enz… door trajecten uit te stippelen op maat van het kind en de ouders. We 

coachen met een open mind en o.a. dierenspiegel® als gebruikte methodiek. 

Je kan ook leren dieren in te zetten in loopbaanbegeleiding als extra optie. We maken dan 

gebruik van dierenspiegel ® 

Leerdoel: 

In deze opleiding kinderbegleider leer je kinderen en jongeren te begeleiden in hun 

ontwikkeling, hun gedrag en de ontplooiing van hun talenten. Je biedt professionele 

ondersteuning bij opvoedings- en gedragsproblemen. En kan adviezen geven aan de 

ouders.  

De attitude en communicatie vaardigheden van een coach staan hierin vooraan. 

Daarnaast gaan we in op het coachen van kinderen en hun opvoeding. Als Kindercoach zet 

je de kennis van technieken in die je kan helpen om kinderen en jongeren te blijven 

motiveren en om ouders zo goed mogelijk te begeleiden in het opvoedproces. 

Je leert over de ontwikkeling van het kind, zowel psychologisch, cognitief maar ook over de 

interne en externe factoren die deze ontwikkeling kunnen beïnvloeden en ondersteunen. We 

gaan ook in op afwijkende ontwikkeling en gedragsproblemen. 

Leerdoelen begeleiding algemeen: 

• Begrijpen wat de begeleiding inhoudt qua leerproces, context, geschiedenis, 

universele waarde, het werkveld en de ethiek. 

• Een juiste srelatie aangaan met je klant, op basis van gelijkwaardigheid en onderlinge 

verdeling van verantwoordelijkheden.  

• Een duidelijke structuur en gespreksmodel hanteren,en telkens de doelen en de taken 

opsommen, formuleren en koppelen aan gepaste acties. 

• Een juiste intake kunnen voeren met o.a. het opstellen van het contract en het 

verkennen van het probleem en het opstellen van een geschikte hulpvraag. 

• De klant laten reflecteren. 

• Het beheersen van de attitude, de basishouding en de basisvaardigheden die van een 

coach worden verwacht en weet je wat verantwoord coachen inhoudt. 

• De vaardigheden begrijpen en toepassen van het exploreren, waarderen en 

bekrachtigen, betrokkenene confirmeren, uitdagen, inspireren, toelaten en laten 

ontspannen.  

• Communicatietechnieken beheersen zoals empathisch luisteren, actief luisteren, 

feedback geven, assertiviteit, de ‘ik’ boodschap, enzovoort.  

• Duidelijke regels stellen en consequent reageren op een assertieve manier. 

• Weten hoe een zelfbeeld zich ontwikkelt, hoe zelfwaardering ontstaat en gepast 

omgaan met weerstand in communicatie.  

• Weten hoe je een klant kan motiveren, aanleren, belonen en aanmoedigen.  

• Beheersen van de theorie van sociaal leren en het aanleren van bepaald gedrag. 

• Belemmerende of beperkende overtuigingen door middel van uitdagende vragen of 

uitdagende cognitieve technieken omzetten in stimulerende overtuigingen. 

• Een basisprincipe van cognitieve gedragstechnieken zoals NLP, RET, … kennen en 

toepassen.  

• De technieken van positief coachen, provocatief coachen, … kennen en toepassen.  
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• Basisemoties onderscheiden, weten hoe ze geuit en gereguleerd worden en ermee 

omgaan op een positieve en constructieve manier.  

• Conflicten aanpakken en oplossen. 

• Oplossingsgericht werken en gebruikmaken van helpende gedachten. 

Leerdoelen specifiek kinderbegeleiding: 

• Begrijpen en toepassen van opvoeding en pedagogiek en weten welke factoren 

invloed hebben om een opvoedingsdoel te bereiken. 

• Werken met gedragsketens bij opvoeding en probleemgedrag. 

• De geschiedenis van de pedagogie, de oprichting van scholen en het verschil in 

opvoeding tussen vroeger en nu hanteren. 

• Ouders begeleiden in het laten slagen van beoogde ontwikkelingsdoelen bij hun kind. 

• Weten wat aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag is en welke factoren deze 

beïnvloeden en ermee omgaan. 

• Een probleemgedrag analyseren en het gedragspatroon beschrijven. 

• Omgaan met nature en nurture factoren. 

• Omgaan met de relatie ouders en kind 

• Duidelijke regels stellen en consequent reageren op een assertieve manier. 

• Het kennen en toepassen van cognitieve ontwikkelingstheorie, de theorie over het 

denken en intelligentie 

• Het kennen van de taalontwikkeling in de verschillende levensfasen en het verschil 

kennen tussen taalbegrip en taalproductie. 

• Weten hoe en in welke stadia een kind zich op een moreel gebied ontwikkeld. 

• Alles weten van hechting, hechtingsgedrag, gehechtheid voor de geboorte, fases van 

gehechtheid en de soorten gehechtheidsrelaties. 

• Ouders onderteunen met betrekking tot vragen omtrent de seksuele ontwikkeling van 

hun kind. 

• Leeftijdsgebonden autistische stoornis en autismespectrum herkennen en de gepaste 

ondersteuning verlenen voor kinderen en jongeren. 

• Omgaan met gedragsproblemen van agressief gedrag en middelenmisbruik. 

• De leeftijdsontwikkeling kennen van normale angst en angststoornis en gepast omgaan 

met de risicofactoren en de angststoornissen van een kind. 

• Een kind begeleiden in de fases van rouw, omgaan met verlies en 

hechtingsproblematiek. 

• Omgaan met de factoren die invloed hebben op de beleving van het kind in het 

geval van een echtscheiding en ouders bijstaan in het omgaan met een kind naar een 

echtscheiding. 

• Ondersteuning geven in het omgaan met in- en doorslaapproblemen, slaapstoornissen 

en het gevoel van onveiligheid. 

• Ondersteuning geven op vlak van zindelijkheidstraining, en nuttige tips geven om 

zindelijkheidstoring te voorkomen. 

• Werken met het normaal eetpatroon bij baby’s, peuters en kleuters en info geven om 

voedings- en eetstoornissen te voorkomen en omgaan met leerstoornissen  

• Omgaan met leerproblemen. 

• Spel en eventueel dier ondersteunende interventie inzetten als effectief middel in de 

communicatie bij kinderen. 

• Jezelf presenteren als startend kindercoach met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts? 
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Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant  constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over eigen 

zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw zaak in deze 

specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten.  

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass.  

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 418 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 276 uren 

TIP: 

Extra online opleidingen persoonlijke ontwikkleing vind je hier: Online opleidingen hond, kat 

en mens • Toscanzahoeve 

Basis communicatie 

Coaching: hoe concreet 

2 dagen - € 220 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 4 en 5/03 of 16 en 17/09 

2024: 27 en 28/01 of 21 en 22/09 

2025: 25 en 26/01 of 20 en 21/09 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

Conflictmanagemen: bemiddeling en conflicthantering 

Online - € 100 

2023: 22/09 

Enkel online 

Challenge coaching – 9 weken challenge - € 29,98 

Challenge naar een gezond, gelukkig en succesvol leven. 

| Toscanzahoev (teachable.com) 

Enkel online 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
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https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2025: 21/12 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

TIP: niet verplicht 

Gezonde en jonge huid Enkel online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-

gezond-en-jonge-huid-1 

Enkel online 

 

 

Kinder coach  

Kindercoaching  

3 dagen - € 330 

2023: 10 tem 12/10 

2024: 27tem 29/11 

2025: 08 tem 10/10 

Rouw en trauma bij kinderen 

2 dagen - € 240 

TIP: u kan ook leren om therapiedieren in te zetten in 

dierenondersteunende interventie door het volgen van DOI 

2023: 01 en 02/12 

2024: 06 en 07/12 

2025: 05 en 06/12 

Leren leren en studiebegeleiding theorie -  € 30 

Beter Studeren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Niet verplicht 

Natuur en wandelcoaching (natuur baden en spiegeling) 

2 dagen - € 200 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 21 en 22/09 

2024: 19 en 20/09 

2025: 25 en 26/09 

Dierenspiegel ® communicatie  

1 dag - € 80 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2023: 29/10 

2024: 05/05 of 27/09 

2025: 04/05 of 07/09 

 

Secifieke onderwerpen in kinderbegeleiding 

Orthomoleculaire basis vitaminen en mineralen  

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Orthomoleculaire basis en relatie met Westerse voeding 

2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-

en-westerse-voedingsleer?cst=channel 

Enkel online 

TIP niet verplicht  

Orthomoleculaire voor gevorderden 

online - € 220 

2023: 7 en 8/9 

Enkel online 

E-smog en een betere woonenergie online - € 45 

Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-

stralingsbelasting-en-woonhygiene-1 

Enkel online 

TIP niet verplicht 

Bachbloesems Online - € 80 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-

mens-en-dier-ondemand 

Enkel online 

Autisme: hoe en wat (vrijstelling voor mensen die reeds 

beroepsmatig werken met autisme) Online  - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1 

Enkel online 

Palliatieve zorg, healing, stervensbegeleiding en rouwverwerking  Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/beter-studeren
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-stralingsbelasting-en-woonhygiene-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-stralingsbelasting-en-woonhygiene-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1
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Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-

stervensbegeleiding-bij-dieren-1 

HSP – wat en hoe online  - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-

mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand 

Enkel online 

2 webinars rond mindfullness 

Online 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Basis opstellen met dieren en dierenspiegel® 

1 dag - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-

dieren-1 

Enkel online 

Opstellingen basis praktijk 

Enkel toegankeljk na webinar basis dierenspiegel 

2 dagen - € 220 

2023: 13 tot 14/09 

2024: 25 tot 26/09 

2025: 17 tot 18/09 

 

Zelfstandigheid 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering  

1 dag € 120   

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

● 10 cases op papier 

● 80 uren in een bedrijf naar keuze 

● Eindwerk (ind. te bepalen) en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 

 
Totaal stage € 250 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen   

TIP 

Volg therapiedierbegeleider of dierenspiegel coach 

 
Workshop begeleiding met dieren voor jezelf en anderen: 

Dierenspiegel ® 

4 dagen: 3 dagen honden en 1 dag paarden/ezels - € 440 

Enkel na ethologie en 1 dag dierenspiegel in groep en het 

webinar dierenspiegel®  toegankelijk. 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2024: 15 tem 18/05 

2025: 14 tem 17/05 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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Terugkomdag 

 

Supervisie voor coaching en communicatie 

2023: 10/06 of 08/12 

2024: 03/05 of 13/12 

2025: 02/05 of 12/12 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 
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DIERENSPIEGEL ® COACH MET SYSTEMISCHE 
OPSTELLINGEN VOOR KINDEREN EN 
VOLWASSENEN 

Doel: 

Leren werken met systemische coaching. Ken jezelf en coach de andere: ken en coach 

jezelf, je klant en je zaak.  

Door zelfinzicht, ervaring en zelfontwikkeling leer je hoe dieren en dierenspiegel, als tool in 

communicatie, in te zetten in je eigen proces en in het traject om andere mensen te 

coachen. Inclusief opstellingen met voorwerpen en met dierenspiegel®.  

Opleiding toegankelijk voor iedereen die bereid is om aan zelfreflectie te doen. 

Therapieidier is AAI met je eigen dier. Dierenspiegelcoach is meer focus op coaching met spiegeling en 
opstelling van dieren.  
 

Leerdoelen coaching algemeen: 

• Begrijpen wat de coaching inhoudt qua leerproces, context, geschiedenis, universele 

waarde, het werkveld en de ethiek. 

• Een juiste coachingsrelatie aangaan met je klant, op basis van gelijkwaardigheid en 

onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden.  

• Een duidelijke structuur en gespreksmodel hanteren,en telkens de doelen en de taken 

opsommen, formuleren en koppelen aan gepaste acties. 

• Een juiste intake kunnen voeren met o.a. het opstellen van het contract en het 

verkennen van het probleem en het opstellen van een geschikte coachingsvraag. 

• De klant laten reflecteren. 

• Coachingsessie en het coachingstraject evalueren. 

• Het beheersen van de attitude, de basishouding en de basisvaardigheden die van een 

coach worden verwacht en weet je wat verantwoord coachen inhoudt. 

• De vaardigheden begrijpen en toepassen van het exploreren, waarderen en 

bekrachtigen, betrokkenene confirmeren, uitdagen, inspireren, toelaten en laten 

ontspannen.  

• Communicatietechnieken beheersen zoals empathisch luisteren, actief luisteren, 

feedback geven, assertiviteit, de ‘ik’ boodschap, enzovoort.  

• Duidelijke regels stellen en consequent reageren op een assertieve manier. 

• Weten hoe een zelfbeeld zich ontwikkelt, hoe zelfwaardering ontstaat en gepast 

omgaan met weerstand in coaching.  

• Weten hoe je een klant kan motiveren, aanleren, belonen en aanmoedigen.  

• Beheersen van de theorie van sociaal leren en het aanleren van bepaald gedrag. 

• Belemmerende of beperkende overtuigingen door middel van uitdagende vragen of 

uitdagende cognitieve technieken omzetten in stimulerende overtuigingen. 

• Een basisprincipe van cognitieve gedragstechnieken zoals NLP, RET, … kennen en 

toepassen.  

• De technieken van positief coachen, provocatief coachen, … kennen en toepassen.  

• Basisemoties onderscheiden, weten hoe ze geuit en gereguleerd worden en ermee 

omgaan op een positieve en constructieve manier.  

• Conflicten aanpakken en oplossen. 

• Oplossingsgericht werken en gebruikmaken van helpende gedachten. 

Leerdoelen Dierenspiegel ® coach specifiek: 

• Jezelf presenteren als startend dierenspiegel ® coach met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  
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• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts 

• Je doorloopt een eigen ontwikkelingstraject met dieren als coach. 

• Je leert een dierenspiegel ® coach kader opstellen. 

• Je leerts specifieke dierenspiegel ® coach vaardigheden. 

• Je leert metodieken om de klant te verbinden met dieren. 

• Je leert je eigen creatieve dierenspiegel ® coach werkvormen te bedenken. 

• Je leert werken met opstellingen, metaforen, dieren en systemen.  

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de coaching en 

dierenwereld gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten.  

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Let op!  

Dierenspiegel® is een gedeponeerd merk dat niet vrij toegankelijk is voor de studenten maar 

een jaarlijkse bijdrage vereist. Vraag ons om meer info.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 282 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 188 uren  

TIP: 

Extra online opleidingen persoonlijke ontwikkleing vind je hier: Online opleidingen hond, kat 

en mens • Toscanzahoeve 

Basis dier 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
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De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

Enkel online 

Bewustzijn, empathie en emoties bij dieren 

1 dag - € 120 

2023: 30/10 

2024: 26/04 

2025: 25/04 

Ethiek bij dieren  

Online 

Ethiek bij dieren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Morele illusies: psychologische mechanismen en denkfouten in 

dierenethiek Online - € 120 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/morele-ilussies-1 

Enkel online 

Intelligentie bij honden (recent onderzoek) 

1 dag - € 120 

2023: 16/06 

2024: 14/06 

2025: 13/06 
 

Ken jezelf 

2 webinars rond mindfullness 

Online 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

Coaching pakket - € 190 

Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

communicatie en zelfontwikkeling • Toscanzahoeve 

Enkel online 

Challenge coaching – 9 weken challenge - € 29,98 

Challenge naar een gezond, gelukkig en succesvol leven. 

| Toscanzahoev (teachable.com) 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Coaching pakket gezondheid - € 190 

Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

gezondheid en welzijn • Toscanzahoeve 

Enkel online 

HSP – wat en hoe online  - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-

mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand 

Enkel online 

Dierenspiegel ® communicatie  

1 dag - € 80 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2023:29/10 

2024: 05/05 of 27/09 

2025: 04/05 of 07/09 

Prakrijk sjamanisme/krachtdier 

1 dag - € 80 

Enkel te volgen na theorie (online) 

2023: 15/10 

2024: 27/04 of 16/11 

2025: 26/04 of 22/11 

Natuurgeneeskunde grondslag  

1 dag - € 100 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-

basis-1 

Enkel online 

Basis opstellen met dieren en dierenspiegel® 

1 dag - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-

dieren-1 

Enkel online 

Opstellingen basis praktijk 

Enkel toegankeljk na webinar basis dierenspiegel 

2 dagen - € 220 

2023: 13 tot 14/09 

2024: 25 tot 26/09 

2025: 17 tot 18/09 

Opstellingen (coaching) verdieping in praktijk 

1 dag - € 110 

2024: 21/02 

2025: 29/01 

Zen als buddha  

Online - € 20 

Enkel online 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethiek-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/morele-ilussies-1
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/coachingsgroep/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/coachingsgroep/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-dieren-1
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Communicatie 

Coaching: hoe concreet 

2 dagen - € 220 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 4 en 5/03 of 16 en 17/09 

2024: 27 en 28/01 of 21 en 22/09 

2025: 25 en 26/01 of 20 en 21/09 

Autisme: hoe en wat (vrijstelling voor mensen die reeds 

beroepsmatig werken met autisme) Online  - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1 

Enkel online 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Praktijkdag coachen 

1 dag - € 110 
2023: 3/03 

2024: 1/03 

2025: 28/03 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Workshop begeleiding met dieren voor jezelf en anderen: 

Dierenspiegel ® 

4 dagen: 3 dagen honden en 1 dag paarden/ezels - € 440 

Enkel na ethologie en 1 dag dierenspiegel in groep en het 

webinar dierenspiegel®  toegankelijk. 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2024: 15 tem 18/05 

2025: 14 tem 17/05 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 
Enkel online 

Bachbloesems Online - € 80 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-

mens-en-dier-ondemand 

Enkel online 

Conflictmanagemen: bemiddeling en conflicthantering 

Online - € 100 

2023: 22/09 

Enkel online 

Palliatieve zorg, healing, stervensbegeleiding en rouwverwerking  

Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-

stervensbegeleiding-bij-dieren-1 

Enkel online 

Trauma coaching volwassenen 

2 dagen - € 220 

2023: 27 tem 28/06 

2024: 18 tem 19/06 

2025: 17 tem 18/06 

Leiderschap 

Online 

Enkel online 

Natuur en wandelcoaching 

2 dagen - € 200 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 21 en 22/09 

2024: 19 en 20/09 

2025: 25 en 26/09 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Zelfstandigheid /succesvol 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering  

1 dag € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
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TIP niet verplicht 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

 

Stage – individueel te bepalen -  inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te 

schrijven in de agenda en het factuur te betalen) 

● 10 cases op papier 

● 80 uren stage in een bedrijf naar keuze 

● Eindwerk en doel 

● Aansluiting beroepsfederatie 

● Kwaliteitslabel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 

 

Totaal € 250 

 

JAARLIJKSE KOST 

Om gebruikt te kunnen maken van de merknaam Dierenspiegelcoach® dien je jaarlijk € 250 

te volstorten aan Toscanzahoeve.  

SPECIALISATIES / extra aanvulling 

● Persoonlijke coaching prive (lessenreeks) 

● Sociale marketing 

● Life en gezondheidsbegeleiiding  

● Loopbaanbegeleiding 

 

Terugkomdag 

 

Supervisie voor coaching en communicatie 

2023: 10/06 of 08/12 

2024: 03/05 of 13/12 

2025: 02/05 of 12/12 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
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(ORTHOMOLECULAIRE) VOEDINGSCONSULENT 
VOOR MENSEN 

Doel: 

Wordt orthomoleculair voedingscoach of nutritionist voor mensen. En geef 1ste lijn advies op 

vlak van voeding voor mensen om ook indien nodig door te verwijzen. Je leert hun ook in de 

praktijk etiketten lezen, de gezonde boodschappen te doen, … 

Leer voeding en voedingssupplementen gebruiken voor de gezondheid van mensen te 

verbeteren of in stand te houden. Krijg inzicht in de recentste wetenschappelijke 

onderzoeken naar de orthomoleculaire eigenschappen van voedingsmiddelen. 

Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk en ideaal voor wie op een praktijkgerichte 

manier dit boeiende vak snel in de vingers wil krijgen en wil advies geven over voeding en 

voedingsleer, voedingssupplementen en nutriënten.  

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend voedingsconsulent voor honden met jouw eigen unieke 

aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een arts? 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is de meest unieke en complete op de markt!  

De opleiding is wel veel dieper, uitgebreider en holistischer dan een traditionele opleiding 

over hondenvoer, door de orthomoleculaire insteek.  

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten  worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de 

voedingswereld gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak in deze specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Daar de beroepsopleiding niet enkel gedrag van dieren bevat, maar ook 

communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 366 uren 
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Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 244 uren 

TIP: 

Extra online opleidingen persoonlijke ontwikkleing vind je hier: Online opleidingen hond, kat 

en mens • Toscanzahoeve 

Basis medisch mens 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

Lezen en begrijpen van uitslagen van bloedonderzoeken 

1 avond - € 60 

2023: 25/05 

2024: 08/11 

2025: 07/11 

 

Werken met klanten 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 
Enkel online 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

 

Doelgericht 

Voeding volgens de Oosterse geneeswijzen (mens en dier)  

Online - € 70 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-volgens-

oosterse-zijnswijzen-ondemand 

Enkel online 

Darmen en darm-hersen as online - € 270 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/darmen-en-de-darm-

hersen-as-deel-1                                                                                                                                                                                                                                                   

Enkel online 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Kruidenleer (zoeken, bereiden,…) - basis 

1 dag - € 95 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 20/06 of 08/09 

2024: 04/06 of 27/09 

2025: 03/06 of 12/09 

Oosterse typologie/zienswijzen en invloed op gedrag- mens & dier 

online - € 100  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-

ondemand 

Enkel online 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-volgens-oosterse-zijnswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/voeding-volgens-oosterse-zijnswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
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Orthomoleculaire basis in relatie met Westerse voeding 

Online 2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-

en-westerse-voedingsleer?cst=channel 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis vitaminen en mineralen  

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

Gezonde voeding voor mensen 

Online 1 dag - 100 

Enkel online 

Biochemie 

1 dag - € 120  

2023: 10/02 

2024: 09/02 

2025: 07/02 

Hydrolaten basis 

Online - https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hydrolaten 

Enkel online 

Natuurlijke voeding van bodem tot enzymatische vertering 

Online - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Afnemen van anamneses en casussen in praktijk 

1 dag - € 130 

Dit is tevens een terugkomdag  

2023: 09/12 

2024: 14/12 

2025: 13/12 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Endocrinologie: hormonen en bijbehorende aandoeningen voor 

mens en dier 2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1 

Enkel online 

Immuunsysteem (parasieten vrije radicalen, anti-oxidanten, zware 

metalen, …) voor mens en dier 

2 dagen - € 200 

2023: 21 en 22/09 

Enkel online 

Natuurgeneeskunde grondslag  

1 dag - € 100 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-

basis-1 

Enkel online 

Voeding- en boodschappenadvies in de praktijk / 

Boodschappencoach 

Online 1 dag en een praktijk moment samen winkelen - € 110 

coaching 70 euro 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/boodschappencoach-

praktijk-gezond-voeding-hoe-vind-je-je-weg-in-de-supermarkt-1 

Enkel online en pivé af te spreken 

Gezonde en jonge huid Enkel online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-

gezond-en-jonge-huid-1 

Enkel online 

 

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid  

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering  

1 dag € 120 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hydrolaten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/boodschappencoach-praktijk-gezond-voeding-hoe-vind-je-je-weg-in-de-supermarkt-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/boodschappencoach-praktijk-gezond-voeding-hoe-vind-je-je-weg-in-de-supermarkt-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
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Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

 

Stage en eindwerk - inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de 

agenda en het factuur te betalen) 

● 10 cases op papier  

● Minimaal 80 uren in een bedrijf naar keuze 

● Eindwerk en doel 

Totaal stage € 250 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen 

 

Beroepscombi’s: voedingsconsulent voor dieren 

Terugkomdag 

 

Supervisie voor coaching en communicatie 

2023: 10/06 of 08/12 

2024: 03/05 of 13/12 

2025: 02/05 of 12/12 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
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GEZONDHEIDSCOACH/BEGELEIDER (LIFE 
COACHING) VOOR MENSEN  

Doel:  

Cliënten begeleiding in alle mogelijke fases van hun leven, ook bij hooggevoeligheid, 

autisme, burn-out, vastzitten in gedragspatronen, stress, zelfzorg, work/life balance, trauma, 

slechte (voedinges)gewoontes, enz… door trajecten uit te stippelen op maat van je klant.  

Deze opleiding is ook ideaal om te doen als zelfontwikkeling. We coachen met een open 

mind en o.a. dierenspiegel® als gebruikte methodiek. 

Leerdoelen  

 

Leerdoelen begeleiding algemeen: 

• Begrijpen wat de begeleiding inhoudt qua leerproces, context, geschiedenis, 

universele waarde, het werkveld en de ethiek. 

• Een juiste srelatie aangaan met je klant, op basis van gelijkwaardigheid en onderlinge 

verdeling van verantwoordelijkheden.  

• Een duidelijke structuur en gespreksmodel hanteren,en telkens de doelen en de taken 

opsommen, formuleren en koppelen aan gepaste acties. 

• Een juiste intake kunnen voeren met o.a. het opstellen van het contract en het 

verkennen van het probleem en het opstellen van een geschikte hulpvraag. 

• De klant laten reflecteren. 

• Het beheersen van de attitude, de basishouding en de basisvaardigheden die van een 

coach worden verwacht en weet je wat verantwoord coachen inhoudt. 

• De vaardigheden begrijpen en toepassen van het exploreren, waarderen en 

bekrachtigen, betrokkenene confirmeren, uitdagen, inspireren, toelaten en laten 

ontspannen.  

• Communicatietechnieken beheersen zoals empathisch luisteren, actief luisteren, 

feedback geven, assertiviteit, de ‘ik’ boodschap, enzovoort.  

• Duidelijke regels stellen en consequent reageren op een assertieve manier. 

• Weten hoe een zelfbeeld zich ontwikkelt, hoe zelfwaardering ontstaat en gepast 

omgaan met weerstand in communicatie.  

• Weten hoe je een klant kan motiveren, aanleren, belonen en aanmoedigen.  

• Beheersen van de theorie van sociaal leren en het aanleren van bepaald gedrag. 

• Belemmerende of beperkende overtuigingen door middel van uitdagende vragen of 

uitdagende cognitieve technieken omzetten in stimulerende overtuigingen. 

• Een basisprincipe van cognitieve gedragstechnieken zoals NLP, RET, … kennen en 

toepassen.  

• De technieken van positief coachen, provocatief coachen, … kennen en toepassen.  

• Basisemoties onderscheiden, weten hoe ze geuit en gereguleerd worden en ermee 

omgaan op een positieve en constructieve manier.  

• Conflicten aanpakken en oplossen. 

• Oplossingsgericht werken en gebruikmaken van helpende gedachten. 

Leerdoelen Life- en gezondheidsbegeleider specifiek: 

• Jezelf presenteren als startend lifecoach met jouw eigen unieke aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts? 

• Mensen professioneel te coachen om een succesvol en gelukkig leven te scheppen.  

• Mensen helpen om hun grootste talenten en passies te realiseren, zowel op het werk als 

privé, met meer zelfvertrouwen en minder stress. 

• Je doorloopt een eigen ontwikkelingstraject. 
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• Je leert een life coach kader opstellen. 

• Je leerts specifieke lifecoach vaardigheden. 

• Je leert metodieken om de klant te verbinden met zichzelf 

• Je leert je eigen creatieve werkvormen te bedenken. 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over eigen 

zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw zaak in deze 

specifieke en unieke sector.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten.  

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass.  

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 

Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 418 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 276 uren 

 

TIP: 

Extra online opleidingen persoonlijke ontwikkleing vind je hier: Online opleidingen hond, kat 

en mens • Toscanzahoeve 

Basis communicatie 

Coaching: hoe concreet 

2 dagen - € 220 

Niet mogelijk met de KMOP 

2023: 4 en 5/03 of 16 en 17/09 

2024: 27 en 28/01 of 21 en 22/09 

2025: 25 en 26/01 of 20 en 21/09 

Praktijkdag coachen 

1 dag - € 110 
2023: 3/03 

2024: 1/03 

2025: 28/03 

Specialisatie in communicatie, grenzen stellen en 

assertiviteitstraining  

2 dagen - € 190  

2023: 24 en 25/11 

2024: 22 en 23/11 

2025: 28 en 29/11 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Motivatie online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand 

Enkel online 

Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

Conflictmanagemen: bemiddeling en conflicthantering 

Online - € 100 

2023: 22/09 

Enkel online 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/motivatie-ondemand
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Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

Coaching pakket communicatie - € 190 

Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

communicatie en zelfontwikkeling • Toscanzahoeve 

Enkel online 

Challenge coaching – 9 weken challenge - € 29,98 

Challenge naar een gezond, gelukkig en succesvol leven. 

| Toscanzahoev (teachable.com) 

Enkel online 

Tip niet verplicht 

Coaching pakket gezondheid - € 190 

Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

gezondheid en welzijn • Toscanzahoeve 

Enkel online 

 

Zelfzorg – een gezond lichaam en geest, gezonde voeding en zelfkennis 

Orthomoleculaire basis: vitaminen en mineralen voor mens en dier 

1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis en relatie met Westerse voeding 

2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-

en-westerse-voedingsleer?cst=channel 

Enkel online 

Natuurgeneeskunde grondslag  

1 dag - € 100 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-

basis-1 

Enkel online 

Kruidenleer (zoeken, bereiden,…) - basis 

1 dag - € 95 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 13/05 of 08/09 

2024: 04/06 of 27/09 

2025: 03/06 of 12/09 

2 webinars rond mindfullness 

Online 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Dierenspiegel ® communicatie  

1 dag - € 80 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2023: 29/10 

2024: 05/05 of 27/09 

2025: 04/05 of 07/09 

Etherische oliën en aroma 

Online - € 80 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

E-smog en een betere woonenergie online - € 45 

Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-

stralingsbelasting-en-woonhygiene-1 

Enkel online 

Oosterse typologie/zienswijzen en invloed op gedrag- mens & dier 

online - € 100  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-

ondemand 

Enkel online 

Omgaan met stress, burn-out, bijnieruitputting en 

hooggevoeligheid - Workshop  

1 dag - € 100  

2023: 11/03 

2024: 10/03 

2025: 21/03 

Bachbloesems Online - € 80 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-

mens-en-dier-ondemand 

Enkel online 

Ontgiften en detox van het lichaam online - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/coachingsgroep/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/coachingsgroep/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-stralingsbelasting-en-woonhygiene-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/e-smog-stralingsbelasting-en-woonhygiene-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/bachbloesems-bij-mens-en-dier-ondemand


© Toscanzahoeve    Vermelde prijzen zijn exclusief BTW 172 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ontgiften-detox-van-

het-lichaam-bij-mens-en-dier-ondemand 

Natuurlijke voeding van bodem tot enzymatische vertering 

online - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Immuunsysteem (parasieten vrije radicalen, anti-oxidanten, zware 

metalen, …) voor mens en dier 

2 dagen - € 200 

2023: 21 en 22/09 

Enkel online 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

De neurologische achtergrond: Neurologie, biologie en 

psychologie bij mens en dier online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-

bij-kat-en-hond-1 

 

Burn-out – wat en hoe (essentie)Online  – € 16 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/on-demand-burn-out 
Enkel online 

Prakrijk sjamanisme/krachtdier 

1 dag - € 80 

Enkel te volgen na theorie (online) 

2023: 15/10 

2024: 27/04 of 16/11 

2025: 26/04 of 22/11 

Tip niet verplicht 

Endocrinologie: hormonen en bijbehorende aandoeningen voor 

mens en dier 2 dagen - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1 

Enkel online 

Biochemie 

1 dag - € 120  

2023: 10/02 

2024: 09/02 

2025: 07/02 

Hydrolaten basis 

Online - https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hydrolaten 

Enkel online 

Basis opstellen met dieren en dierenspiegel® 

online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-

dieren-1 

Enkel online 

Opstellingen basis praktijk 

Enkel toegankelijk na het webinar dierenspiegel®   

2 dagen - € 220 

2023: 13 tot 14/09 

2024: 25 tot 26/09 

2025: 17 tot 18/09 

  

Specifiek gezondheidsbegeleiding  

Autisme: hoe en wat (vrijstelling voor mensen die reeds 

beroepsmatig werken met autisme) Online  - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1 

Enkel online 

Palliatieve zorg, healing, stervensbegeleiding en rouwverwerking  

Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-

stervensbegeleiding-bij-dieren-1 

Enkel online 

HSP – wat en hoe online  - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-

mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand 

Enkel online 

Trauma coaching volwassenen 

2 dagen - € 220 

2023: 27 tem 28/06 

2024: 18 tem 19/06 

2025: 17 tem 18/06 

Tip niet verplicht 

Leren leren en studiebegeleiding theorie -  € 30 

Beter Studeren (webinargeek.com) 

Enkel online 

Voeding- en boodschappenadvies in de praktijk / 

BoodschappencoachOnline 1 dag en een praktijk moment 

samen winkelen - € 110 en coaching 70 euro 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/boodschappencoach-

praktijk-gezond-voeding-hoe-vind-je-je-weg-in-de-supermarkt-1 

Enkel online en pivé af te spreken 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ontgiften-detox-van-het-lichaam-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ontgiften-detox-van-het-lichaam-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/neurologie-en-gedrag-bij-kat-en-hond-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/on-demand-burn-out
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/endocrinologie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hydrolaten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/opstellingen-met-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/autisme-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/palliatieve-en-stervensbegeleiding-bij-dieren-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hooggevoeligheid-bij-mens-en-dier-uitleg-en-oefeningen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/beter-studeren
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/boodschappencoach-praktijk-gezond-voeding-hoe-vind-je-je-weg-in-de-supermarkt-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/boodschappencoach-praktijk-gezond-voeding-hoe-vind-je-je-weg-in-de-supermarkt-1
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Natuur en wandelcoaching 

2 dagen - € 200 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 21 en 22/09 

2024: 19 en 20/09 

2025: 25 en 26/09 

Oosterse typologie/zienswijzen en invloed op gedrag- mens & dier 

online - € 100  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-

ondemand 

Enkel online 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Gezonde en jonge huid Enkel online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-

gezond-en-jonge-huid-1 

Enkel online 

 

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

Zen als buddha  

Online - € 20 

Enkel online 

Biotensor, bioresonantie, chakra, pendel en energetisch werken 

en kinesiologie testen bij mens en dier en leren toepassen  

basis  en cases    1 dag - € 200  

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 19 en 20/10 

2024: 28 en 29/02 

2025: 19 en 20/02 

 

Zelfstandigheid 

Verkooptechnieken  Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-

on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering  

1 dag € 120   

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

 

Enkel online 

TIP niet verplicht 

Onderzoekmethodes en publicaties 1 dag - € 110  

Ook online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-

en-publicaties-ondemand 

2023: 17/12 

2024: 22/12 

2025: 21/12 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/oosterse-zienswijzen-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/verkoopstechnieken-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/onderzoekmethoden-en-publicaties-ondemand
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STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt - (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en 

het factuur te betalen) 

● 10 cases op papier 

● 2 dagen cases/rollenspel ter plaatse in Toscanzahoeve 
Life begeleiding in praktijk – cases stage 

 

2023: 3 en 4/03 

2024: 1 en 2/03 

2025: 28/02 en 1/03 

● 80 uren in een bedrijf naar keuze 

● Eindwerk en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge 

 

Totaal stage € 480 (enkel als laatste te volgen) – individueel te bepalen  - Indien je voor alles  

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

TIP 

- Volg Kindercoach of Burn-out coach 

- Workshop Sjamanisme en krachtdier 

 

Tip Combi werken met dieren:  
Workshop begeleiding met dieren voor jezelf en anderen: 

Dierenspiegel ® 

4 dagen: 3 dagen honden en 1 dag paarden/ezels - € 440 

Enkel na ethologie en 1 dag dierenspiegel in groep en het 

webinar dierenspiegel®  toegankelijk. 

Dit kan niet betaald worden met de KMOP 

2024: 15 tem 18/05 

2025: 14 tem 17/05 

 

Terugkomdag  

Supervisie voor coaching en communicatie 

2023: 10/06 of 08/12, 2024: 03/05 of 13/12, 2025: 02/05 of 12/12  
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HERBORIST – FYTOTHERAPEUT -
KRUIDENCONSULENT (MENS EN DIER)  

Doel:  

Kruiden leren gebruiken als voeding, ondersteuning in de gezondheid tot…  in en met de 

natuur dmv het zoeken, plukken, verwerken van kruiden alsook het maken van zalven, 

crèmes en tincturen in praktijk.  

Dieren en mensen leefden vroeger in harmonie met de natuur. Ook op vlak van 

ondersteuning bij ziektes. Het is pas de laatste eeuw dat de farmaceutische industrie is 

opgekomen. In deze opleiding leer je de ondersteunende kracht van planten en kruiden 

voor mens en dier. Als kruidenconsulent krijgt je een duidelijk overzicht van welke planten je 

kan gebruiken, ter ondersteuning van welke klachten. Uiteraard wordt er ook veel aandacht 

besteed aan het veilig toepassen van deze kruidenkunde en hoe je dierenartsen en artsen 

kan ondersteunen, doch niet vervangen. Je komt meer te weten over aroma, fyto en 

bachbloesem. Zo wordt je een echte specialist op vlak van gezondheid uit de natuur.  

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen. De opleiding kruidengeneeskunde, 

kruidendeskundige of herborist is ideaal voor wie op een erg praktijkgerichte manier dit 

boeiende vak snel in de vingers wil krijgen. 

Je kan deze opleiding volgen voor mens of dieren of enkel mens. Indien je enkel voor mens 

volgt, schrap je de modules voor enkel dieren. Qua dieren kan je kiezen voor alle dieren of 

enkel voor kat of hond. Dit wordt op je eindcertifcaat vermeld.  

Leerdoelen: 

• Jezelf presenteren als startend herborist of kruidenconsulent met jouw eigen unieke 

aanpak. 

• Je hebt kennis van sociale media om het je zaak in het juiste daglicht te zetten.  

• Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: wie dien je direct 

door te verwijzen naar bvb een dierenarts of arts. 

Jouw toekomst: 

Deze opleiding is uniek. 

Je merkt dat: 

• De lessen allemaal gegeven worden door professionals met voeten in de praktijk.   

• De lessen ook heel veel praktijk en real live cases bevatten, alsook stage. Het beperkt 

zich niet enkel tot theorie of zelfstudie. Je leert het en kan het dus ook echt! 

• De laatste nieuwste ontwikkelingen en inzichten worden meegegeven. Dit doordat de 

lesgevers constant op de hoogte gehouden worden van alles wat in de kruidenwereld 

gebeurt en dat ze constant bijscholen.  

• Je dadelijk kan starten met je eigen praktijk daar er ook modules inzitten over sociale 

media, eigen zaak enz… We begeleiden je dus ook met de start of de groei van jouw 

zaak.  

• Je ook aan zelfontwikkeling doet en je beter leert worden in communicatie met 

klanten. Het bevat ook communicatie en begeleiding van mensen. 

• Je naast de lessen ook ondersteuning krijgt via o.a. de masterclass. En je zonder 

problemen kan aansluiten bij de beroepsfederatie Kahot. Bovendien mag jij de termen 

in de dierenwereld wel gebruiken die beschermd zijn. 

Maw het hele pakket is erop gericht om je stap voor stap of module per module (je bepaalt 

je eigen volgorde) klaar te stomen op jouw carrière, maar je ook daarna te ondersteunen en 

te laten groeien in de job van je leven. 
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Voor wie?  

De opleiding is geschikt voor iedereen en er is geen voorkennis vereist. Doch een behaald 

basisdiploma (departement onderwijs) of persoonlijke motivatie is verreist.  

Studiebelasting: 

Totaal aantal contacturen: 330 uren 

Totaal aantal stage uren: minimaal 80 uren 

Totaal aantal uren thuisstudie: 220 uren 

TIP: 

Extra online opleidingen kat/hond/mens vind je hier: Online opleidingen hond, kat en mens • 

Toscanzahoeve 

Basis dier (je kiest het dier of je kiest enkel voor mensen en dan schrap je deze lijst) 

Ethologie hond 

4 dagen van 10u tot 16u30 + examen 1 avond om 19u - 350 € 

(ethologie met cases en trainingstechnieken, praktijk en examen) 

Niet mogelijk met de KMOP 

Kan ook online gevolgd worden! 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-honden 

2023: 23, 24, 30/09 en 01/10 + ex 12/10 

2024: 03, 04, 10 en 11/02 + ex 22/02 

2024: 28, 29/09 en 05, 06/10 + ex 11/10 

2025: 01, 02, 08 en 09/02 + ex 20/02 

2025: 27, 28/09 en 03, 05/10 + ex 16/10 

Kattenwereld: Ethologie kat… in theorie en praktijk  

Online € 330 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-

basis-gedragstherapie-bij-katten 

Enkel online  

EHBO, fysiologie en pathologie bij honden 

2 dagen - € 190 of online 1 avond: 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-
therapie-honden-in-theorie-en-praktijk 

2023: 11 en 12/11 

2024: 09 en 10/11 

2025: 08 en 09/11 

Basis hond: anatomie 

1 dag - € 100 

2023: 16/04 

2024: 25/02 

2025: 02/03 

Medisch kat: Basis anatomie, neurologie, ziektes en EHBO bij 

katten 

1 dag - € 110  

2023: 08/10 

2024: 06/10 

2025: 10/10 

Konijn: ethologie en basis lichaamstaal, voeding, verzorging en 

training online - € 110 Niet mogelijk met de KMOP 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1 

Enkel online 

Wetgeving dieren Online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/wetgeving-bij-dieren-

ondemand                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Enkel online 

 

Beroep specifiek 

Etherische oliën en aroma 

Online - € 80 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Enkel online 

Lezen en begrijpen van uitslagen van bloedonderzoeken 

1 avond - € 60 

2023: 25/05 

2024: 08/11 

2025: 07/11 

Voedingssupplementen Online - € 100  

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-

dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-

honden-en-katten 

Enkel online 

Kruidenleer (zoeken, bereiden,…) - basis 

1 dag - € 95 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 13/05 of 08/09 

2024: 04/06 of 27/09 

2025: 03/06 of 12/09 

https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/online-opleidingen/
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-honden
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/ethologie-gedrag-en-basis-gedragstherapie-bij-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-ehbo-voor-therapie-honden-in-theorie-en-praktijk
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ethologie-konijn-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-kruidenleer-voor-dieren-zaden-en-groenten-als-voeding-en-ondersteuning-voor-honden-en-katten
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Kruidenleer herfst winter - Plantkunde  en inhoudstoffen en 

kruidenbereidingen   

2 dagen - € 200 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 21 en 22/10 

2024: 19 en 20/10 

2025: 18 en 19/10 

Kruidenleer lente en zomer - Plantkunde  en inhoudstoffen en 

kruidenbereidingen   

2 dagen - € 200 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 27en 28/05 

2024: 01 en 02/06 

2025: 04 en 05/06 

Kruidenleer: determinatie en veldwerk 1 dag - € 100 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

2023: 16/9 

2024: 14/9 

2025: 16/9 

Ontgiften en detox van het lichaam online - € 50 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ontgiften-detox-van-

het-lichaam-bij-mens-en-dier-ondemand 

Enkel online 

Etiketten van voedingssupplementen lezen 

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-
bij-voeding-en-voedingssuppletie-1 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis vitaminen en mineralen  

Online 1 dag - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-

vitaminen-en-mineralen-1 

Enkel online 

Orthomoleculaire basis en relatie met Westerse voeding 

2 dagen online  - € 220 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-

en-westerse-voedingsleer?cst=channel 

Enkel online 

Natuurgeneeskunde grondslag  

1 dag - € 100 Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-

basis-1 

Enkel online 

Darmen en darm-hersen as online - € 270 - 3 dagen 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/darmen-en-de-darm-

hersen-as-deel-1                                                                                                                                                                                                                                                   

Enkel online 

Immuunsysteem (parasieten vrije radicalen, anti-oxidanten, zware 

metalen, …) voor mens en dier 

2 dagen - € 200 

2023: 21 en 22/09 

Enkel online 

Biochemie 

1 dag - € 120  

2023: 10/02 

2024: 09/02 

2025: 07/02 

Hydrolaten basis 

Online - https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hydrolaten 

Enkel online 

Coaching pakket gezondheid - € 190 

Online coachingspakket met 8 thema's /traject rond 

gezondheid en welzijn • Toscanzahoeve 

Enkel online 

Gezonde en jonge huid Enkel online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-

gezond-en-jonge-huid-1 

Enkel online 

 

Tip niet verplicht  

Hart en bloedvaten Online - € 30 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1 

Enkel online 

Tip niet verplicht  

Spieren en gewrichten Enkel online - € 20 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-

en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1 

Enkel online 

 

Werken met klanten 

Communicatietechnieken 

3 dagen - € 300 

2023: 17 tem 19/03 

2024: 15 tem 17/03 

2025: 14 tem 16/03 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ontgiften-detox-van-het-lichaam-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ontgiften-detox-van-het-lichaam-bij-mens-en-dier-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/etiketten-lezen-bij-voeding-en-voedingssuppletie-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculair-vitaminen-en-mineralen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/basis-orthomoleculaire-en-westerse-voedingsleer?cst=channel
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/natuurgeneeskunde-basis-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hydrolaten
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://www.toscanzahoeve.be/winkel/online-coachingspakket-met-8-themas-traject-rond-gezondheid-en-welzijn/
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/ik-wil-een-strakke-gezond-en-jonge-huid-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/hart-en-bloedvaten-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/kort-webinar-spieren-en-gewrichten-bij-mens-en-dier-1
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Enneagram voor mens en dier 

Online - € 80  

Enkel online 

Verbindende en bemiddelende communicatie basis 

2 dagen - € 240 

2023: 09 en 10/09 

2024: 20 en 21/04 

2025: 26 en 27/04 

Niet verplicht  

Financieel welzijn enkel online 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2 

Enkel online  

! aan te raden een persoonlijke 

coaching om dit op te volgen 

Menselijk gedrag 

1dag online - € 100 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2 

Enkel online 

 

Zelfstandigheid 

Je eigen zaak starten en bedrijfsvoering  

1 dag - € 120 (enkel te volgen na ethologie) 

2023: 08/12 

2024: 13/12 

2025: 12/12 

Sociale media  

Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1 

Enkel online 

Wordt nu succesvol op werk, relatie, … en personal branding 

2 dagen - € 220 

 

2023: 24 en 25/03 

2024: 22 en 23/03 

2025: 28 en 29/03 

Laat je eigen zaak groeien en bloeien Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-
bloeien-on-demand 

Enkel online 

Financiële vrijheid Online - € 110 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-

ondemand 

Enkel online 

Kruiden en gezondheid: adviezen en cases (fyto) bij mens en dier 

enkel te volgen na alle modules van kruiden.   

1 dag - € 130 

Niet mogelijk om met de KMOP te betalen 

Dit is ook een terugkomdag 

2023: 26/08 

2024: 24/08 

2025: 30/08 

 

STAGE - inhoud wordt in de lessen bepaalt (vergeet je niet in te schrijven in de agenda en het 

factuur te betalen) 

● 10 cases op papier 

● 80 uren  

● Eindwerk en doel 

● Verantwoordelijke stage: Inge - Totaal stage € 200 (enkel als laatste te volgen) – 

individueel te bepalen 

 

Terugkomdag 

Afnemen van anamneses en casussen in praktijk  

2023: 09/12, 2024: 14/12, 2025: 13/12 

 

Kruiden en gezondheid 

2023: 26/08, 2024: 24/08, 2025: 30/08 

 

Tip om jezelf beter op de kaart te zetten (niet verplicht) 

Basis animaties, film, videobewerking en grafische bewerkingen 

Online  

3 dagen - € 290 

2023: 05, 12 en 19/05 

Enkel online 

Blog en teksten website schrijven met seo 

1 dag - € 100 

2023: 23/06 

Enkel online 

 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financieel-welzijn-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/menselijk-gedrag-2
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/sociale-media-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/laat-je-zaak-groeien-en-bloeien-on-demand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/financiele-vrijheid-ondemand
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TERUGKOMDAGEN VOOR AFGESTUDEERDEN 
Onderwerpen on demand van jouw situatie + cases in groep uitwerken 

Doel: ontdekken waar je tegen aan loopt en wat je kan verbeteren, in kan groeien. Ontdekken en 

uitwerken van niet voor de hand liggende cases 

Terugkomdag: Gehoorzaamheid en trainingen 

2023: 11/06 

2024: 16/06 

2025: 15/06 

 

Terugkomdag: Clickertraining voor gevorderden 

2023: 03/06 

2024: 09/06 

2025: 08/06 

 

Terugkomdag: Speuren voor gevorderen 

2023: 22/09 

2024: 20/09 

2025: 19/09 

 

Terugkomdag: Massage, acupressuur, stretching en revalidatietechnieken 

2023: 10/12 

2024: 15/12 

2025: 14/12 

 

Terugkomdag: Supervisie voor coaching en communicatie 

2023: 10/06 of 08/12 

2024: 03/05 of 13/12 

2025: 02/05 of 12/12 

 

Terugkomdag: Opbouw en Personal Branding voor jou en je zaak 

2023: 23/11 

2024: 21/11 

2025: 04/12 

 

Opvoeding, training, vacht en voeding bij katten 

2023: 10/12 

2024: 16/11 

2025: 15/11 

 

Jekan ook privé trainingen, consulten of supervisie momenten uboeken via de agenda Boek 

je afspraak • Toscanzahoeve  

https://www.toscanzahoeve.be/boek-je-afspraak/
https://www.toscanzahoeve.be/boek-je-afspraak/
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Terugkomdag: Cases – stage dagen in groep  

2023: 11 en 12/03 

2024: 24/02 en 24/03 

2025: 08 en 09/03 

 

Terugkomdag lichaamstaal: analysren van dag 5 van lichaamstaal aan de hand van de 

mag testen 

2023: 24/06 

2024: 29/06 

2025: 28/06 

 

Terugkomdag: Kruiden en gezondheid 

2023: 26/08 

2024: 24/08 

2025: 30/08 

 

Terugkomdag: Afnemen van anamneses en casussen in praktijk 

2023: 09/12 

2024: 14/12 

2025: 13/12 

 

Terugkomdag: Watertraining en loopbandtraining in theorie en praktijk voor gevorderden 

2023: 23/06 

2024: 21/06 

2025: 20/06 

 

Terugkom dagen asiel 

Zie agenda en facebook masterclass  

 
Zie op de agenda (op zoekwoord) voor alle info en inschrijvingen.  
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THEMA AVONDEN/DAGEN, CHALLENGES EN ON 

DEMAND WEBINARS 
 

Doel:  

● Een leuke challenge om op eigen tempo aan de slag te gaan met het thema 

● 1avond of dag live ter plaatse in Toscanzahoeve 

● losse webinars (on demand = kijk ze wanneer en waar je wil) 

Over een bepaald onderwerp om kennis te maken met een bepaald onderwerp 

Thema avonden/dagen: 

 Zie agenda voor de data en inschrijvingen van de thema avonden of dagen  

• Spel bij honden 

• Kruidenleer en kruiden bereidingen 

• Je stress controle 

• Lichaamstaal en basis hond of kat 

• Zelfzorg, hoe doe je dat? 

• Assertiver leren zijn en nee leren zeggen 

• Wie ben ik en wat zijn mijn talenten?  

• Angt en agressie bij honden 

• Basis massage bij honden of katten 

• Basis vachtverzorging 

• Burn-out 

• Enz… 

Challenge: 

• Gezonde hormonen bij vrouwen: https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-

hormonen-bij-vrouwen-1 

• Gezonde voeding voor mensen: 

Uitdaging: De basis van gezonde voeding en suppletie voor jou (webinargeek.com) 

• 1 commando voor je hond per week challenge (14 weken): 1 commando voor je 

hond per week challenge | Toscanzahoeve trainingen (teachable.com) 

• Leer je hond wandelen zonder trekken in 11 weken: Challenge: leer je hond 

wandelen zonder trekken in 11 weken. | Toscanz (teachable.com) 

• Naar een gezond en succesvol leven: Challenge naar een gezond, gelukkig en 

succesvol leven. | Toscanzahoev (teachable.com) 

• 10 tips om je hond af te koelen: Challenge: 10 tips om je hond af te koelen. | 

Toscanzahoeve trainingen (teachable.com) 

• Leer je hond alleen zijn in 11 weken: Challenge: leer je hond alleen zijn in 11 weken | 

Toscanzahoeve (teachable.com) 

• In 8 weken een fantastische pup of hond: Challenge: in 8 weken tijd een fantastische 

pup (of hond) in huis. | T (teachable.com) 

• Fun met je hond:  

• Wandelen met je hond:  

Online webinars volgen wanneer en hoe vaak het je past:  

Online opleidingen en laag geprijsde challenges: Alle online (on demand) opleidingen. • 

Toscanzahoeve 

Tip: 

Ook al onze modules en webinars in de beroepsopleidingen kan je ook los volgen als je in dat 

thema geïnteresseerd bent. 

https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-hormonen-bij-vrouwen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/gezonde-hormonen-bij-vrouwen-1
https://toscanzahoeve.webinargeek.com/challenge-gezond-met-voeding-en-suppletie-de-basis-voor-jou-en-je-gezin
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/1-commando-voor-je-hond-per-week-challenge
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/1-commando-voor-je-hond-per-week-challenge
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-leer-je-hond-wandelen-zonder-trekken-in-11-weken
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-leer-je-hond-wandelen-zonder-trekken-in-11-weken
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-naar-een-gezond-gelukkig-en-succesvol-leven
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-10-tips-om-je-hond-af-te-koelen
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-10-tips-om-je-hond-af-te-koelen
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-leer-je-hond-alleen-zijn-in-11-weken
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/challenge-leer-je-hond-alleen-zijn-in-11-weken
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/puppychallenge
https://toscanzahoeve.teachable.com/p/puppychallenge
https://www.toscanzahoeve.be/alle-online-on-demand-opleidingen/
https://www.toscanzahoeve.be/alle-online-on-demand-opleidingen/

