
Algemene vorming van O & O (Ned. ver. voor 
 instructeurs in honden Opvoeding & Opleiding)
Inleidende dag van O & O
Omgang hond van O & O
Cursusdag Oscar & Rufus ( hond en kind cursussen)
Gedragstherapie deel 1 & 2 van het Van Hall instituut
/dogvision ( meer delen waren er toen niet)
Flyball instructeur deel 1 & 2 Cynophillia
Basis Speurhonden instructrice via de NSA
Lezing werken vanuit de driften van de hond
Diploma Honden & katten besluit
Seminar van Turid Rugaas over blaffende honden
Lezing Ronald Mouwen – gebruik van de hond als
sporthond
Stage begeleiderscursus voor MBO studenten van
Aequor
Lezing Marcel Nijland – beweging van honden
Seminar van Jan Nijboer
Lezing dierenarts Daan Kraanendonk erfelijke
skeletafwijkingen en hun behandeling
Seminar Natural Dogmanship – pups en jonge
honden opvoeden
Workshop Marcel Nijland – beweging van honden,
bewegingsonderzoek, in kaart brengen van
afwijkingen in de beweging/ stand van de hond
Stagebegeleider voor aankomend instructeurs van de
opleiding omgang hond (O&O) en/of van module 2
van de opleiding tot gedragstherapeut gegeven door
Dogvision. (de module heet -Kynologisch instructeur)
Lezing over pijn bij dieren door Drs. Margit Price-
Bossard
Voor- en nadelen van het gebruik van stroombanden
– Seminar van Bart Bellon ( je kan er pas een mening
over hebben als je je er in verdiept hebt!)
Dier als geneesmiddel – van Hall instituut ( inzet van
dieren in de gezondheidszorg als therapiedier)
Apporteer workshop – O&O okt 2007 slechts 1 van de 2
dagen gevolgd, wegens omstandigheden
Seminar Ken Ramirez – positive reinforcement
training, husbandry, groepstraining , advanced
training, concept training, minicry etc, in duitsland
dec 2007 ( Met dank aan: Workfirst Apeldoorn &
Dogatti!)
Lezing agressie bij honden – Nicky Gootjes
Gedragstester module B Dogvision
Infoavond papegaaien houden, opvoeden en trainen-
Lorre & Co
 Sociaal hondvaardigheidbewijs
Lezing ADHD bij honden – Drs. Mathijs Schilder
Dogvision gedragstester module C
Para veterinair – nog 1 examen te gaan en de stage
periode

YVETTE VAN VELDHUIJSEN OPLEIDINGEN, CURSUSSEN &
BIJGEWOONDE LEZINGEN;

Puppy specialisatie cursus met dank aan de stichting
achter het Sociaal hondvaardigheids bewijs!!
Seminar “Over wolven…en honden”- Shaun Ellis
Symposium “Diergedrag, intelligentie en welzijn” (o.a.
Jane Goodall en Irene Pepperberg)
Diergedrag Symposium 2010
Pam Reid -In de workshop ging ze in op de evolutie in
trainingstheorie en bevindingen van recente studies.
Lezing over Cesar Millan op het Animal Event.
De bonobo en de 10 geboden Frans de Waal
Lezing via Jane Goodall instituut – Jane Goodall
Ray Coppinger bij Doggo
2 daagse seminar Progressive reinforcement Emily
Larlham
5 daagse Summercourse over husbandry bij stichting
AAP
Marine Mammal Welfare: Behaviour, Cognition and
Emotion – Dolfinarium Harderwijk
Ecourse Puppy Peaks Susan Garret
Science based dogtraining Ian Dunbar
Ken Ramirez Trainingsseminar Making the impossibe
– possible
Growl workshop Ian Dunbar bij Doggo
Scent and Scent processing Simon Gadbois bij Doggo
Animal consepts Sabrina Brando seminar, Emmen
Zoo, Netherlands
Geert den Bolster bij Doggo
Roofvogelcursus Tinley
Psychofarmaca Valerie Jonkheer Sheehy voor KNMvD
Veterinair Behaviour medicine Karen Overall ( via
Doggo)
Kynocongres 2016 Pathalogisch gedrag
Workshop trainen en socialiseren van pups- Marcel
Nijland
Kuddebewakers Louise Liebenberg
Dierenlot landelijk congressen 2015 ( 2x) 2016 (2x)
SPARCS 2013, 2014 2015, 2016
Serminar Dog Agression Peter Neville en Robert
Falconer Taylor
 Activiteiten coach basis (module 1)
 Omgaan met agressie tegen hulpverleners
 BHV en reanimatie



 Dierenartstraining / husbandrytraining
 Honden die agressie naar mensen inzetten
 Grenzen aan het beïnvloeden van rasspecifiek
gedrag – onderdelen: Kuddebewakingshonden,
Oerhonden en Poolhonden
 Vechtende honden uit elkaar halen
 Kippentraining
 Hondentraining voor professionals ( 4 daagse)

 Omgaan met hoog risico honden
 Vechtende honden
 dierenartstraining
 demo’s muilkorf aanleren
 demo’s gebruik breakstick

Kippentraining
 Trainingsvaardigheden
 Training en Welzijn

 Niet van straat eten
 honden en kinderen
 angst voor honden
 hondengedrag

 vuurwerkangst
 Hond- hond agressie ( 2 daagse cursus)
 Correctie banden, hoe werken ze, wat zijn de voor
en nadelen?
 De sociale baas
 Dierenartstraining
 Hoogrisicohonden in brede zin ( 2 daagse cursus)
 Hyperactiviteit
 Angst
 Dominantie
 Help hij jaagt
 Bijtincidenten
 Speellessen/ socialisatie met honden
 Socialiseren / Habitueren
 lichamelijke oorzaken van probleemgedrag
 Sociaal hondvaardigheidsbewijs

dierenartstraining, pijn bij honden, lichamelijke
oorzaken van probleem gedrag, najagen, post
emptio puppydepressie, luchtballonnenangst,
balans en coördinatie, CAT training
(Constructional Aggression Treatment),
berghonden/kuddebewakingshonden, koekjes de
routebeschrijving naar goed gedrag.
Overig

Docent bij de Tinley academie
http://www.tinleyacademie.nl
bijscholingen voor gedragstherapeuten en trainers:

Docent bij Dierenlot http://www.dier.nu

Mbo scholen:

Onder de vlag van stichting Alert :

Onder de vlag van hondenschool Alert:

Artikelen geschreven over  onder meer:

 Omgaan met hoog risico honden
 Vechtende honden
 dierenartstraining
 demo’s muilkorf aanleren
 demo’s gebruik breakstick

Vraagbaak voor collega trainers en
gedragstherapeuten voor herplaatsingen, advies
bij mogelijke lichamelijke oorzaken
probleemgedrag, HR- honden en agressie
problematiek
 Partner voor gemeenten in dierenkwestie zoals
het hondenbeleid
Adviesspreekuren in dierenklinieken en
dierenwinkels
 Husbandry- training bijzondere dieren zoals uilen,
krokodil en servals
 Kinderen leren omgaan met honden op
basisscholen, buitenschoolse opvang en
speeltuinverenigingen

Eigen honden in de loop der jaren: Beagles,
Mechelse herders, Kaukasische Owcharka’s,
Beierse zweethond, Spaanse Mastiff, Duitse
herders, labrador, dingo’s, Wolfhonden

Opvang/trainings honden in huis o.a. : Kaukasische
Owcharka’s, Bull Mastiffs, Tatra’s, Kuvasz, Staffords,
Malthezer kruisingen, Boomers, Beagles,
Malamutes, Tjechische Wolfhond,
Saarlooswolfhonden, Amerikaanse Wolfhond,
Weimaraner, Corgi’s, Teckels, Heidewachtel,
Kangals, Boerboel, Border Collies, Vizsla, Airdales,
Chowchow.

Docent bij Dierenlot http://www.dier.nu

(Vrijwilligers)Werk dier gerelateerd;

Hondenschool Alert
www.alerthondentraining.nl
 facebook:
https://www.facebook.com/HondenscchoolAlert
 sites: www.bijtincidenten.nl
www.verrijkingvoordieren.nl nu onder construction

Oprichter, bestuurslid en trainer van Stichting Alert
hondenopvang
www.stichtingalert.nl
 facebook:
https://www.facebook.com/Alerthondenopvang

Hands on honden ervaring:


