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Opleiding
2008-2010 Toegepast Diergedrag KaHo Sint-Lieven
Sint-Niklaas
2005-2008 Agro- en Biotechnologie afstudeerrichting
Dierenzorg KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas
•   Eindwerk 3e jaar: De MAG-test bekeken door het
oog van vakmensen
•   Eindwerk 2e jaar: De problematiek van
tweelingdracht bij paarden en de bijkomende
moeilijkheid van cysten op de baarmoederwand
•   Eindwerk 1e jaar: De levensloop van een
vleesvarken, van big tot hamburger
•   Attesten:
o   Bedrijfsbeheer
o   Werken met proefdieren
o   Veiligheid en preventie
o   EHBO
o   Plantenbescherming
1999-2005 Humaniora: Economie - Moderne Talen
Ervaringen

2010-… Dyadis: Belgische vereniging ter toewijzing
van Hulphonden aan mindervaliden.
•   Stage gevolgd bij de franse
zusterorganisatie Handi’chien gedurende
drie maanden.
•   Stage bij de Nederlandse organisatie
Hulphond
2008-2010 Halftijdse job als stalgast bij Stephex
Stables, een internationaal showjumpingteam
2007-2008 Bewakingshonden van het Belgisch Leger:
Stage
•   Volgen van de opleiding ‘waker-hondenmeester’
bij het Belgische Leger en helpen bij het

onderhouden en het voeden van de aanwezige
honden.
•   Zelf werken met de hond: hond sturen, afhalen,
onder controle houden van de hond in het bijzijn
van een pakwerker.
•   Zelf pakwerker zijn: de hond gaan ophalen, de
hond opvangen bij het sturen.
•   Ik heb ook in het medisch kwartier voor de
militaire honden enkele ingrepen gevolgd.
2007-2006 De Morette, Kunstmatig
Inseminatiecentrum en Baanpraktijk voor Paarden
Stage
•   Hier heb ik veel geleerd door de vele
huisbezoeken die ik meedeed met de
dierenartsen. Ik stond in het centrum zelfstandig in
voor het onderhoud en de voeding van alle
paarden. Ook de sperma-afnames en
bevruchtingen hebben me veel bijgeleerd over
de vruchtbaarheidscyclus.
2007 De Morette, KI en Baanpraktijk voor paarden
Vakantiewerk
•   Ik stond in voor het onderhoud van alle paarden
op het centrum alsook voor de voeding. Ik deed
ook alle taken die moesten gebeuren met
betrekking tot onderhoud van de weiden,
parking, gebouwen, labo. Wekelijks plaatste ik alle
medicijnen in de farmacie en hielp ik de klanten
die medicijnen kwamen kopen.
2005-2006 Varkenskwekerij
Stage
•   Op deze verkenningsstage leerde ik veel bij over
zelfstandige kwekerijen. Ik hielp bij de verzorging,
onderhoud van de hokken, voedering, bewerken
van het maïsland, nummeren en tanden knippen
van biggen. Op deze stage kreeg ik de kans veel
zelf te doen in het bijzijn van de kweker waardoor
ik nieuwe handelingen heb aangeleerd.
2005-2007
Praktijkweek
•   Scheren van runderen, klauwverzorging van
runderen, natuurlijk hoefkappen, observeren van
biggen en enrichment ervan, omgaan met
honden, centrum voor wolven, bizonkwekerij.

Hobby’s

Honden (gehoorzaamheid met eigen hond),
gedragstherapie voor honden, paarden( steeds
paarden gehad thuis), jeugdbeweging (11 jaar lid en
5jaar leiding), lezen van ethologische boeken, sport
(mountainbike)

Interesses

Opleiding en beroepen in verband met honden
Dierenwelzijn
Paarden, niet zozeer sport maar eerder de omgang,
verzorging, recreatie.
Alles over gedragsonderzoeken, lezen van
wetenschappelijke artikels

Vaardigheden

Vloeiend Engels in woord en geschrift, goed Frans in
woord en geschrift en matig Duits. Vaardig met
Word, Excel, PowerPoint, Acces en Outlook.

