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Allereerste opleiding tot konijnentrainer van start 
 
Voor konijnenliefhebbers, -eigenaren en mensen die zich professioneel met konijnen 
bezighouden is er nu de opleiding tot konijnentrainer: de eerste binnen Nederland! Het konijn 
is een steeds populairder huisdier geworden de laatste jaren, waardoor de aandacht voor het 
gedrag en welzijn van dit dier toeneemt. Initiatiefnemers en docenten van de opleiding zijn 
ervaren dierentrainers Bernice Muntz, Sophie Witschge en Sacha Gaus. 
 
Konijnenschool 
Na de opleiding, gegeven aan de gerenommeerde Martin Gaus Academie in Lelystad, beschikt de 
cursist over een schat aan kennis over het konijn, zijn gedrag en behoeften, vaardigheden met 
betrekking tot konijnentraining en hoe deze in te zetten voor eigen dieren en scholingsdoeleinden. Een 
gecertificeerd konijnentrainer heeft zo de juiste kennis en ervaring om een eigen konijnenschool te 
starten.  
 
Theorie en praktijk 
De opleiding bestaat uit drie modules van elk twee lesdagen, met verdiepende theorie en praktische 
vaardigheden. Per module ontvangt de cursist een certificaat en de opleiding wordt afgesloten met 
een examen. De modules zijn voor belangstellenden ook los te volgen. 
 
“Het is onze droom dat over een paar jaar de konijnenschool net zo ingeburgerd is als de 
hondenschool en je als konijneneigenaar, waar je ook woont in Nederland, voor advies en trainingen 
naar een konijnenschool kunt gaan!” 
 
Ervaren docenten 
Sophie Witschge is dierkundig ingenieur, gecertificeerd SATS-Bridge & Target (dier)trainer en docent 
dierverzorging. Daarnaast is ze mede-eigenaar van Alpha Hondenschool in Meppel. Haar interesses 
liggen in diergedrag en leren bij dieren (met name de cognitieve ethologie) en de training van 
verschillende diersoorten. Ze heeft jarenlange ervaring in het trainen van diverse dieren zoals ratten, 
konijnen, honden, parkieten, geiten en varkens en het begeleiden van beginnende trainers.  

Bernice Muntz is één van Nederlands bekendste dierentrainers. Zij is auteur van de boeken “High Five 
met je konijn” en “Het gelukkige konijn”. Ze heeft jarenlange ervaring als konijnengedragstherapeute 
en geeft zowel nationaal als internationaal cursussen, lezingen en workshops over konijnengedrag en 
-training in de breedste zin van het woord.  Bernice is tevens gedragstherapeut voor honden en heeft 
jarenlang een eigen hondenschool gehad. De laatste jaren richt ze zich op konijnengedrag en –
training. Zij is gecertificeerd SATS-trainer en werkt met allerlei soorten dieren zoals otters, dassen, 
kaaimannen, kippen, cavia’s, honden en katten. 

Voor nadere informatie: 
Bernice Muntz, 070-320 23 15 / e-mailadres info@dierentrainer.nl 
Sophie Witschge, telefoon: 06-108 87267 / e-mailadres: witschge47@kpnmail.nl 
Martin Gaus Academie, telefoon: 0320 22 95 95  / e-mailadres: academie@martingaus.nl  


