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Kattenwelzijn Opleiding (KWO) speciaal voor paraveterinairen, dierenasielmedewerkers, 

kattenoppas professionals en kattenpension houders. 

Vanaf januari 2018 organiseert de Katten Academie een geheel nieuwe opleiding voor 

iedereen die professioneel met katten werkt. 

Het welzijn van katten kan verbeterd worden 

Met steeds meer katten in Nederland is er behoefte aan meer kennis over dit dier en hoe 
het welzijn verhoogt kan worden in voor de kat onprettige situaties. Zo kunnen 

paraveterinairen, asielmedewerkers, pensionhouders en -medewerkers en professioneel 
kattenoppas professionals zich onderscheiden en het welzijn van de katten waar zij mee 

werken, verbeteren. Hiermee wordt genezing, plaatsbaarheid en het algehele welzijn 

verhoogt. 

Brede opleiding 

In diverse uiteenlopende modules leren we de deelnemer het welzijn van katten beter te 
beoordelen en te verbeteren. Ook is deze na het afronden van de opleiding in staat om op 

het juiste moment door te verwijzen naar een dierenarts, kattentrimmer of 

kattengedragstherapeut als de situatie dit vereist. 
  

Omdat iedere functie speciale voorkennis vereist is de opleiding in vier richtingen verdeeld.  
Bij elke richting hebben we gekeken naar de vooropleiding die daarbij hoort. Zo hoeft een 

paraveterinair geen EHBO te volgen en is de module PR en Social Media voor niemand 

verplicht maar voor iedereen die een eigen praktijk of bedrijf heeft handig. 
 

Per dag ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. Zodoende hebben de 

modules, wanneer los gevolgd, ook een meerwaarde. 

Uniek in Nederland 

Wanneer alle verplichte dagen zijn gevolgd en het bijbehorende examen met goed gevolg is 
afgelegd, ontvangt de deelnemer het diploma Kattenwelzijndeskundige. Dit is uniek in 

Nederland en draagt bij aan beter welzijn voor katten. 

Ervaren docenten 
Sonja van Leeuwen geniet als vooraanstaand gedragstherapeut voor katten al jarenlang 

Nederlandse bekendheid. Samen met Maggie Ruitenberg, gedragstherapeut en specialist op 
het gebied van gedragsproblemen en emoties, maakt zij deel uit van het team van de 

Katten Academie.  



 
Voor wie 

Iedereen die op een professionele manier met katten werkt of wil werken en 
kattenliefhebbers die meer willen weten over katten. 

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over deze opleiding en docenten http://www.kattenacademie.nl 

Start: januari 2018 

Tijd: van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Plaats: Katten Academie, Drostendijk 30, 7341SH te Beemte – Broekland (gem. Apeldoorn). 

Prijs: 95 Euro per module. Deze prijs is inclusief koffie/thee en exclusief BTW en lunch. 

Voor meer informatie of inschrijven: http://www.kattenacademie.nl 
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Als u vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar info@kattenacademie.nl of bellen met 06 

57 61 09 92. 
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