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Casus
Je bent een prachtige intuïtieve cursus of opleiding begonnen. Een opleiding waarin praktijk
ervaring opdoen en het maken van vlieguren heel erg belangrijk is. Niet enkel in de vorm van
de live scholingsdagen en de oefeningen vanuit je werkboek om thuis mee aan de slag te
gaan, maar ook zeker in het doen van stage uren. Binnen deze uren ga je aan het werk met
jouw klant. Hoe en waar je deze klanten werft dat is je in de live lesdag uitgelegd.

De klanten zijn onderverdeeld in een bepaalde ordening:
1. Mensen binnen jouw inner circle
2. Mensen die je kent maar niet tot je inner circle behoren
3. Mensen buiten jouw circle

Bij aanvang van de opleiding "systemisch & energetisch werken met honden" is het in casus 1
& 2 bijvoorbeeld toegestaan om te werken met mensen die behoren tot jouw inner circle.
Vanaf casus 3 ga je werken met mensen die vallen onder punt

2 of 3. Vanaf casus 5 t/m 7

is het enkel toegestaan om met mensen te werken die vallen onder punt 3. Je gaat in deze
opleiding dus in totaal 7 casussen uitvoeren en aanleveren.

Voor elke opleiding en cursus is de opbouw in verhouding met het aantal uit te voeren
casussen evenredig als in bovengenoemd voorbeeld.

In jouw lesgroep zal dit duidelijk

aangegeven worden.

In deze hand-out, die we met zorg voor jou gemaakt hebben, lees je alles over het uitvoeren
en aanleveren van je casussen.

Lees deze hand-out dus goed door en zorg dat je de

richtlijnen volgt om zo op juiste wijze je casussen aan te leveren.

Warme groet,

Danielle & het docententeam
KernKracht Academie
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Casus uitvoeren en aanleveren
Praktijkervaring opdoen is een ontzettend belangrijk onderdeel van de scholing die je aan het
volgen bent. Tijdens de live scholingsdagen ben je hier natuurlijk al mee bezig maar ook buiten de
scholingsdagen is het van essentieel belang dat je vlieguren gaat maken. In deze vlieguren ga je
het geleerde toepassen en je eigen maken. Ervaring erin opdoen. Dit is heel belangrijk voor jouw
leer- en groeiproces als professional maar ook als mens!

Door middel van het uitvoeren van casussen groei je niet alleen maar wordt je ook nog eens goed
voorbereid op het integreren van het geleerde in jouw werk en natuurlijk is het ook een hele
goede voorbereiding op jouw examen (indien je jouw scholing afsluit met een examen).

Het docententeam staat klaar om jou te ondersteunen in jouw leerproces en je te begeleiden
naar een hoger niveau te begeleiden.

Voor de uitvoering en aanlevering van de casus zijn richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen casussen uitvoeren
Je casus duurt maximaal 1 tot 1,5 uur. Een langere casus is per definitie niet wensbaar i.v.m de
spanningsboog van de hond en je klant.
In je casussen dienen minimaal 2 werkvormen te zitten
Een coachgesprek telt niet mee als werkvorm, een bodyscan wel.
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Richtlijnen casus aanleveren
Je dient van de 7 casussen minimaal 3 casussen uit te schrijven
Je dient van de 7 casussen minimaal 3 casussen middels video of audio aan te leveren
Je mag bij je uitgeschreven casussen ondersteunend beeldmateriaal (foto's) aanleveren.
Zorg dat de kwaliteit van je video of audio opname goed is. Hou hierin bijvoorbeeld rekening
met weersinvloeden zoals wind. Zorg ervoor dat jij en je klant goed verstaanbaar zijn!
Neem geen casussen op in dialecten.
Stuur

maximaal

1

uur

aan

video

of

audio

opname

in.

Opgenomen

stukken

waarin

niet

"gecoacht" wordt (bijvoorbeeld je bent in gesprek met je klant over koetjes en kalfjes) dienen
er tussen uitgeknipt te worden.
Aanleveren van je casus dient te gebeuren middels het casusformulier in de online academie
Aanleveren van ondersteunend beeldmateriaal stuur je naar scholing@kernkracht-academie.nl
o.v.v. de bijbehorende casus.
Aanleveren van video of audio opname verstuur je via we transfer naar scholing@kernkrachtacademie.nl. Hierbij vermeld je ook bij welke casus het materiaal hoort.

Het beoordelen van je casus
Na

het

aanleveren

van

je

casus

wordt

jouw

casus

nagekeken

door

een

docent.

Dit

is

een

willekeurige docent uit het docententeam, het hoeft dus niet per definitie te betekenen dat je van
deze docent ook een live scholingsdag hebt gehad.

De docent beoordeelt jouw casus binnen 14 dagen en voorziet deze van feedback. Je ontvangt
altijd een ingevuld feedbackformulier terug. Deze feedback dien je mee te nemen naar je
volgende casus. Pas als je casus beoordeeld is en je van de docent een "ja" hebt gekregen om
door te gaan naar een volgende casus, kun je een nieuwe casus in plannen. Wil je vooruit plannen
in

je

casussen,

omdat

dit

agenda

technisch

handig

voor

je

is,

hou

dan

rekening

met

bovenstaande. Je mag echt pas door naar de volgende casus als je goedkeuring hebt gekregen
van de docent!
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Contact met een docent
Heb je vragen over de ontvangen feedback, dan kun je deze stellen aan de docent die jouw
casus nagekeken heeft. Je dient deze in een reply op haar mail te stellen. Indien de docent het
nodig acht om telefonisch met je in gesprek te gaan, bijvoorbeeld omdat de uitleg dan helderder
wordt, dan zal de docent een bel-afspraak met je inplannen. De docent zal nooit zomaar, op een
niet afgesproken moment, contact met je opnemen. Andersom vragen we je deze houding ook in
acht te nemen.

Indien je zelf behoefte hebt aan een contactmoment met de docent, dien je dit per mail aan te
geven. Docenten zijn uitsluitend bereikbaar via de mail. Dus niet via Whatsapp, Messenger, sms of
welk ander kanaal dan ook.
We vragen hiervoor je begrip!

We wensen je heel veel plezier met het uitvoeren van je casussen!
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