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Verbeter uw kennis over paardenvoeding, training en gedrag door 
het volgen van een online cursus van ANIVADO:  
Speciale aanbieding tot 1 juni 2020. 
 
Velen van ons zijn dit voorjaar ongewild en voor langere tijd aan huis gebonden vanwege de 
COVID-19 maatregelen. Paardenprofessionals, dierenartsen en paardenliefhebbers kunnen 
deze periode gebruiken om hun kennis vergroten d.m.v. het volgen van een online cursus. 
ANIVADO kondigt daarom een speciaal kortingstarief (10%) aan voor online cursussen van 
ANIVADO die loopt van 10 april tot 1 juni 2020. Vul de kortingscode ANIVADOSPRING2020 in 
wanneer u een ANIVADO online cursus aanschaft. Dus bent u geïnteresseerd in: 
 
Voeding van paarden?  

• In de cursus ‘Giftige planten in Europa voor paarden’ leert u giftige planten en bomen 
herkennen. Ook bevat de cursus een database met giftige planten en bomen die in 
Europa voorkomen. Deze cursus wordt in 3 varianten aangeboden:  
voor paardeneigenaren, -professionals en dierenartsen.  

• De ‘Basiscursus Paardenvoeding 1’ is de ideale online cursus om mee te beginnen 
wanneer u meer wilt leren over paardenvoeding. Tevens is deze cursus vereist voor 
de deelname aan de “live” cursussen i.s.m. Aeres Training Centre Barneveld. Gezien 
de huidige situatie zijn de geplande data voor “live” cursussen onder voorbehoud.  

• Heeft u al een basis over paardenvoeding, dan kunt u uw kennis van wereldwijde 
paardenvoeding verdiepen door het volgen van de cursus ‘Global Equine Nutrition I’ 
(GEN I) ( BSc 3-niveau). Deze cursus is beschikbaar in het Engels en Spaans.  

 
Training en sportfysiologie van paarden?  

• De basiscursus Sportfysiologie van het paard kan de cursus van uw interesse zijn als u 
zich bezighoudt met paardensport. Deze cursus behandelt de basis van de 
sportfysiologie van paarden en introduceert het gebruik van de hartslagmeter en de 
interpretatie van gegevens om het trainingsprogramma van uw paard te 
optimaliseren. Deze cursus is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Spaans. 

 
Gedrag van paarden?  

• Volg onze ‘Equine Clinical Ethology’-cursus met betrekking tot Cribbing & Wind 
sucking, beschikbaar in het Engels en Spaans. Deze cursus is speciaal gemaakt voor 
dierenartsen, maar ook voor degenen met een hogere beroepsopleiding (BSc 3-
niveau) die geïnteresseerd zijn in het gedrag van paarden. 
 

Een onderwijsinstelling - Geïnteresseerd in het aanbieden van online cursussen? De 
ANIVADO platform kan verbinding maken met andere learning management systemen. 
Daarom bespreken we B2B-oplossingen graag met onderwijsorganisaties die ANIVADO-
cursussen willen aanbieden of integreren. 
 
Bezoek www.ANIVADO.com voor meer informatie over deze en andere ANIVADO-cursussen. 
ANIVADO biedt cursussen aan in het Engels, Spaans en Nederlands. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Contact & Informatie over ANIVADO en Dr. Ing D.A. van Doorn MSc:  
W: www.anivado.com; E: info@anivado.com 

http://www.anivado.com/
https://anivado.com/mod/page/view.php?id=1130&lang=en
https://anivado.com/mod/page/view.php?id=1130&lang=es
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