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In welk level registreer ik? 
 
Registratie in het AKR kent 3 levels omdat AAI beoefenaren met verschillende doelen werken (*), 
verschillende achtergronden hebben, en daarvoor een level-specifiek pakket aan competenties, 
kwaliteit en kennis van praktijk en theorie nodig hebben (zie ook competentieprofielenschema en de 
Basisdocumenten level en opleiding hond en paard). 
 
Level 1: Vrijwilliger, bezoekteam 
 
In level 1 registreer je wanneer je beschikt over: 

 Middelbare school of hoger en je bent opgeleid tot bezoekteam met hond in AAI 
 Middelbare school of hoger en je hebt een opleiding in AAI  met paarden om te werken als 

gekwalificeerde vrijwilliger op (zorg)maneges, bezoekvrijwilliger met paard/ezel/ander dier, 
vrijwilliger op zorgboerderij 

 Competenties en kwaliteiten, kennis en kunde behorend bij level 1 (zie Regelgeving) 
 
Activiteiten: AAA, meestal onbetaald 
 
 
Level 2: Professioneel handler (vaak i.s.m. Professional) 
 
In level 2 registreer je wanneer je beschikt over 

 MBO/HBO/WO (of aantoonbaar denk en doe niveau) en je bent opgeleid tot bezoekteam 
met hond en hebt specialisatiecursussen (b.v. READ) 

 MBO/HBO/WO (of aantoonbaar denk en doe niveau) en je hebt meerdere 
hondentrainingscursussen gevolgd, bent getraind als professioneel handler in AAI en werkt 
samen met Professional in AAT, AAE, AAC of traint honden met/voor cliënten. 

 MBO/HBO/WO (of aantoonbaar denk en doe niveau) en hebt afgeronde opleiding(en) als 
paardentrainer/rij instructeur en bent opgeleid in AAI en werkt samen met professional bij 
AAT, AAE, AAC 

 MBO/HBO/WO (of aantoonbaar denk en doe niveau) en hebt afgeronde opleiding(en) b.v. 
Dieren in de zorg (koeien, ezels, geiten, konijnen enz.)  in AAI en werkt samen met 
professional bij AAT, AAE, AAC op kinderboerderij etc.  

 Competenties en kwaliteiten, kennis en kunde behorend bij level 2 (zie regelgeving) 
 
 

Activiteiten: handler van hond, paard of ander dier bij AAT, AAE, AAC. Handlers werken dus altijd 
samen met een professional vanuit andere discipline (arts, fysiotherapeut, coach, onderwijzer, 
psycholoog, etc.) maar ook zelfstandig b.v. bij ‘opleiden’ therapiehonden samen met cliënten, bij 
hondenvoorleesprogramma’s, bij sommige begeleidingstaken van kinderen (activiteiten, geen 
therapie of educatie of coaching) 
 
 
Level 3: Professional 
 
In level 3 registreer je wanneer je beschikt over 

 HBO/WO en beroepsopleiding in Gezondheidszorg, Sociale wetenschappen, Onderwijs of 
Coaching (of aantoonbaar denk en werkniveau) en een diploma als professional 
(fysiotherapeut, psychiater, psycholoog, ergotherapeut, creatief therapeut, dramatherapeut, 
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(jeugd)coach aangesloten bij SKJ, NOBCO, sociaal of maatschappelijk werkende en daarnaast 
AAI beoefent.   

 Professionals kunnen met of zonder handler werken (met honden, paarden, ezels of andere 
dieren) 
Professionals die standaard samenwerken met een handler hebben een minder zwaar 
cursuspakket dan van de professionals die zonder handler werken (zie regelgeving bij 
curriculum hond/paard/ezel etc.). 

 Competenties en kwaliteiten, kennis en kunde behorend bij level 3. 
 
Activiteiten: AAT, AAE, AAC met of zonder handler uitgevoerd. 
 
(*) Animal Assisted Intervetions (AAI) onderscheidt vier hoofdgroepen: 

 AAT Animal Assisted Therapie 
 AAE Animal Assisted Education 
 AAA Animal Assisted Activities 
 AAC Animal Assisted Coaching 

 


