Aangepaste accreditatievoorwaarden COVID 19 SPPD oktober 2020
Wat is het een bewogen jaar, samen stonden en staan we nog, voor een ongekende situatie. Het
coronavirus treft onze gezinnen, onze bedrijven, onze gemeenschappen en onze manier van leven.
Om er voor te zorgen dat we juist in deze tijden diereigenaren en dieren verder kunnen helpen heeft
de SPPD tijdelijk de voorwaarden voor (her)accreditaties aangepast.
We vinden het niet alleen belangrijk om mensen en dieren verder te helpen, maar ook elkaar. Juist in
deze periode willen we ook kennis delen en online nascholing aanbieden. Dit helpt ons in het kunnen
blijven uitoefenen van ons beroep , ook in deze periode. Onze klanten en andere professionals
binnen de branche kunnen we zo professioneel en kwalitatief hoogwaardig van dienst blijven zijn .
We willen met de aangepaste voorwaarden ‘coronaproof’ kunnen doorstarten binnen de branche.

Aanpassingen accreditatievoorwaarden
Gedragstherapeuten alle diersoorten SENIOR
- De eisen / voorwaarden voor aanmelding blijven gehandhaafd (aantallen consulten etc.).
- Aanpassing: de pijldatum waarover de gegevens mogen worden aangeleverd wordt verruimd van 1
jaar (terug), naar 2 jaar terug.
- Bijvoorbeeld: je wilt je per 1 december 2020 laten accrediteren als diergedragstherapeut dan mag
het aantal consulten, en de DAP verklaringen overlegd worden vanaf 1 december 2018.
Gedragstherapeuten alle diersoorten JUNIOR
- Aanpassing: Je mag je laten accrediteren als JUNIOR diergedragstherapeut wanneer je een door de
SPPD geaccrediteerde opleiding voor de betreffende diersoort waarvoor je accreditatie aanvraagt
hebt afgerond.
- Consulten aantal komt hierbij tijdelijk te vervallen.
- De junior accreditatie is geldig tot 1 december 2021.
- Hierna is er mogelijkheid tot het verlengen van de Juniorstatus voor maximaal 1 jaar, tot 1
december 2022. Hierna zijn de huidige voorwaarden weer van kracht mits de situatie hier anders
naar vraagt.
- Uiteraard kan na het Junior jaar ook gewoon accreditatie worden aangevraagd voor de SENIOR
status vanaf 1 december 2021, mits wordt voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden op dat
moment.
Kynologisch Instructeur SENIOR
- Aanpassing: de voorwaarde voor het aantal uren lesgeven wordt tijdelijk aangepast naar 50%:
Van de 12 maanden per jaar geeft de Kynologisch instructeur minimaal 10 maanden voor 3,5 uur per
maand aantoonbaar les (ipv de eerder geldende 7 uur). Gedurende deze 10 maanden dient de
instructeur in het bezit te zijn van een geldig diploma zoals hierboven omschreven bij 'opleiding'.
Kynologisch Instructeur JUNIOR
De eisen / voorwaarden blijven ongewijzigd.
HUS
De eisen / voorwaarden blijven ongewijzigd.

