Handleiding accreditatie Kynologisch Instructeur
Opleiding
Voor accreditatie beschik je over één van de volgende diploma’s:
 DogVision
 Tinley: ABA
 O&O: AV en OH (oude stijl)
 O&O: Module A, B én C (nieuwe stijl vanaf 2013-2014)
 Martin Gaus Academie: tot en met 2012 Instructeur I & II of complete GT opleiding met
module 3 en 4, vanaf 2013 Instructeur I, II én III, vanaf 2016 volledig diploma (te
verkrijgen na I, II en III)
 Het hoogste diploma wat je recht geeft op het voeren van de titel kynologisch
instructeur dien je bij de SPPD aanmelding te overleggen.
Geldigheid diploma
 Het diploma Kynologisch Instructeur moet minimaal 10 maanden oud zijn. (In verband
met de ervaringsvraag van afgelopen jaar minimaal 10 maanden 7 uur per maand les
hebben gegeven).

Praktijk








Van de 12 maanden per jaar geef je minimaal 10 maanden voor 7 uur per maand
aantoonbaar les, gedurende deze periode ben je in bezit van een geldig
instructeursdiploma zoals vernoemd bij de opleidingseisen.
Zelfstandige instructeurs tonen gewerkte uren aan door: door middel van een
boekhoudersverklaring, een lesrooster, een websitepagina, of een ander gepubliceerd
document.
Indien je als Kynologisch Instructeur werkzaamheden uitvoert in opdracht van een
hondenschool, geeft deze hondenschool een verklaring waaruit blijkt hoeveel uur je als
instructeur werkzaam bent. (verklaring is downloadbaar via het online
aanmeldingsformulier op de website van SPPD).
Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk je te laten accrediteren als Junior Kynologisch
Instructeur in het eerste jaar voorafgaand aan je definitieve accreditatie. Je hebt dan
nog geen 10 maanden werkervaring, maar beschikt wel over het juiste diploma, bent
actief aan het werk binnen het vak (en kan dit overleggen) en beschikt over algemene
voorwaarden en een gedegen klachtenregeling.

Werkwijze


Als Kynologisch Instructeur stimuleer je klanten om in aanleerfase de hond
oefeningen/vaardigheden aan te leren volgens positieve trainingstechnieken. In de
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beheer- en handhavingsfase worden andere vormen van operante conditionering niet
uitgesloten.
Indien de cursist naar de Kynologisch Instructeur is doorverwezen door een
hondengedragstherapeut, dan krijgt de laatste alle informatie die nodig is om een
therapie voort te zetten of af te sluiten.
De hondenschool waar je als Kynologisch Instructeur lesopdrachten voor uitvoert moet
beschikken over algemene voorwaarden en een klachtenregeling. Deze staan duidelijk
vindbaar op de website van de hondenschool gepubliceerd.

Kwaliteitsbewaking





Als Kynologisch Instructeur verwijs je, aantoonbaar, door naar een (SPPD)
hondengedragstherapeut als tijdens de instructie of de aanmelding voor instructie
aannemelijk is dat de gevraagde kennis en competentie het niveau van jou als
instructeur te boven gaat.
Als Kynologisch Instructeur en/of de hondenschool waar je werkzaam bent, ben je
verantwoordelijk voor eventuele klachten van een cursist.
Serieuze klachten moeten schriftelijk gerapporteerd worden aan de SPPD.

Na- / Bijscholing





Iedere instructeur dient zich voor 10 NP’s op jaarbasis na- / bij te scholen. De
scholingslijst en het reglement is te downloaden op de website www.sppd.nl/nascholing.
Wanneer je je voor het eerst aanmeldt bij de SPPD hoef je over het voorgaande jaar
géén scholingspunten te overleggen. In het jaar na aansluiting dien je je bij-/na te
scholen volgens de SPPD nascholingseisen www.sppd.nl/nascholing voor heraccreditatie.
Wanneer een kynologisch instructeur als gedragstherapeut is aangesloten bij NGVH,
Tinley of Certipet óf geregistreerd staat als SPPD gedragstherapeut voor honden hoeft
deze als kynologisch instructeur geen NP’s te overleggen aan SPPD. Dit wordt jaarlijks
gecontroleerd in samenwerking met de betreffende organisatie (NGVH en/of Tinley).

Procedure aanmelden nieuwe Kynologisch Instructeur








Vooraf overmaken van de accreditatiekosten
Via het website formulier
Accreditatie duurt maximaal 4 weken
Aanmelden kan op ieder gewenst moment van het jaar
Na accreditatie wordt je naam op de website van SPPD geplaatst, dit is het bewijs van
aansluiting in combinatie met het certificaat.
Na accreditatie ontvangt je het bijbehorende certificaat per email
Na accreditatie ontvang je het SPPD logo voor plaatsing op website of in
emailhandtekening.

Procedure afmelden Kynologisch Instructeur
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Het opzeggen van de SPPD aansluiting kan op ieder gewenst moment in het jaar.
Hiervoor kan een email gestuurd worden naar administratie@sppd.nl.
Vanaf het moment van afsluiting (als je naam niet meer wordt vermeld op de SPPD
website) dien je binnen 1 maand een eventueel gebruikt SPPD logo op je website (en in
andere ex- en interne communicatie uitingen) te verwijderen.

Kosten aanmelding nieuwe Kynologisch Instructeurs


De kosten voor accreditatie bedragen € 35,- op jaarbasis (geldig t/m december in het
lopende jaar). Aanmelding kan plaatsvinden op elk gewenst moment in een jaar.



Nieuwe aanmeldingen betalen € 35,- voorafgaand aan de aanvraag van accreditatie. Het
bedrag dient bij SPPD op de bankrekening te zijn bijgeschreven (rekening NL77 INGB
0006 4116 92, t.n.v. SPPD te Lelystad) alvorens wordt overgegaan op beoordeling van de
aangeleverde gegevens voor accreditatie aanvraag.



Wanneer niet voldaan wordt aan de gestelde eisen (afwijzing accreditatie) wordt van de
reeds betaalde accreditatiekosten, € 15,- gerestitueerd.



Na het overmaken van de accreditatiekosten worden de gegevens beoordeeld voor
accreditatie. Wij streven er naar dit binnen 3 weken te bewerkstelligen.



Na goedkeuring of afwijzing van de accreditatie ontvang je de factuur van het betaalde
accreditatiebedrag.

Her- accreditatie; geldigheid aanmelding en jaarlijkse controle
Ben je als instructeur al geaccrediteerd door de SPPD dan volgt jaarlijks de controle in december
voor accreditatie in het jaar daarop.
 Als instructeur dien je zelf telkens voor 1 december je bescheiden tot accreditatie in te
leveren voor het volgende jaar. Dit lever je online aan via het formulier op de SPPD
website.
 Je dient het bedrag voor aanvraag van de accreditatieverlenging voor een volgend jaar,
voorafgaand of tegelijk bij het aanleveren van je gegevens voor de verlenging over te
maken op banknummer NL77 INGB 0006 4116 92, t.n.v. SPPD te Lelystad ovv van je
voor- en achternaam en bedrijfsnaam.
 Vóór 31 januari in het volgende jaar verneem je of je in het afgelopen jaar voldaan hebt
aan de voorwaarden voor accreditatie voor het volgende jaar.
 De kosten bedragen € 30,-. Blijk je niet te voldoen aan de eisen van de SPPD, dan houdt
SPPD € 15,- administratiekosten in van het betaalde bedrag, waarna het resterende
bedrag van € 15,- binnen 30 dagen na de afwijzing gerestitueerd wordt.
 Je aanvraag voor verlenging van je accreditatie wordt in behandeling genomen nadat het
bedrag van € 30,- op de rekening van de SPPD is bijgeschreven.
 Na goedkeuring of afwijzing van je her accreditatie ontvang je de factuur van het
betaalde accreditatiebedrag.
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Bij het uitblijven van de betaling, wordt zonder betalingsherinnering je naam verwijderd
van de website van SPPD. We gaan er dan vanuit dat je je accreditatie niet wil
voortzetten, echter het wordt op prijs gesteld als je dit vooraf aan de SPPD kenbaar
maakt.
Bij goedkeuring van je verlenging tot accreditatie blijft je naam vermeldt staan op de
website van SPPD en ontvang je een nieuw certificaat voor accreditatie voor het
volgende jaar.

Uitzonderingen als gevolg van (langdurige) ziekte of overmacht van de
instructeur


Als een instructeur vooraf weet dat hij/zij (van korte of langere duur) zijn/haar
werkzaamheden niet kan uitvoeren vanwege ziekte of overmachtssituaties, dan dient
dat bij SPPD schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Mits dit aangetoond kan worden
(verklaring arts, andere verklaringen) mag dit (tot maximaal een jaar) leiden tot
vermindering van het aantal te geven lesuren als instructeur op jaarbasis om accreditatie
te behouden. Voorwaarde is wel dat de instructeur in de twee jaren hieraan
voorafgaand geaccrediteerd is geweest door de SPPD als kynologisch instructeur.

Aanmelding Junior Kynologisch Instructeur
 Vanaf januari 2019 is er de mogelijkheid je aan te melden als junior kynologisch
instructeur, voor de duur van 1 jaar, waarna je aan de volledige eisen voldoet voor
aanmelding tot Kynologisch Instructeur. Hiervoor gelden dezelfde eisen als aanmelding
tot Kynologisch Instructeur met uitzondering van de 10 maanden lesgeven na het
behalen van het diploma. Je dient wel te kunnen aantonen dat je in bezit bent van een
diploma van een door de SPPD geaccrediteerd opleidingsinstituut, je actief bent met
lesgeven op een hondenschool (en kan dit overleggen) en je beschikt over algemene
voorwaarden en een gedegen klachtenregeling.
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Checklist nieuwe aanmelding
Naam Instructeur:
Datum:
In te leveren bescheiden
Diploma’s aanwezig

Ja / Nee

Kvk inschrijving (alleen bij zelfstandige instructeur)

Ja / Nee / Nvt

Urenverklaring hondenschool (wanneer in dienst bij een hondenschool)

Ja / Nee / Nvt

Voldoet aan ureneis (zelfstandige instructeurs)

Ja / Nee

Algemene Voorwaarden (zichtbaar op de website)

Ja / Nee

Klachtenregeling (zichtbaar op de website)

Ja / Nee

Accreditatiekosten van € 35,- overgemaakt voor het in behandeling
nemen van de accreditatiebeoordeling

Ja / Nee

Checklist bestaande her-accreditatie volgend jaar
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Naam Instructeur:
Datum:
In te leveren bescheiden
Urenverklaring hondenschool (wanneer in dienst bij een hondenschool)

Ja / Nee / Nvt

Voldoet aan ureneis (zelfstandige instructeurs), aantoonbaar door
lesrooster, boekhoudersverklaring, publicatie website.

Ja / Nee

Voldoet aan nascholingseis (10 NP jaarbasis), aantoonbaar overleggen

Ja / Nee

Accreditatiekosten van € 30,- overgemaakt voor het in behandeling
nemen van de accreditatieverlenging

Ja / Nee
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