SDA-opleiding

SPEURopleiding Speurhondenacademie / Scent Detection Academy
Scent Detection Academy and Research /Advanced canine Technologies®
Praktijkwerk ondersteund door theorie en beeldmateriaal. De internationale speuropleiding is een
levende opleiding. Dit wil zeggen dat de opleiding steeds volgens de laatste steekhoudende inzichten
en kennis geüpdate zal worden. Een unieke kans om iets te proeven van de diverse mogelijkheden en niet meteen een
keuze te hoeven maken, al mag en kan dat natuurlijk wel. Unieke internationale opleiding aan onze Academy.
Module 1
Allereerst informatie over de geschiedenis en ontwikkeling van speuren, hoe zijn we zover gekomen.
Beïnvloed deze ontwikkeling nog steeds onze kennis?
Dan hebben we het over de verschillen en overeenkomsten tussen speur, zoek en detectie werk, de
mogelijkheden tot geurwaarneming. Hoe gedraagt geur zich hoe kan geur beïnvloed worden.
Verschillen tussen onze neus en geurwaarneming en die van de hond. Op welke wijze werk je samen
met de hond. Verschillende manieren van verwijzen en waar maak je gebruik van. Ondersteuning
door presentaties en veel beeldmateriaal. Enkele korte praktijkmomenten. Inclusief lesmap en
inhoud.
Module 2
Uitbreiding van module 1. Praktijk speur, zoek of detectiewerk uitgebreid.
Vervolg op clinics en mogelijke lessen(praktijkwerk). Ervaring opdoen en kijken. Basaal neuswerk met
de eigen hond, we kijken naar de eigen honden in de praktijk en naar filmmateriaal om te leren
volgens welke patronen de honden functioneren. Leren hoe je de voortgang van de hond en geleider
kunt bijhouden en hoe je voor de volgende module een opdracht kunt uitwerken.
Module 3
Vervolguitleg en uitbreiding van module 2. Praktijk speur, zoek of detectie werk
uitgebreid. Onze eigen mogelijkheden hierin. Vervolg op clinics en mogelijke lessen(praktijkwerk).
Hoe bouw je een training op. We bekijken de uitgewerkte opdracht uit de tweede module en de
verslaglegging hiervan. Toewerken naar de uitwerking van een volgende opdracht voor de vierde
module. Ondersteuning door (eigen) filmmateriaal.
Module 4
Opdrachten bekijken en vervolguitleg en uitbreiding van module 3. Praktijk speur, zoek of detectiewerk
uitgebreid. Hoe heb je opgebouwd en waarom. Vervolg op clinics en mogelijke lessen(praktijkwerk).
Verklaren wat je in de praktijk ziet en begeleiden van een andere hond en geleider. Ondersteuning
door (eigen) filmmateriaal.
Clinics
De clinics zijn bedoeld om te proeven aan diverse mogelijkheden binnen speur/zoek/detectiewerk. Iedere clinic heeft een
onderwerp, varierend van Sample making, Car search, Remote reinforcing, Box training, Bubble training, Hard surface
tracking etc. etc. De clinics zijn altijd in groepjes om de mogelijkheid te bieden ook andere dan alleen de eigen hond aan het
werk te zien en zo een betere en bredere blik te krijgen.
Lessen
Deze worden naar de mogelijkheden van agenda’s afgesproken en soms organiseren we een speciale trainingsdag waar we
gelijk de clinics de mogelijkheid bieden elkaar te zien werken, mogelijk in verschillende gekozen disciplines.
Module 5
Eindmodule voor instructeurs (O&O, Martin Gaus) in overleg. Na het volgen van de voorgaande
modulen. Op aanvraag.
De modulen zijn uitsluitend in volgorde te volgen. Zij worden ondersteund door veel beeldmateriaal.
Alle prijzen zijn excl. BTW

De eerste module: € 300,-.
De tweede module: € 400,De derde en vierde module: € 500,- per stuk
Examen, na module vier (praktijk en theorie): € 200,Er is een bepaalde houdbaarheid aan de certificaten tussen de modulen, dit komt neer op (afhankelijk van de module) 1 tot
1 ½ jaar. Wij passen onze leerstof steeds aan indien er nieuwe inzichten en dergelijke van toepassing zijn.
Vijfde module en examen op aanvraag na het volgen van voorgaande modulen.
Tussen de eerste 4 modulen in moeten minimaal 4 praktijk clinics van een dagdeel gevolgd worden (meer kan, indien
dit nodig of gewenst is), dat zijn er minimaal 12 in totaal á € 100,- per clinic voor een hele dag en € 60,- voor
een dagdeel waarbij het aantal clinics uiteraard dubbel is, 24. Lessen, privé, per twee of maximaal 3
honden en geleiders, evt. met meegenomen sproorlopers op afspraak en naar eigen inzicht of
overleg maar met een minimum van 5 tussen iedere module.
Een onderdeel van de tweede, derde en vierde module is het behalen van een van tevoren
vastgesteld, besproken en afgesproken niveau met de eigen hond (dit kan per hond verschillen). Het
kan nodig zijn extra praktijklessen af te spreken om het beoogde niveau te halen. Dit laten we deels
aan het inzicht van de studenten over. Tijdens de lessen stellen we het vervolgdoel per les steeds bij.
Wij bieden de mogelijkheid diverse specialisatie modulen te volgen. Diabetes Alert Assistance Dog DAAD trainer, Eco /
Endangered species trainer, Vapour training, Algemeen detectiewerk etc. etc.
Ook kunnen wij u helpen bij uw specifieke vraag mbt. Speur, zoek en detectiewerk.
Talenten zijn altijd welkom binnen ons bedrijf, voldoen zij aan onze eisen en slagen zij voor de
toelatingstest, dan kijken we indien van toepassing naar de inzetmogelijkheden binnen een van onze lopende of nieuwe
bedrijfsprojecten. Dit na het volgen van de SDA-opleiding.

