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Sinds 2007 ben ik gediplomeerd Kynologisch Instructeur, opgeleid door Dogvision en Kynotrain.
Daarnaast heb ik meer dan 30 jaar praktijkervaring op het gebied van gehoorzaamheidstraining,
opvoeding en gedrag van honden.
Sinds 2017 geaccrediteerd SPPD Kynologisch Instructeur (Stichting Platform Professionele
Diergedragsdeskundigen).
Lid van O&O, Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Honden- opvoeding & -opleiding
In mijn trainingen gebruik ik hondvriendelijke, positieve trainingsmethoden (o.a. positive
reinforcement training). Ik gebruik voerbeloningen, spel of vrijheid om gewenst gedrag van een
hond te versterken. Daarnaast help ik hondeneigenaren om ongewenst gedrag van hun
(jonge)hond te voorkomen of om te buigen.
Mijn trainingen zijn o.a. gebaseerd op methodes- en trainingen van toonaangevende,
Nederlandse kynologisch specialisten als Peter Beekman, Jolein van Weperen van Hondenschool
de Laar en Sam Turner van Paws4fun
Ik ben mateloos geïnteresseerd in honden, hun gedrag en hondentraining. Met veel plezier volg
ik jaarlijks bij- en nascholing zowel in Nederland als internationaal. Kennis- en inspiratie doe ik
daarnaast op bij toonaangevende (internationale) hondentrainers en specialisten op het gebied
van honden(gedrag, opvoeding, training en leerprincipes) zoals Dr. Brian Hare, Dr. Ian Dunbar en
Dr. Sophia Yin en Emily Larlham.
Mijn klanten zijn hondeneigenaren die het leuk vinden om samen met hun hond te trainen, de
gehoorzaamheid van hun hond willen verbeteren en/of meer willen weten over honden, hun
gedrag en leerprincipes bij honden
Regelmatig assisteren aspirant hondentrainers of hondentrainers in opleiding bij O&O, Dogvision
of Martin Gaus bij de trainingen.
Naast mijn activiteiten als kynologisch instructeur ben ik eigenaar van Scoutler, een werving- en
selectiebureau in Amsterdam Noord. Bij Scoutler adviseer ik veelal internationale, tech bedrijven
op het gebied van recruitment. Daarnaast ondersteun ik hoogopgeleide professionals bij het
vinden van een nieuwe baan
Sinds oktober 2017 is Joy, een blond Labrador Retriever teefje, het nieuwste en nu al meest
geliefde lid van ons gezin. Met haar doe ik wekelijks 3 uur jachttraining bij Jachthondenschool
Almere, dit jaar hopen wij ons eerste C-diploma te behalen en zullen wij in april meedoen aan
onze eerste wedstrijd.

Afgeronde opleidingen en trainingen
2018
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Jachttraining voor pups en jonge honden bij Jachthondenschool Almere
Dierenartstraining voor Hondenscholen, Tinley Academie
Workshop 'Van weerstand naar meestand', Hondenbescherming Nederland
Friendly with Dogs Congres 2018, Gent België
Geaccrediteerd door SPPD als Kynologisch Instructeur voor het jaar 2018
Keys to successful animal training, Karolina Westlund (webinar)
Best Practices Animal Enrichment, ASPCA Pro/SAWA Series (webinar)
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The Truth About Cats & Dogs, The Edinburgh University, MOOC Coursera
Explores the role of cats and dogs in different societies, the welfare issues they face and how
we can improve animal and human health and welfare through enhancing our understanding
of dog and cat behavior and ecology
Jachttraining voor (jonge) honden, Jachthondenschool Almere
Jachttraining voor puppy's , Jachthondenschool Almere
Pubertraining bij Stichting Hondenschool de Wolfskamer in Huizen

2017
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Propriocepsis (lichaamsbewustzijn) voor de pup door Sam Turner, Raad van Beheer
Kennistour
Creatief lesgeven voor hondentrainers, Edupet
De mens achter de hond, module 8 van Dogvision
EHBO hond en kat, Edupet
Werken met everyday magic, Suzy Deurinck voor O&O
Lezing Puppygym voor hondenscholen, Sam Turner van Paws4fun
Samenwerking met Rosemarie Rosemarie Eijsink, Klassiek Homeopaat voor Dieren opgeleid
aan het VHCN (Veterinair Homeopathie College Nederland) om angstige- of gespannen
honden van binnenuit te ondersteunen m.b.v. Homeopathie
Geaccrediteerd door SPPD als Kynologisch Instructeur voor het jaar 2017

2016
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hondenpuberteit, hoe begeleid je mensen door deze periode, Paws4fum/Sam Turner
Pet College: Meer plezier met en voor uw hond, Edupet
Seminar Shawna Karrasch / Suzy Deurinck
3-daagse workshop 'The Ultimate Recall Training' o.l.v. John Rogerson
Introductie workshop Learning Animals/Dog
MOOC Dog Emotion & Cognition, Duke University (score: 91,7%)
2015
MOOC Introduction to Marketing (Score: 89%)
2014
MOOC Anmial Behaviour & Welfare, The University of Edinburg (score: 96,4%)
Workshop 'Oefeningen als hulpmiddel' deel II, o.l.v. Peter Beekman, Martin Gaus Academie
Workshop 'Oefeningen als hulpmiddel' deel I, o.l.v. Peter Beekman, Martin Gaus Academie
Funcursus Martin Gaus Hondenschool De Gabber, Amsterdam
2013
Funcursus Martin Gaus Hondenschool De Gabber, Amsterdam
Doggo Seminar Ian Dunbar, Science-Based Dog Training + 'We continue to waste
puppyhood'
2010

●
●

Ontwikkeling Puppycursus en Basis & Funcursus
Begeleiding van honden-eigenaren
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2004-2007
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Kynologisch Instructeur bij Peter Beekman Kynotrain / Van Hall Instituut / Dogvision
(2006-2007)
Stage voor Kynologisch Instructeur bij Hondenschool Ede/Barneveld (2007)
Toegepaste Ethologie van de Hond, Van Hall Instituut / Dogvision (2005)
Leren bij Honden, Van Hall Instituut / Dogvision (2005)
Probleemgedrag bij Honden, Van Hall Instituut / Dogvision (2005)
Gedragstherapie in de praktijk, Van Hall Instituut / Dogvision (2004)
Puppycursus, Vervolgcursus I en II bij Hondenschool Omnia (2003-2005)
GG-basis bij KC Amsterdam (GG-Basis) (2005)
Speurtraining (2004)
Overig

●
●

Jachttraining voor jonge honden KNJV (1998)
Gedragstraining, Martin Gaus Academie (1993)
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