ACADEMIE

Yey! Het Eerste Jaar.
Ben jij ook een watje?
Watje met wortels. Softie met snoepjes. Certified treat dispenser. Draag jij deze labels
als ware geuzennamen? Word je blij van leertheorie, de nieuwste wetenschappelijke
onderzoeken, jezelf eindeloos verder ontwikkelen en zoeken naar een steeds zachtere,
meer ethische, vriendelijkere manier van werken? En zou je dat liefst met een groep
gelijkgestemden doen, in plaats van op je eigen eilandje?
Zoek je een paardvriendelijke opleiding die
 gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten
 deze wetenschap combineert met hart en gevoel
 opgezet is vanuit passie om de paardenwereld beter te maken
 van jou de trainer maakt waar je paard van droomt?
Wees dan van harte welkom aan het Eerste Jaar van de ClickerAcademie!

Ping! Ping! Ping! Een overdosis bijleren
Het eerste jaar is een echte stoomcursus: we begeleiden je met een hele ploeg mensen
naar een wel heel degelijk niveau in clickertrainen.

Praktijk
Je krijgt 3 praktijkweekends, en tussendoor heeeel veel doelgericht huiswerk. We laten je daarmee niet aan je lot over: je
wordt namelijk geacht je praktijk te filmen. Je wordt individueel
online opgevolgd (op het forum op onze Kennisbank in een
privégroep + online privé begeleidingsles en tips). Ook tijdens
de theorielessen worden er praktijkfilmpjes van iedereen
besproken. Op die manier leer je héél snel bij, zonder dat je paard
heel veel mee over-en-weer moet.
Je kiest zelf waar je heen wil (grondwerk en/of rijden), want wat
ook je interesse is: we ondersteunen je. We helpen je met het afwerken van je cues, het opbouwen van criteria, het bijschaven van je lussen en het
samenstellen van kettingen (geen nood! wat dat is en hoe dat werkt leggen we je superduidelijk uit, ook in de theorielessen). De focus ligt op het mentale en fysieke welzijn
van je paard, want ons doel is: fun!
De praktijkweekends gaan per groepen van maximaal 8 mensen door op 3 verschillende
locaties, zodat je nooit heel ver moet met je paard.
Terwijl je bezig bent haal je je clickerbadges: de ClickerAcademie-manier om je
praktijkvooruitgang in stappen op te volgen. Tijdens het Eerste Jaar begeleiden we je bij
clickerskilled badges 4, 5, 6, en 7. Tijdens het laatste praktijkweekend leg je je clickerskilled 8 af.

Theorie
7 theorieweekends lang gieten we je hoofd vol kennis. Als je weet waaróm je best iets
doet, dan dóe je het immers ook beter! Niet alleen feiten over hoe paarden mentaal en
fysiek in elkaar zitten, maar ook alles over leren, motiveren en hoe je training kan opbouwen waarbij iedereen fun heeft.
We gaan ook heel veel met elkaar praten over wat en hoe en waarom. We stellen samen
jouw trainingsplan op, en volgen dat helemaal mee op. We bespreken ook praktijkfilmpjes (leren zien!) en geven praktische tips. We gaan kippen en geiten trainen, en op
bezoek bij een zeeleeuwentraining.
Soms halen we er specialisten bij voor extra webinars.
Zodra je je er klaar voor voelt, kan je tijdens het traject de online tests afleggen voor onze
kennisbadges: clickerminded 2 tot en met 10.

Onze opleiding is 100% paard-gecentreerd. We vertrekken van wat ons páárd wil,
worden erdoor geïnspireerd eerder dan gehinderd, genereren creatieve ideeën,
en zetten die ideeën om in innovatieve oplossingen die meteen getoetst worden in de
praktijk.

Begrijp
je paard

Definieer
de uitdaging

Bedenk
oplossingen

Wie is je paard? Hoe zit hij
in elkaar? En hoe leert hij?
Wat motiveert hem? Waar
wordt hij blij van?
Als je dat weet begrijp je
ook beter waarom wat je
doet werkt (of juist niet
werkt). Je praktijk wordt
gewoon beter als de
dingen in je hoofd
duidelijk zijn.

Nu je weet hoe je paard in
elkaar zit, word je je bewuster van wat de uitdagingen
zijn. Er zijn natuurlijk de
ethische uitdagingen, maar
ook de praktische implicaties. Empowerment, autonomie, keuzevrijheid, fun...
hoe zit dat precies in elkaar
en hoe kunnen we dat
toepassen in onze training?

Wat doe je precies als je
oog en oog staat met je
paard en met je clicker in
de hand? Hoe zorg je ervoor
dat je optimaal voorbereid
bent? Geen idee is te gek,
maar dit geven we je alvast
mee:













Operant conditioneren
Klassiek conditioneren
Habituatie
Sociaal leren
Ethologie
Cognitie
Gedragsbiologie
Emotiesystemen
Biomechanica
Attributietheorie
Ethiek














De X-Factors van fun
Autonome motivatie
Keuzevrijheid
Zelfeffectiviteit
Invloeden op emoties
Fysieke inspanning
Gewoontevorming
Stress, prikkels en
triggers
Game Design
Dressuur v3.0
Ruiterzit
Welzijnsassessment



















ABC’s en lussen
Kettingen
Alles over cues
Criteria
De ideale leeromgeving
Game- en trainingsfazes
Bekrachtigingsschema’s
Waarnemen:
 ethogram
 kalmeringssignalen
 correct bewegen
 pijnsignalen
Gedragsanalyse
Empowerment
in de praktijk
Biomechanisch
correct trainen
Schriktraining
Husbandry training
Coregulatie
Mindset
Blijven voelen

De vakken

Werk je
plannen uit

Test het
in de praktijk

Je bedenkt gewoon
terplekke bij je paard wat je
gaat doen en ziet wel hoe
je daar gaat komen… toch?
Nee dus, toch niet als je
je paard of jezelf niet wil
frustreren. Als je jezelf goed
voorbereidt, gaan de dingen
plots veel gemakkelijker.

Geitjes, zeeleeuwen en een
hangbuikvarken...

Je eerste trainingsplan
krijg je cadeau (gepaarde
voorkeurstest), maar de
rest van je eigen trainingsgeschiedenis? Die begint
bij dit vak, waarin je alles
toepast wat je ondertussen
geleerd hebt.

...maar vooral je eigen
paard, met je eigen
plannen, vertrekkende van
je persoonlijke nulmeting.
We werken aan dat waar
jij in bent geïnteresseerd,
maar je stat vrij om te
proeven van alles - vrijheidsdressuur & agility,
schriktraining, husbandry,
rijden, gymnastiserend
grondwerk, of gewoon
veel plezier hebben met je
paard!

Evalueer
en verbeter
De cirkel is pas rond als
we kunnen meten wat
je hebt bijgeleerd en hoe
goed je training in de
praktijk gaat. Zo kan je
jezelf voortdurend
bijschaven.

 De clickerskilledbadges meten je
vooruitgang in de
praktijk.

 De clickermindedbadges zijn een
meetpunt voor je
parate kennis.

 Wil je verder gaan
om ook les te geven?
Dat kan in het
tweede jaar, met de
clickercoach-badges.

Het watjesteam
Je gastvrouwen aan de ClickerAcademie vertegenwoordigen verschillende manieren
om naar clickertraining te kijken, en hebben uiteenlopende specialiteiten zoals sterk
zijn in theorie, vrijheidsdressuur & agility, het oplossen van probleemgedrag, husbandry,
rijden en ruiterzit, gymnastiserend grondwerk, coaching, marketing, pedagogie...
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De ClickerAcademie nodigt ook gastdocenten uit die iets extra komen vertellen over
hun eigen specialiteiten. Voor het Eerste Jaar zijn dat:
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Wie
Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je:
 de Instapcursus met goed gevolg hebt afgerond, óf
 de ClickerBadges hebt behaald die zijn gekoppeld aan de Instapcursus:
Clickerminded 1, en Clickerskilled 1, 2 en 3.

Praktisch

Wie, waar, wanneer & de centen

Deelname aan de cursus is met eigen paard. Voor het leerproces heb je liefst alle drie de
praktijkweekends én tussentijds hetzelfde paard om mee te werken.
Maximaal 2 mensen per 8 kunnen eventueel zonder paard deelnemen, mits minstens 3
extra privélessen bij één van onze lesgevers.

Waar
Voor de praktijkweekends kan je kiezen uit 3 locaties:
 Groep Noord: de Maesberg (Arnhem Nl)
 Groep Midden: ‘t Flierbos in Moerstraten (Nl)
 Groep Zuid: paardenhouderij Ter Nanove, in Pepingen (B)
We werken met groepjes van maximum 8 mensen + hun eigen paard. Je paard krijgt er
z’n eigen paddockje voor de dag.
De theorieweekends gaan voor iedereen samen door in ‘t Flierbos in Moerstraten (Nl).
Je kan daar ook overnachten als je dat wil.

Wanneer
 Theorie: 8 - 9 januari, 12 - 13 februari, 9 - 10 april, 11 - 12 juni, 10 - 11 sept,
			
12 - 13 nov, 10 - 11 dec
 Praktijk: 12 - 13 maart, 14 - 15 mei, 8 - 9 okt
We beginnen telkens om 9 uur en eindigen om 17u (met 1u middagpauze).
Vergeet niet dat je tussendoor veel praktijkhuiswerk meekrijgt voor thuis, én dat je
wordt opgevolgd op het Kennisbank-forum + via privé online spreekuur.

De centen
2500,- (21% btw inbegrepen) voor  126 uur les
			
 online opvolging
			
 14 clickerbadges (waarde 560,-).
Inschrijven doe je via www.clickeracademie.be/inschrijven. Daar vind je ook alle uitleg
over het reserveren van je plaats, hoe je betaalt, het betalen in delen én het eventuele
weer annuleren bij overmacht.

www.clickeracademie.be
www.facebook.com/clickeracademie
www.instagram.com/clickeracademie

