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EGDMS Project-update
Volgend op de bijeenkomst met projectpartners in Sofia afgelopen
december zijn alle teamleden druk bezig geweest met het
ontwikkelen en het organiseren van pilot-trainingen van drie
geselecteerde modules uit het trainingsprogramma.
In het trainingscurriculum worden 10 modules en elementen
onderscheiden. Drie daarvan zijn geselecteerd om te worden uitgetest
en geleverd gedurende de looptijd van het project:
1. Hondenverzorging en -welzijn: Gezondheidskwesties
2. Leertheorie
3. Fundamentele rol van een geleidehond
De Lincoln University en de projectpartners werken nu aan het
vertalen van “Virtuele hond” in verschillende Europese talen.
Hiermee kunnen de geleidehondentrainers trainingen verzorgen in
partnerlanden. Zie de website van EGDMS (www.egdms.eu) voor
de link. Prof Mills is ook bezig met de ontwikkeling van een tweede
podcast.
Projectpartners zijn kleinschalige, beginnende scholen voor
geleidehonden met beperkte toegang tot training en fokervaring. In
februari van dit jaar zijn trainers van onze partnerscholen op bezoek
geweest bij de Guide Dogs for the Blind dog trainingsschool in
Atherton, Greater Manchester. Tijdens hun bezoek brachten ze een
tijdje door met cliënten die met een nieuwe hond aan het trainen
waren, namen deel aan trainingssessies met nieuwe honden en
ontvingen een presentatie over “klikker”-training, gegeven door de
Lincoln University.
De ontwikkeling van de CEN Workshop Agreement verloopt
volgens plan. Versie 3 van het document is nu gepubliceerd zodat
deze becommentarieerd kan worden. Zie pagina 2 voor de manier
waarop u opmerkingen kunt geven op de voorgestelde Workshop
Agreement.
Het eindrapport van het project wordt gepresenteerd op de
slotconferentie, te houden in het NH Grand Salon Hotel in Brussel
op 20 september 2012. Meer informatie over de slotconferentie is
verkrijgbaar bij Katrijn Dekoninck (Katrijn.Dekoninck@easpd.eu).

Light into Europe Charity
a better future for the Sensory Impaired
Children and Young People In Romania

Focus op een projectpartner – Slo-Canis - Slovenië

Sinds 2004 (formele oprichting van of
SLO-CANIS), probeert deze organisatie het eerste Sloveense
trainingscentrum voor geleide- en hulphonden te worden, waardoor
de mobiliteit en autonomie van hun gebruikers verbetert. Hun
belangrijkste doel is het ontwikkelen, naleven en implementeren
van Europese normen op dit gebied. Ze hebben met succes 12
honden getraind en afgeleverd. Ze zouden meer kunnen doen als
de organisatie stabielere financiering voor haar taken zou vinden.
SLO-CANIS heeft momenteel de status van aanvrager voor
lidmaatschap bij de IGDF. Ze spelen een actieve, preventieve en
stimulerende rol voor de maatschappij in het algemeen. Ze werken
binnen het huidige NGO-landschap van Slovenië op een
innovatieve manier aan hun doelstellingen en zijn ervan overtuigd
dat het EGDMS-project een zeer grote potentie heeft.
Wilt u meer informatie over het project, neem dan contact op met
Jenny Crawford, Project Manager bij EGDMS@guidedogs.org.uk
Of bezoek onze website www.EGDMS.eu
EGDMS - Achtergrond
Het project European Guide Dog Mobility Standards (EGDMS) wordt gefinancierd via
het Leonardo da Vinci-programma, onderdeel van het Programma voor Levenslang
Leren van de Europese Unie, en wordt geleid door de Guide Dogs for the Blind
Association in het Verenigd Koninkrijk. De voornaamste doelstellingen van het project
zijn de ontwikkeling, overdracht en het contextualiseren van een opleidingsprogramma
voor geleide- en hulphondeninstructeurs op basis van beste praktijkervaringen. Er zal
een CEN Workshop Agreement worden ontwikkeld voor de opleiding van instructeurs
en de vaststelling van consequente normen in heel Europa wordt mogelijk gemaakt via
het naleven van nationale en transnationale voorwaarden.
Het EGDMS-project beoogt een toename in het bezit van geleidehonden in Europa, een
formele Europese norm voor de opleiding van instructeurs, een einde aan opgelegde
normen, onbetrouwbaarheid en slechte kwaliteit van dienstverlening en nader
uitgewerkte training op basis van norm 10 van de International Guide Dog Federation
(IGDF).

De Guide Dogs for the Blind Association in het Verenigd Koninkrijk werkt samen met vijf
partnerscholen voor geleidehonden in heel Europa:
-Polen - Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
-Slovenië - Slovenian Instructors Association – Centre for Guide Dogs and Assistance
Dogs
-Bulgarije - Foundation “Eyes on Four Paws”
-Roemenië - Light Into Europe
-België - Belgisch Centrum voor Geleidenhonden vzw
De Universiteit van Lincoln leidt de werkstroom opleiding- en curriculumontwikkeling.
De andere partners in het project zijn:
-EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
-European Committee for Standardisation - CEN Partner – UNI (gevestigd in Milaan)
CEN Workshop Agreement
Wat is een CEN Workshop Agreement?
CEN, het Europees Comité voor Normalisatie, is de grootste en oudste van de drie
Europese normalisatie-instellingen en is verantwoordelijk voor het formuleren van panEuropese normen om belemmeringen voor grensoverschrijdende handel en diensten in
de EU weg te nemen.
De rol van CEN is het aantonen dat de door het EGDMS-project ontwikkelde normen
niet alleen voldoen aan de eisen van de sector, maar ook voldoen aan de huidige
Europese richtlijnen en beleid. Dit zal worden gerealiseerd door de ontwikkeling van
een Workshop Agreement die in heel Europa zal kunnen worden toegepast en betere
bescherming zal bieden aan geleidehondenscholen en hun klanten.
Workshopbijeenkomsten zullen openstaan voor alle betrokken partijen en informatie
over data en registratie zal beschikbaar worden gesteld via de website van het project,
of neem hiervoor contact op via EGDMS@guidedogs.org.uk . Het proces van
ontwikkeling van de CEN Workshop Agreement is nu aan de gang. Het werk wordt
gecoördineerd door het Italiaanse normeringinstituut UNI, gevestigd in Milaan.
Hoe kunt u meedoen?
Het ontwerp van de Workshop Agreement is afgelopen december geëvalueerd in Sofia.
Versie 3 van de Workshop Agreement is nu gepubliceerd en de sluitingsdatum voor
opmerkingen is 3 mei 2012 De laatste vergadering voor de herziening van het
document zal gehouden worden op 7 juni 2012 in Boekarest. Alle organisaties worden
uitgenodigd in te schrijven via het CEN/WS 65-secretariaat, wat hen in staat stelt om te
reageren op de ontwerp-Workshop Agreement en toekomstige vergaderingen bij te
wonen.
Neem contact op met Elena.mocchio@uni.com voor inschrijving of meer informatie.

