
 

 
 

De leskaart 
 
Nadat je de puppycursus hebt afgerond, of als je      
voor het eerst met een hond ouder dan zes 
maanden gaat trainen, start je in de puber- of 
beginnersgroep. Op alle Gehoorzame Huishond-
scholen wordt ´themagericht´ lesgegeven. Door het 
behandelen van verschillende thema’s laten we 
zoveel mogelijk onderwerpen uit de opvoeding van 
een hond aan bod komen. De oefeningen bij de 
thema’s zijn interactief en vooral op de dagelijkse 
praktijk gericht. Naast oefeningen als ‘volg’, ‘zit’ en 
‘af’ zullen zaken als een pil geven, poten afdrogen, 
naast de fiets lopen, voerbaktraining, wandelen met 
je hond, gewenst gedrag ten opzichte van honden 
en mensen en andere praktische oefeningen een 
belangrijke plaats in de les krijgen. Ook theorie over 
gedrag, verzorging en welzijn komt aan de orde. De 
gehoorzaamheidsoefeningen worden in de context 
van de dagelijkse praktijk geplaatst. 
 
De groepsindeling 

De pubergroep is voor honden van 6 tot 12 
maanden. De beginnersgroep is voor honden vanaf 
één jaar die nog niet toe zijn aan het niveau van de 
basisgroep. Vanuit de puber- of de beginnersgroep 
kan je doorstromen naar de basisgroep. Vanuit de 
basisgroep kan je doorstromen naar de gevorderde 
groep. 
 
De leskaart 

Op alle Gehoorzame Huishond scholen wordt 
gewerkt met een leskaart. Een unieke lesmethode 
speciaal ontwikkeld voor de Dierenbescherming. Op 
deze manier werkt iedereen op zijn eigen niveau en 
kunnen we goed inspelen op vragen en eventuele 
problemen per baas-hond combinatie. 
Bij de start in één van bovenstaande groepen 
ontvang je een leskaart, waarop vorderingen 
worden bijgehouden. Als er voldoende oefeningen 
en daarmee thema’s zijn behaald kan je 
doorstromen naar de volgende groep. Je blijft deze 
leskaart dus gebruiken tot en met de gevorderde 
groep. Wees dus zuinig op uw leskaart en neem 

deze samen met een pen iedere les mee!  
Op de leskaart staan alle oefeningen die in de les 
behandeld worden. In de meeste gevallen zal de 
trainer bepalen welke oefeningen dit zijn. Maar voel 
je vrij met de trainer te overleggen of te vragen of 
ook andere oefeningen van de leskaart aan bod 
kunnen komen als je daar behoefte aan hebt bij de 
opvoeding van je hond. 
 

Geen examens maar parafen op jouw leskaart 
Binnen het themagericht lesgeven worden geen 
examens afgenomen aan het einde van een lesblok. 
De oefeningen worden afgetekend op de leskaart. 
Als jij en je hond de oefeningen bij een thema 
beheersen, krijgen jullie een paraaf in de 
betreffende kolom van de groep waarin je op dat 
moment traint (pubers/beginner, basis of 
gevorderd). Soms moet je alle oefeningen op het 
niveau van de groep behalen om het desbetreffende 
thema te beheersen, soms een aantal (zie het cijfer 
onderaan elke kolom). Per lesblok worden er naast 
de verplichte thema’s 2 en 7, nog minimaal 2 
andere thema’s behandeld. 
 
Doorstromen naar een andere groep 

Om door te stromen naar een volgende groep, moet 
je de twee verplichte thema’s en nog twee andere 
thema’s op het niveau van de groep beheersen. De 
verplichte thema’s zijn: oefeningen bij de opvoeding 
en sociaal gewenst gedrag naar mens en           
hond.  
 
Diploma Gehoorzame Huishond 

Als je in de gevorderde groep zit en alle thema’s 
minimaal één keer hebt behaald (naast de 
verplichte thema’s 2 en 7) dan heb je recht op het 
diploma Gehoorzame Huishond. Lever de volledig 
ingevulde leskaart, met digitale foto van je hond, in 
bij je trainer. Wij sturen jouw kaart op naar het 
Service Centrum van de Dierenbescherming. Je      
ontvangt dan het diploma en de leskaart van je      
trainer op het veld. Als er geen gedragsproblemen 
met je hond zijn die veel tijd en specifieke training 
vragen, kun je binnen ongeveer 1 a 1½ jaar je 
diploma halen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


