
 
GEHOORZAME HUISHOND 

 
 

Het gebruik van de leskaart 
 
Nadat u de puppycursus heeft afgerond, of als u 
voor het eerst met een hond ouder dan zes 
maanden gaat trainen, komt u terecht in de puber- 
of beginnersgroep. Op alle Gehoorzame Huishond-
scholen wordt ´themagericht´ lesgegeven. Door het 
behandelen van verschillende thema’s willen we zo 
veel mogelijk belangrijke onderwerpen aan bod 
laten komen. De oefeningen bij de thema’s zijn 
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 
gewenst gedrag in het openbaar vervoer een 
belangrijke plaats 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 
pubers die al wel één jaar oud 
zijn, maar nog niet toe zijn aan 
het niveau van de basisgroep, 
en voor cursisten die op dat 
moment starten met de 
training. Vanuit de Puber- of de 
Beginnersgroep kunt u doorstromen naar de 
Basisgroep. Vanuit de Basisgroep kunt u 
doorstromen naar de Themagroep. 
 
De leskaart 
Bij uw inschrijving ontvangt u een leskaart. Op deze 
leskaart worden uw vorderingen bijgehouden. Na 
het behalen van stempels voor 
bepaalde thema’s kunt u doorstromen naar een 
meer gevorderde groep. U blijft deze leskaart dus 
gebruiken tot en met de meest gevorderde groep 
(Themagroep). Wees dus zuinig op uw leskaart en 

neem die iedere les mee! Binnen het themagericht 
lesgeven worden geen examens afgenomen. Het 
voordeel hiervan is dat het behalen van het diploma 
geen momentopname is, maar het resultaat van de 
gehele trainingsperiode. Want steeds als u een 
onderdeel of oefening beheerst, wordt dit op uw 
kaart afgetekend. De leskaart bestaat uit drie 
kanten/delen, voor elke groep één. Per groep staan 
er elf thema’s beschreven. In de vakjes bij de 
thema’s staan kleine nummertjes. Deze 
corresponderen met oefeningen die bij het thema 
horen. De trainer omcirkelt een nummer wanneer de 
oefening op niveau wordt beheerst. Indien u de 
oefeningen behorende bij een thema beheerst, krijgt 
u een paraaf. Soms moet u alle oefeningen op het 
niveau van de groep beheersen om een paraaf voor 
het desbetreffende thema te krijgen, soms een 
aantal. Per cursus/periode (8/12 weken) worden er 
naast de thema’s 2 en 10, nog minimaal twee 
andere thema’s behandeld. Tussen de lessen zit 
een bepaalde opbouw in de oefeningen. Om door te 
stromen naar een volgende groep, moet u de twee 
verplichte thema’s, thema 2; ‘Sociaal gewenst 
gedrag ten opzichte van mens en hond’ en thema 
10; ‘Opvoeding’ en nog twee andere thema’s op het 
niveau van uw groep beheersen. 
 
Diploma Gehoorzame Huishond 
Als u in de themagroep zit, en alle thema’s minimaal 
één keer heeft behaald (naast de thema’s 2 en 10 
die u binnen elke groep moet behalen) dan heeft u 
recht op het diploma Gehoorzame Huishond. Lever 
uw volledig ingevulde leskaart, eventueel met 
digitale foto, in bij uw trainer. Wij sturen uw 
afgestempelde kaart ter controle op naar het 
Verenigingsbureau van de Dierenbescherming, 
waarna u enkele weken later het diploma (plus de 
leskaart) wordt overhandigd. Als er geen problemen 
met uw hond zijn, zult u binnen ongeveer 
1½ jaar uw diploma kunnen halen. 

 
 

Verlies uw kaart niet. Als u hem kwijt bent, zult u op uw nieuwe leskaart opnieuw moeten laten zien dat u 
de thema’s beheerst! 

 
 
1 Bij het indelen van een cursist in een groep wordt er natuurlijk rekening gehouden met het niveau, zodat er doorgetraind kan 
worden vanaf het niveau dat u en uw hond al beheersen. Mocht u dus geplaatst zijn in een beginnersgroep, wil dat niet zeggen 
dat u helemaal opnieuw moet beginnen. 
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