
DEFINITIEF

Doelen Modules Opvoedprogramma AHC

Datum: 4 juni 2015

Onderwerpen Inloop/Socialisatie Pup Opvoed 1 Opvoed 2

Verschillende ondergronden

hond ervaart lopen op 

verschillende ondergronden

Contact met omgeving 

(socialiseren en habitueren)

hond raakt eraan gewend dat er 

mensen, dieren en dingen in zijn 

buurt zijn waar de hond niets mee 

hoeft te doen

Spelen/loslaten hond kan samen met geleider 

spelen met sjor; hond laat los door 

speeltje te 'ruilen' voor iets anders

hond kan samen met geleider spelen met sjor; 

hond laat meestal los op commando en laat 

anders het speeltje 'ruilen' voor iets anders

hond kan samen met geleider spelen met sjor; hond 

laat los op commando

hond kan samen met geleider spelen met sjor; hond laat los op 

commando

Zitten (achterwaarts) geleider kan hond laten zitten met 

ondersteuning van stem, speeltje 

of voer

hond gaat zitten na commando vanuit stapositie hond gaat zitten na commando vanuit stapositie; hond 

gaat zitten met commando als geleider stopt met lopen 

(halt)

hond gaat zitten na commando vanuit sta- of ligpositie; hond gaat 

automatisch links naast geleider zitten in looprichting als geleider stopt 

met lopen (halt); hond heeft in zit geregeld aandacht voor geleider; 

hond is vanuit stilstand met hulp van geleider links naast geleider te 

plaatsen in de zit

Liggen (achterwaarts) geleider kan hond laten liggen met 

ondersteuning van stem, speeltje 

of voer

hond gaat liggen na commando vanuit zitpositie, 

eventueel met ondersteuning van stem, speeltje 

of voer

hond gaat liggen na commando vanuit zit- of stapositie, 

eventueel met ondersteuning van stem, speeltje of 

voer

hond gaat liggen na commando vanuit sta- of zitpositie; vanuit 

zitpositie na halt gaat hond na commando liggen in looprichting; hond 

heeft in ligpositie geregeld aandacht voor geleider

Lopen aan de lijn (volgen) hond heeft aandacht voor de baas 

als dit wordt gevraagd

hond loopt geregeld mee aan slappe lijn (moet 

minimaal 5 meter kunnen 'volgen'); hond heeft 

aandacht voor de baas als dit wordt gevraagd 

met ondersteuning van stem, speeltje of voer

hond loopt doorgaans mee aan slappe lijn (moet 

minimaal 10 meter kunnen 'volgen' met aandacht); 

hond heeft aandacht voor de baas als dit wordt 

gevraagd met ondersteuning van stem, speeltje of voer

hond loopt mee aan slappe lijn; hond heeft aandacht voor de baas 

door geregeld op te kijken (moet SHH-examenparcours kunnen 

'volgen' met aandacht); hond laat zich leiden (bochten L, R, ROK, LOK)

Geluidproef hond ervaart geluidprikkel tijdens 

spel

hond reageert nauwelijks op geluidprikkel 

tijdens spel en lopen aan de lijn, en herstelt zich 

snel van eventuele schrik

hond reageert nauwelijks op geluidprikkel tijdens lopen 

aan de lijn, en herstelt zich snel van eventuele schrik

hond houdt binnen 5 meter na geluidprikkel halt in zitpositie 

(eventueel na commando), hersteld van eventuele schrik 

(geluidsprikkel wordt 20 meter achter de hond gegeven)

Visuele prikkel hond ervaart visuele prikkel tijdens 

spel

hond reageert nauwelijks op visuele prikkel 

tijdens spel en lopen aan de lijn, en herstelt zich 

snel van eventuele schrik

hond reageert nauwelijks op visuele prikkel tijdens 

lopen aan de lijn, en herstelt zich snel van eventuele 

schrik

hond blijft redelijk onverstoorbaar lopen aan losse lijn langs paraplu na 

plotseling openklappen ervan door iemand achter schot (afstand 5 

meter)

Voedsel weigeren 

(beheersing)

x commando los/laat; hond laat na commando 

voertjes op hand met rust

commando los/laat; hond laat na commando voertjes 

op grond met rust

hond loopt in een rechte lijn (20 meter) op een afstand van max. 1 

meter langs diverse soorten voedsel zonder dit te pakken

Achterlaten/blijf bij inloop: hond kan zitten/liggen in 

positie gedurende 5 seconden en 

geleider kan daarbij 1 stap opzij 

doen

hond kan zitten/liggen in positie gedurende 15 

seconden met geleider op 2 meter afstand

hond kan zitten/liggen in positie gedurende 1 minuut 

met geleider op 5 meter afstand

hond blijft aangelijnd rustig liggen gedurende 2 minuten terwijl 

geleider op 10 meter afstand staat; ook wanneer iemand met of 

zonder hond passeert tussen geleider en hond



Omgang hond-hond hond gedraagt zich rustig in de 

buurt van andere honden

hond loopt geregeld aan slappe lijn en kan op 

commando halt houden in een vak met andere 

honden/geleiders; twee combinaties kunnen 

elkaar tegemoet lopen met een afstand van 

max. 2  meter (geleiders langs elkaar) terwijl de 

honden aandacht voor geleider blijven houden 

(stem, speeltje of voer als ondersteuning)

hond loopt doorgaans aan slappe lijn en kan op 

commando halt houden in een vak met andere 

honden/geleiders; twee combinaties kunnen elkaar 

tegemoet lopen met een afstand van max. 2 meter 

(honden langs elkaar) terwijl de honden aandacht voor 

geleider blijven houden (stem, speeltje of voer als 

ondersteuning)

hond loopt aan slappe lijn en kan op commando halt houden in een 

vak met andere honden/geleiders; twee combinaties kunnen elkaar 

tegemoet lopen met een afstand van max. 1 meter (honden langs 

elkaar) terwijl de honden aandacht voor geleider blijven houden 

(alleen stem als ondersteuning)

Omgang hond-mens hond laat zich aanhalen door 

geleider en vreemden; geleider kan 

hond op correcte wijze optillen

hond laat zich aanhalen door geleider en 

vreemden; hond laat zich in zit/lig door geleider 

overal betasten terwijl hond dit rustig ondergaat

hond laat zich aanhalen door geleider en vreemden; 

hond laat zich in zit/lig door geleider overal betasten 

terwijl hond dit rustig ondergaat; hond kan blijven 

zitten terwijl geleider iemand anders de hand schudt

hond laat zich vanuit lig/zit na toestemming geleider door iemand 

aanhalen in de terrasoefening; hond gedraagt zich rustig en keert weer 

terug in uitgangspositie op commando van de geleider; hond laat zich 

met geleider vanuit 3 punten insluiten tot een afstand van 1 meter en 

blijft daarbij zitten; hond blijft rustig zitten als keurmeester de geleider 

een hand geeft en de hond aanhaalt

Gebit tonen (onderdeel 

omgang hond-mens)

geleider kan bek van hond open 

maken (om er iets uit te halen)

geleider kan naast hond knielen en vingers op 

snuit leggen en andere hand onder de kin terwijl 

hond dit rustig ondergaat in de zitpositie

geleider kan de lippen van de hond optillen zodat 

tanden zichtbaar worden terwijl de hond dit rustig 

ondergaat in de zitpositie

geleider kan naast hond knielen en het gebit van de hond aan de 

keurmeester tonen (links, voor, rechts) terwijl de hond dit rustig 

ondergaat in de zitpositie

Komen indien geroepen hond wordt vastgehouden door 

trainer, geleider verplaatst zich 5 

meter en hond komt naar geleider 

indien geroepen; geleider maakt 

zich klein, mag zich achteruit 

verplaatsen en voer of speeltje als 

ondersteuning gebruiken

hond wordt vastgehouden door trainer, geleider 

verplaatst zich 10 meter en hond komt naar 

geleider indien geroepen zodat hond rustig 

aangelijnd kan worden; geleider mag zich indien 

nodig klein maken en zich achteruit verplaatsen; 

eventueel stem, speeltje of voer als 

ondersteuning

hond blijft zitten (met hulp van lijn of riem 

vastgehouden door trainer) terwijl geleider zich 10 

meter van de hond verwijderd en er andere geleiders 

met honden in de buurt zijn; hond komt op commando 

zodat geleider de hond kan aanlijnen zonder zich te 

verplaatsen; eventueel stem, speeltje of voer als 

ondersteuning

hond blijft liggen/zitten terwijl geleider zich 10 meter van de hond 

verwijderd en er andere geleiders met honden in de buurt zijn; hond 

komt voor op commando zodat geleider zonder zich te verplaatsen de 

hond kan aanlijnen

Omgang geleider-hond geleider kan op een positieve 

manier de hond leiden; kent clicker 

en kan afwisselend belonen 

(stem/voer/spel)

geleider kan op een positieve manier de hond 

leiden; beheerst clicker en kan afwisselend 

belonen (stem/voer/spel)

geleider kan op een positieve manier de hond leiden; 

beheerst clicker en kan afwisselend belonen 

(stem/voer/spel)

geleider kan op een positieve manier de hond leiden en met stem 

belonen

*Gemarkeerde onderdelen zijn onderdelen SHH-examen.


