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Inleiding
De Hondenbescherming zet zich in voor verantwoord hondenbezit: hondenbezit dat verantwoord,
plezierig en welzijnsbevorderend is voor hond, eigenaar en omgeving.
In Nederland leven bijna 17 miljoen mensen en naar schatting 1,8 miljoen honden. Op een relatief
klein oppervlakte. De honden in onze drukke maatschappij moeten voor hun eigen welzijn én het
welzijn van (de mensen en dieren in) hun omgeving dus goed, veilig en ontspannen kunnen
‘meedraaien’.
Daarvoor is een goede begeleiding noodzakelijk van hond & eigenaar voor de opvoeding en training
alsmede wanneer zich onverhoopt ongewenst gedrag bij de hond voordoet.
Standpunt
De Hondenbescherming is van mening dat het begeleiden, ondersteunen, opvoeden en trainen van
eigenaar-hond combinaties uitsluitend uitgevoerd moet worden door coaches, gedragsbegeleiders
en instructeurs die daartoe een adequate opleiding hebben gevolgd bij een erkende opleiding en die
zich regelmatig bijscholen.
Het vak van hondeninstructeur en -gedragsdeskundige heeft zich de afgelopen jaren zeer snel
ontwikkeld, waardoor kennis van tien jaar terug alleen onvoldoende is om vandaag de dag als
instructeur of deskundige actief te zijn. Erkende opleidingen zijn verbonden aan wetenschappelijke
instituten en/of integreren duidelijk recente wetenschappelijke inzichten en studies in hun
onderwijsprogramma, de inzichten zijn gestoeld op onderzoek en kunnen daardoor aantoonbaar
resultaat leveren alsmede aangeven waar grenzen gevonden zullen worden aan hetgeen met een
combinatie te bereiken is.
Het hanteren van zowel de recente inzichten op dit gebied als eisen op opleidingsgebied voor
coaches, begeleiders en instructeurs, garandeert welzijn van honden, zorgt voor veiligheid en zorgt
ook dat er aan de menskant inzichten zullen ontstaan over goede omgang met elkaar en principes
van leren en opvoeden. Bovendien vraagt het vak op twee vlakken inzicht, kennis en vaardigheid:
dat van honden en hun gedrag en dat van mensen en hun gedrag. Instructeurs en deskundigen
dienen op beide vlakken aantoonbaar ontwikkeld te zijn.

