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opleiding tot

KYNOLOGISCH
GEDRAGSTHERAPEUT

Inleiding
In Nederland leven naar schatting zo’n 1,8 miljoen
honden. Ongeveer tweederde van de eigenaren
geeft aan een of meerdere problemen met
zijn of haar hond te ondervinden. Steeds vaker
zoeken eigenaren van probleemgevende honden
professionele hulp. Gelukkig maar, want meesstal
kunnen honden en eigenaar goed geholpen
worden.

De Martin Gaus Academie
De Martin Gaus Academie is een kennis- en
opleidingsinstituut dat graag haar bijdrage
levert aan een beter leven voor huisdieren en
hun eigenaren door met veel openheid de
opgebouwde kennis uit te dragen en te delen met
dierenliefhebbers in de ruimste zin van het woord.
In deze brochure geven we u uitgebreide
informatie over de opleiding tot Kynologisch
Gedragstherapeut. Daarnaast biedt de Martin
Gaus Academie een ruim scala aan workshops
en cursussen op het gebied van honden, katten
en tegenwoordig zelfs konijnen. Voor eigenaren,
maar ook voor deskundigen. Voor meer
informatie hierover verwijzen we u graag naar
www.martingausacademie.nl.

Wat is een Kynologisch
Gedragstherapeut?
Honden zijn unieke wezens. Geen ander dier is
zo bereid samen te leven en samen te werken
met de mens. Maar honden zijn geen mensen:
zij spreken hun eigen taal, en hebben hun eigen
gewoonten. Een goed begrip van leerprocessen
en van het wezen hond, leidt tot een betere
omgang met honden. Daardoor kan niet alleen
probleemgedrag worden voorkomen, maar kan ook
veel probleemgedrag blijvend worden opgelost.
Een Kynologisch Gedragstherapeut helpt
individuele hondeneigenaren bij het verkrijgen van
inzicht in het gedrag van hun hond(en). Op een
deskundige wijze ondersteunt de therapeut hen
bij het ombuigen van probleemgevend gedrag van

de hond naar gewenst gedrag. Als Kynologisch
Gedragstherapeut leert u eigenaren omgaan met
hun (probleemgevende) hond, laat u hen begrijpen
wat er aan de hand is en wat zij zelf (onder uw
deskundige begeleiding) kunnen doen om het
gedrag van hun hond in betere banen te leiden.
Daardoor valt er voor zo’n eigenaar vaak een stuk
beter te leven met zijn viervoeter en daardoor
wordt ook het leven van de hond in de regel een
stuk aangenamer.
Na het behalen van uw diploma bent u dé
deskundige met gedegen kennis van zowel
hondengedrag als van mensengedrag.
Als Kynologisch Gedragstherapeut bent u in
staat om:
– Een goede anamnese af te nemen;
– Oorzaken van probleemgevend gedrag in te zien
en te herkennen;
– De onderliggende motivaties te doorgronden;
–Normaal
(probleemgevend)
gedrag
te
onderscheiden van afwijkend (probleemgevend)
gedrag;
– Lichamelijke oorzaken van probleemgevend
gedrag te herkennen;
– De eventuele noodzaak van doorverwijzing naar
een dierenarts in te zien en de eigenaar daarover
te adviseren;
– een correcte gedragsdiagnose te stellen;
–De juiste therapieën met de bijbehorende
methoden te hanteren;
– De eigenaren te begeleiden met de ingezette
therapie;
– Nazorg te bieden;
– Uw praktijk professioneel op te zetten en de
juiste marketing toe te passen;
– Een goede bedrijfsvoering te hanteren.

Doel van de KG-opleiding
De KG-opleiding biedt niet alleen brede, maar
ook diepgaande kennis van alle specialismen die
belangrijk zijn voor het deskundig uitoefenen van
het vak van Kynologisch Gedragstherapeut: het
zorgvuldig begeleiden van individuele eigenaren
met een hond met probleemgevend gedrag,
gericht op blijvende oplossingen.

Duur van de opleiding & Studiebelasting
De volledige KG-opleiding is een deeltijdopleiding
op HBO-niveau die in twee jaar voltooid kan worden
en waarover u maximaal vijf jaar mag doen. Voor de
gehele KG-opleiding gaat u ongeveer 75 dagen
naar de Academie in Lelystad. Daarnaast heeft u
tijd nodig voor zelfstudie en krijgt u opdrachten
te maken. De gemiddelde zelfstudiebelasting ligt
rond de 25 uren per module.

Opbouw van de KG-opleiding
De opleiding is opgebouwd uit 11 modules. Elk van
de modules is gericht op een specialisme dat u
nodig heeft voor het professioneel uitoefenen van
uw vak als Kynologisch Gedragstherapeut of voor
het opzetten van uw onderneming.
Het is niet verplicht de complete opleiding te
volgen: u kunt zich ook voor één of meer losse
modules inschrijven. Elke module kunt u apart
afsluiten met een examen, dat bij goed gevolg leidt
tot het behalen van een certificaat.
Wij adviseren u de modules in de aangegeven
volgorde te volgen, maar dit is geen verplichting.

Voor enkele modules bestaat er WEL een verplichte
volgorde: u dient eerst een certificaat voor de
aangegeven module te hebben behaald alvorens u
kunt deelnemen aan een volgende.
Te volgen module Vereiste afgeronde module
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Module 10
Module 11

Geen
Geen
Geen
Module 3
Geen
Module 2, 3 en 4
Module 2, 3, 4 en 6
Module 1
Geen
Module 1 tot en met 9
Module 1 tot en met 10

Inhoud modules KG-opleiding
Onderstaand treft u de inhoud en het aantal
lesdagen per module aan. Voor de exacte
cursusdata en kosten verwijzen we u graag naar
www.martingausacademie.nl.
Module 1
Psychologie van de Mens
Het doel van deze module is u bewust te maken
van de communicatie van alledag. Omdat ons
non-verbale gedrag daarbij een aanzienlijke rol
speelt, besteden we daar veel aandacht aan.
U ervaart wat de wijze van communiceren van
anderen bij u oproept en leert hoe u zelf anders
met communicatie kunt omgaan. Zonder juiste
communicatie bereikt u immers uw cliënt niet en
juist de eigenaar is zo belangrijk voor het welslagen
van de in te zetten therapie.
Duur: 6 lesdagen, 1 examenmiddag, thuisopdracht
Mogelijke vrijstelling*
– 	Module 3 van de opleiding tot Feline
Gedragstherapeut (Martin Gaus Academie)

Module 2
Biologische Basiskennis
Hoe is een hond gebouwd en hoe functioneert
zijn lichaam? Welke ziekten kunnen optreden en
hoe zijn deze te herkennen? De volgende thema’s
worden diepgaand behandeld:
Cel- en weefselleer; Bloed en afweer; Huid;
Bewegingsapparaat; Circulatie; Ademhaling;
Nieren en urinewegen; Geslachtsapparaat;
Spijsvertering;
Zenuwstelsel;
Zintuigen;
Hormoonstelsel; Infectieziekten en parasieten;
Voortplanting; Genetica; Voeding.
Duur: 9 lesdagen, 1 examenmiddag (veel
zelfstudie!)
Mogelijke gedeeltelijke vrijstelling*:
7 dagen indien in bezit van certificaat:
– KK1 én KK2, AKK, opleiding dierenarts of
paraveterinair.

Module 3
Gedragsleer

Module 5
Ras & Gedrag

De gedragssystemen die betrekking hebben op
de wisselwerking van het dier met zijn omgeving
worden behandeld, evenals de conflicten die
tussen die gedragssystemen kunnen ontstaan.
Er wordt diep ingegaan op de theoretische
achtergronden van klassieke conditionering en
operante conditionering. In deze module draait
het verder vooral om het herkennen, benoemen
en interpreteren van verschillende houdingen en
gedragingen: zeer veel oefenen aan de hand van
video’s & dia’s dus. Een deel van deze module
is gelijk aan een deel van de cursus Kynologisch
Instructeur I van de Martin Gaus Academie.

De nadruk in deze module ligt vooral op de
verschillende
gedragskenmerken
van
de
verschillende (typen) rashonden. Welk (probleem)
gedrag kunt u bij welke typen verwachten?
Wanneer betreft het voor dit rastype ‘normaal’
gedrag en wanneer ‘afwijkend’ gedrag? Aan
welke randvoorwaarden moet worden voldaan om
deze gedragingen te voorkomen of op te heffen?
Daarnaast is er aandacht voor erfelijke afwijkingen
met een effect op het gedrag van de hond, waarbij
tevens inzicht wordt verkregen in welke afwijkingen
(medisch) te beïnvloeden zijn.
Duur: 4 lesdagen, 1 examenmiddag

Duur: 6 lesdagen, 1 presentatiedag (thuisopdracht),
1 examenmiddag

Module 6
Diagnostiek, Gedragstesten en Lichamelijke
Oorzaken van Probleemgedrag

Mogelijke gedeeltelijke vrijstelling *:
4 dagen indien in bezit van certificaat:
– Gaus Instructeur I (na juni 2012);
1 dag indien in bezit van universitaire opleiding:
– Ethologie of Zoölogie.
Module 4
Trainingstechnieken
U krijgt verdiept inzicht in het gedrag van de hond,
weet de leerprocessen juist in te zetten en hoe te
reageren in verschillende situaties. U bent op de
hoogte van diverse trainingstechnieken, kent de
voor- en nadelen ervan en weet ze op de juiste
wijze toe te passen. Tijdens deze module krijgt
u een ‘eigen’ probleemhond toegewezen, die u
gedurende de module onder begeleiding een
aantal oefeningen aanleert. Werken met de eigen
lichaamstaal en gericht belonen staan centraal
tijdens deze vooral op de praktijk gerichte module.
Duur: 4,5 lesdagen, 1 examenmiddag
Mogelijke vrijstelling*:
– Gaus Instructeur II (v.a. 1999);

U leert het gedrag van honden waarnemen en
objectief beoordelen. U begrijpt het doel en de
mogelijkheden van diverse gedragstesten en kunt
gedrag meetbaar maken door zelf een gedragtest
op te zetten en uit te voeren. Daarnaast bouwt u
begeleid ervaring op met invullen van de benodigde
vragenlijsten en het voeren van het interview met
de eigenaar ten behoeve van het verzamelen
van de benodigde gegevens (anamnese) en het
stellen van de juiste diagnose. U leert tevens de
mogelijke onderliggende medische oorzaken van
probleemgevend gedrag (her)kennen, met als doel
op het juiste moment de juiste specialist aan de
cliënt te kunnen adviseren. De lichamelijke oorzaken
die o.a. worden behandeld zijn: de achtergronden
van pijn en stress; afwijkingen aan de zintuigen;
neurologische problemen; dementie bij de hond;
redenen voor onzindelijkheid; geslachtshormonen
en de effecten van castratie.
Duur: 6 lesdagen, 1 presentatiedag (thuisopdracht), 1 examenmiddag
Mogelijke gedeeltelijke vrijstelling*:
2 dagen korting indien in bezit van certificaat:
– Workshop Gedragstesten door Drs. Jenny
Bruinsma of Drs. Chantal Kapteijn

Module 7
Therapiemethoden, Ethiek & Wetenschap

Module 9
Marketing, Bedrijfsvoering, Wet & Recht

U
krijgt
diepgaande
kennis
van
de
diverse therapiemethoden, weet bij welke
probleemgedragingen welke (combinatie)therapie
en hulpmiddelen kunnen worden ingezet en weet
de therapieën op de juiste wijze te gebruiken.
Eerste uitgangspunt is het (h)erkennen van de
oorzaken van diverse probleemgedragingen
en het van daaruit logischerwijs opbouwen van
de in te zetten therapieën. Elke stap heeft een
ethologische benaming die u vrijwel spelenderwijs
leert kennen. Aan de hand van rollenspelen en
vooral praktijkcases (live of op video) worden de
belangrijkste probleemgedragingen geanalyseerd
en worden enkele mogelijke behandelplannen
uitgewerkt. De werking van reguliere medicatie
wordt behandeld, evenals de mogelijkheden van
feromonen en voeding.
Verder komen de verschillende vormen van
wetenschappelijk onderzoek aan de orde. U leert
waar een onderzoek aan moet voldoen, en u krijgt
een inleiding tot het schrijven van een artikel over
wetenschappelijk onderzoek

Aan de orde in deze module komen:
marketing; social media; marktontwikkeling;
ondernemerschap; financiering, start van een
bedrijf; administratie; boekhouding en belastingen.
Zware kost, die u zich aan de hand van opdrachten
eigen zult maken waarna u gefundeerd de juiste
keuzes in uw bedrijfsvoering kunt maken. In deze
module maakt u tevens uw bedrijfsplan. Daarnaast
worden de wettelijke bepalingen met betrekking tot
het houden en begeleiden van honden behandeld.

Duur: 9 lesdagen, 2 examendagen, thuisopdracht
Module 8
Communicatie
Het succes van een Kynologisch Gedragstherapeut
is niet alleen gebaseerd op kennis en kunde in de
omgang met honden, maar vooral op vaardigheden
in de omgang met mensen. Hoe bouwt u een
gesprek op en hoe gebruikt u houding, woordkeus
en stem? Welke vraag- en gesprekstechnieken
gebruikt u bij welke klant, hoe zit een luisterproces
in elkaar en hoe presenteert u uw bevindingen?
Rollenspelen met een trainingsacteur leren u waar
uw eigen (wellicht onvermoede) kracht ligt.
Duur: 5 lesdagen,
thuisopdracht

1

praktijkexamendag,

Mogelijke vrijstelling*
– Module 5 van de opleiding tot Feline
Gedragstherapeut (Martin Gaus Academie)

Duur: 7 lesdagen, 1 examenmiddag
Mogelijke gedeeltelijke vrijstelling*
1 dag indien in bezit van diploma:
- HBO Bedrijfskunde
3 dagen indien in bezit van:
- HBO Marketing + Nima A+B
2 dagen indien u in België woont en werkt
4 dagen indien u kunt aantonen minimaal 3 jaar een
goedlopend eigen bedrijf te hebben.
Module 10
Casuïstiek & Wetenschap
Om module 10 af te ronden moet u, thuis, 9
praktijkcasussen uitwerken die met (tenminste) een
voldoende beoordeeld moeten worden. Voor de
criteria en de ‘spelregels’ die bij het maken van
deze casussen gelden, ontvangt u bij deze module
een nadere instructie.
Ook voorafgaand aan deze module schrijft u een
samenvatting van een wetenschappelijk onderzoek
(lesstof uit module 7). Deze zelfgeschreven
artikelen worden allemaal tijdens module 10
klassikaal besproken.
Duur: 3 lesdagen + thuisopdracht + een
praktijktraject waarover u maximaal 1 jaar mag
doen

Module 11
Terugkomdagen & Eindexamen
Deze dagen staan geheel in het teken van het
integreren van alle opgedane kennis. Een zeer op de
praktijk gerichte module, waarin u begeleid wordt
op basis van uw eigen verworven competenties.
Samen met u wordt er vooraf gekeken naar uw
persoonlijke aandachtspunten en samen met
u wordt er vervolgens een individueel leerplan
ontwikkeld. Doelstelling is dat u al uw persoonlijke
leerdoelen, hierbij intensief ondersteund door de
docent, binnen deze week bereikt.
Het eindexamen bestaat zowel uit een schriftelijk
examen (waarbij tevens vragen worden gesteld aan
de hand van dia’s, videobeelden en praktijkcases)
als een mondeling examen en praktijkexamen.
Na een positieve beoordeling van deze prestatie
door de examencommissie, heeft u met recht het
diploma Kynologisch Gedragstherapeut verdiend
en wordt u ingeschreven in het register.
Duur: 5 dagen, 2 examendagen

*) Bij enkele modules staan indicaties voor
mogelijke vrijstellingen. Deze lijst is niet compleet.
Indien u voor een vrijstelling in aanmerking denkt te
komen, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.
Toekenning van een eventuele vrijstelling gebeurt
na beoordeling door de Martin Gaus Academie.
Een (gedeeltelijke) vrijstelling geeft altijd ook recht
op korting (zie www.martingausacademie.nl).

Toetsing & Diploma
Wij hebben gekozen voor een toetsing van de
leerstof direct volgend op elke module. Deze
examens zullen minimaal een dagdeel en maximaal
twee dagdelen in beslag nemen. U wordt veelal
schriftelijk geëxamineerd en het zal per module
verschillen of u open vragen, meerkeuzevragen
of vragen aan de hand van dia’s of videobeelden
krijgt. Bij enkele modules is tevens een mondeling
en/of praktisch examen voorzien, en bij enkele
modules is een praktijkopdracht bij de beoordeling
betrokken.
Na elke module die u met goed gevolg heeft
afgesloten ontvangt u het bijbehorende
deelcertificaat.
Indien u de volledige titel van Kynologisch
Gedragstherapeut wilt behalen, dient u de elf
modules met goed gevolg te hebben afgerond (of
in aanmerking te komen voor vrijstelling) binnen
een periode van maximaal 5 jaar.

Data en kosten van de opleiding
Voor het meest actuele data- en kostenoverzicht
verwijzen wij graag naar
www.martingausacademie.nl.

Inschrijven
Voor verdere informatie en een inschrijfformulier
kunt u kijken op www.martingausacademie.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de
Martin Gaus Academie, telefoonnummer
0320 – 22 95 95 of een e-mail sturen naar
kg@martingaus.nl.
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Mar tin Gaus Academie
Bronsweg 11a – 8211 AL Lelystad
telefoon: 0320 22 95 95
academie@mar tingaus.nl
www.facebook.com/MGAcademie
www.twitter.com/MGAcademie

www.mar tingausacademie.nl

