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Inleiding
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 wat
het wezen hond is, leidt tot een betere omgang
met honden. Een goed opgeleide Kynologisch
Instructeur kan een grote bijdrage leveren aan het
verbeteren van het emotionele welzijn van honden
(én dat van hun eigenaren).

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 Instructeur,
en de op instructeurs gerichte workshops.
Daarnaast biedt de Academie ook een ruim scala
aan workshops en cursussen op het gebied van
andere diersoorten. Voor eigenaren, maar ook
voor deskundigen.
Voor meer informatie hierover verwijzen we u
graag naar www.martingausacademie.nl.

Opleiding tot Kynologisch Instructeur
(Erkend door de SPPD en de Raad van Beheer)
Alweer zo’n 30 jaar geleden organiseerde Martin
Gaus de allereerste instructeurscursussen, gericht
op het opleiden van professionele instructeurs die
niet alleen lesgeven met heel hun hart en ziel, maar
ook met gedegen vakkennis.
Met honden en hun bazen werken is ontzettend
leuk, maar het is vooral ook een vak! Helaas bestaan
er voor dat vak geen verplichte opleidingen:

officieel heeft niemand een papiertje nodig om
zichzelf hondeninstructeur te noemen. Gelukkig is
ook de consument zich steeds beter bewust dat als
de overheid voor een bepaald vak geen diploma’s
eist, dit nog niet betekent dat iemand die niet
geschoold is die professie ook kán uitoefenen.
De cursussen Kynologisch Instructeur I, II en III van
de Martin Gaus Academie leggen een gedegen
basis voor een professionele instructeur. Een
instructeur die als geen ander weet wat het ware
wezen van honden is, wat hun lichaamstaal zegt,
hoe leerprocessen werken en hoe je die kennis
optimaal kunt gebruiken. Die ook weet dat de
ene hond de andere niet is, dat elke eigenaarhond combinatie een eigen benadering nodig kan
hebben. Maar bovenal een instructeur die mensen
kan boeien en binden, die weet te motiveren en die
gaat voor het optimale resultaat: een eigenaar en
hond die blij met elkaar kunnen zijn.
Behalve de kennis in de drie modules is ook
specifieke kennis van de verschillende rasgroepen
en EHBO bij honden van belang. Tijdens twee
aparte lesdagen wordt op deze onderwerpen
nader ingegaan.

Instructeur I, gedragsleer
(Opleidingen in Lelystad,
Overloon en Ekeren (B))

Moerstraten,

Instructeur I is de basiscursus, speciaal bedoeld
voor mensen die instructie geven of willen gaan
geven. Maar ook de zeer geïnteresseerde
‘hobbyist’ zal na deze cursus veel kennis en inzicht
hebben en in staat zijn een betere relatie met meer
begrip met zijn/haar hond op te bouwen.
In deze eerste module gaat het om het opdoen
van de zo belangrijke theoretische kennis Èn
het bijbehorende inzicht. Wat maakt een hond
hond? Wat is normaal gedrag en wat afwijkend
gedrag? Waar zijn welke rassen van oorsprong

voor bedoeld en welke eigenschappen kun je dus
in die rassen verwachten? Hoe communiceren
honden, onderling en met ons mensen?. Wat is
onze rol als mens? Hoe kun je gedrag van honden
beïnvloeden?
Naar de meest recente wetenschappelijk inzichten
Èn uit jarenlange praktijkervaring worden de
volgende thema’s uitvoerig behandeld:
• Hondentaal en -communicatie (hond/hond en
hond/mens)
• Ontwikkeling van het karakter/socialisatie
• Kenmerken, levensbehoeften en problemen
behorend bij de verschillende levensfasen van
de hond.
• Leerprocessen

Bij de cursus wordt het boek ‘Hondentaal is
Lichaamstaal’ van Martin Gaus verstrekt, evenals
een speciaal vervaardigde syllabus (waarin ook
een bijlage over de georganiseerde Kynologie
en relevante wetenschappelijke onderzoeken).
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk
examen. Haal je dat examen, dan ontvang je een
certificaat als bewijs dat je geslaagd bent.

Het certificaat van deze cursus leidt tot gedeeltelijke
vrijstelling van module 3 (Gedragsleer) van de
opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut van
de Martin Gaus Academie (erkend door de NVGH
en de SPPD).
Vooropleiding: Wij vragen geen speciale
vooropleiding, maar gezien de inhoud van de
cursus achten wij het noodzakelijk dat de cursist
enkele jaren voortgezet onderwijs heeft genoten.
Ervaring: Ervaring in de omgang met honden is
wenselijk, niet noodzakelijk.
Leeftijd: Minimaal 18 jaar.
Duur: 5 dagen.
Examen: schriftelijk
Cursusprijs: zie pagina 6
Herexamen: Maximaal 2 keer

Instructeur II, trainingstechnieken
(Opleidingen in Lelystad, Moerstraten en
Overloon)
Als je instructeur I met goed gevolg hebt afgerond,
kun je aan de vervolgcursus deelnemen: Instructeur
II. De kennis die je hebt opgedaan in de eerste
cursus wordt verder uitgediept en vooral ook in de
praktijk toegepast.
De nadruk ligt op het ontwikkelen van je
trainingsvaardigheden. Je krijgt samen met een
medecursist een ‘eigen hond’ die je gedurende
de cursus onder intensieve begeleiding zelf traint.
Gedurende deze cursus word je gevormd tot een
Èchte hondentrainer met kennis en praktische
vaardigheden.
De volgende thema’s komen uitvoerig aan bod:
• Leerprincipes in de praktijk: beïnvloeding van
hondengedrag
• Clickertraining: do’s and dont’s
• Beloningsschema’s en de effecten daarvan
• Trainingshulpmiddelen: voorwaarden, effecten,
voor- en nadelen
• Praktijkoefeningen: Zit (en wacht), Af (en blijf),
Aandachtig meelopen, Hierkomen en Volgen. En
leuke trucjes!

Bij de cursus wordt het boek ‘Nog beter
omgaan met je hond’ van Martin Gaus verstrekt,
evenals een speciaal vervaardigde syllabus.
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk
en praktijkexamen. Voor beide onderdelen dien
je een voldoende te behalen om je certificaat te
ontvangen.

Het certificaat van deze cursus leidt tot volledige
vrijstelling van module 4 (Trainingstechnieken) van
de opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut
van de Martin Gaus Academie (erkend door de
NVGH en de SPPD).

Vooropleiding: Instructeurscursus I.
Ervaring: Ervaring in de omgang met honden is
zeer wenselijk.
Leeftijd: Minimaal 18 jaar.
Duur: 5 dagen
Examen: schriftelijk + praktijkexamen
Cursusprijs: zie pagina 6
Herexamen: Maximaal 2 keer

Instructeur III, didactische vaardigheden
(Opleidingen in Lelystad)
Instructeur III is de eindmodule van de gehele
instructeursopleiding. De instructeur speelt een
belangrijke rol bij het binden van eigenaren aan
de hondenschool. Bovendien heb je als instructeur
invloed op de hele (honden)maatschappij, je
draagt immers kennis en begrip over, niet alleen
over honden zelf, maar ook over omgangsvormen.
Mensen zijn bij jou op school om te leren, ze
nemen dat wat je vertelt aan voor waar en passen
daar hun oordeel en handelswijze op aan. Jouw
verantwoordelijkheid als instructeur is dus groot.
Er zijn meerdere kwaliteiten die iemand tot
een goede instructeur maken. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan vakkennis en didactische
vaardigheden. Maar ook je persoonlijke kwaliteiten
zijn van groot belang, als instructeur ben je immers
je eigen gereedschap. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan je sociale vaardigheden, je betrokkenheid
en flexibiliteit en hoe je omgaat met al dan niet
opbouwende feedback.
Tijdens deze cursus Instructeur III komen diversen
onderwerpen aan bod. Waar voldoet een goeie
trainingsmethode aan? Welk materiaal verkies je?
Hoe organiseer je een klas? Hoe deel je je ruimte
in? Wat is het belang van theorielessen? Zaken als
inzicht en overzicht, feedback, communicatie en
luistervaardigheid lopen als een rode draad door
de volledige cursus.

Van jou als cursist zien we tijdens deze cursus
graag een korte theoretische presentatie voor
de groep. Daarnaast verzorg je ook een korte
praktijkles voor je medecursisten. Vooraf ontvang
je per mail informatie rondom het onderwerp van
je theorieles en de oefening voor je praktijkles.

Bij de cursus wordt het boek ‘Een hondenleven
lang fysiek en mentaal in balans, deel 1’ van
Martine Burgers en Sam Turner verstrekt.
Jouw beoordeling wordt bepaald aan de hand van
beide presentaties en jouw persoonlijk functioneren
en ontwikkeling gedurende de week. Leidt dit tot
een voldoende, dan ontvang je het certificaat.
We adviseren je om na Instructeur II of III stage te
lopen op een hondenschool met gediplomeerde
en ervaren instructeurs, alvorens deel te nemen
aan het praktijkeindexamen.
Wij wijzen je er op dat het geven van een goede
instructie veel ervaring vereist. Hierdoor is het niet
mogelijk om na drie modules van pak ‘m beet een
week te spreken over ervaren instructeurs. De
opleiding vormt een uitstekende basis die je kunt
gebruiken bij je verdere ontwikkeling als instructeur.
We adviseren je graag over vervolgstappen,
stages of het volgen van verdere workshops en
opleidingen.
Vooropleiding: Instructeur I en II.
Ervaring: Ervaring in de omgang met honden is
zeer wenselijk.
Leeftijd: Minimaal 18 jaar.
Duur: 5 dagen
Examen: beoordeling van je persoonlijke
ontwikkeling gedurende de week + Theorie- en
Praktijkpresentatie.
Cursusprijs: zie pagina 6
Herkansing: Maximaal 2 keer

We adviseren je een stage bij een goede
hondenschool met gediplomeerde instructeurs
alvorens deel te nemen aan het praktijkeindexamen.
Praktijkeindexamen
Na het afronden van Instructeur III en als je de losse
lesdagen EHBO + Ras en Gedrag hebt gevolgd,
mag je deelnemen aan het praktijkeindexamen
(lesgeven aan minimaal vier onbekende eigenaar/
hond-combinaties). Slaag je hiervoor, dan
ontvang je je welverdiende diploma ‘Kynologisch
Instructeur’!
Prijzen 2017*
Instructeurscursus I:
€ 465,00
voor de gehele cursus inclusief het examen
Instructeurscursus II:
€ 465,00
voor de gehele cursus inclusief het examen
Instructeurscursus III:
€ 465,00
voor de gehele cursus
Lesdag Ras en Gedrag:
€ 75,00
Lesdag EHBO:
€ 75,00
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 mailen naar:
academie@martingaus.nl.

Martin Gaus Academie
Bronsweg 11a
8211 AL Lelystad.
Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op:
www.martingausacademie.nl.
Lezingen van Martin Gaus
Lezingen van Martin Gaus zijn educatief
en vermakelijk. Op een beeldende manier
weet hij feilloos mensen te bereiken. Voor
hondenverenigingen of het bedrijfsleven, men
neemt er voor altijd iets van mee. Stof tot
nadenken en hilarische momenten wisselen zich
af. Motiverend en inspirerend.
‘De rode draad’ wordt van tevoren doorgesproken.
Voor meer informatie of een afspraak belt u 032022 95 95.
Gastsprekers uit binnen- en buitenland
Regelmatig vinden op de Martin Gaus Academie
workshops plaats waar zowel buitenlandse
kenners als grootheden van eigen bodem hun
kennis uitdragen.
Voor de ‘gewone’ hondenliefhebber en
beroepsmatig geïnteresseerde bieden deze
workshops de gelegenheid eigen kennis te
verbreden.
Voor data kunt u kijken op de website:
www.martingausacademie.nl.
Overige workshops en workshops op maat op
aanvraag.

Prijzen zijn excl. BTW
Een herexamen schriftelijk kost € 45,00.
Een praktijkeindexamen kost € 50,00.
Er mogen maximaal twee herexamens worden
gemaakt.

* Prijswijzigingen voorbehouden
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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

