Socialiseren
Socialiseren is het proces waarbij een hond leert zich aan te passen aan de normen van
de individuen waarmee hij samenleeft, dus hoe hij zich daar ten opzichte van moet
gedragen. Het doel van socialisatie is uw puppy bekend te maken met de wereld waarin
hij leef t en alle prikkels die zich daarin voortdoen, zodat hij in die wereld normaal kan
functioneren. Socialisatie vindt dus plaats op mensen en andere honden, maar ook op
andere dieren die de hond in zijn leven tegen kan komen én de omgeving waarin de hond
leeft.
Socialisatieprogramma
Zie voor de socialisatie van je pup de lijst hieronder. Deze is natuurlijk
niet compleet, maar geeft je een goed inzicht wat er allemaal bij komt
kijken om de pup goed te socialiseren.
Socialiseren op mensen
 Baby´s / kruipend / lopend 0 – 12 maanden
 Peuters / kleuters 12 mnd – 6 jaar
 Jongeren (meisjes en jongens) 6 jaar tot 12 jaar
 Volwassen vanaf 12 jaar
 Mindervalide (rolstoel/rolater/stok enz.
 Mensen in uniform (postbode, politie enz)
 Mensen met andere huidskleur
 Joggers / fietsers / skaters / brommers
 Kinderen op schoolplein
Socialiseren op verzorgingshandelingen
 Optillen, op tafel zetten
 Borstelen
 tandjes kijken / poetsen
 Zich laten betasten / onder staart kijken
 Oren controleren en reinigen
 Op weegschaal zetten
 Voeten en poten optillen
 Dierenarts
 Temperatuur meten
Socialiseren op Dieren
 Vriendelijke volwassen honden
 Katten, konijnen, andere huisdieren
 boerderijdieren: koeien, paarden, schapen, kippen enz.
Socialiseren op geluiden
 Deurbel / telefoon / radio / TV enz.
 huishoudelijke geluiden: stofzuiger, afzuigkap enz.
 Straatgeluiden: auto´s / vrachtauto / vuilniswagen enz
 Onweer / vuurwerk / vallende voorwerpen / knallen
Ervaringen opdoen
 Wennen aan halsband / riem
 Wennen aan traplopen
 Mee in de auto
 Mee in openbaar vervoer
 Mee naar de markt
 Mee naar winkel / winkel centrum
 Alleen leren zijn
Socialisatie-schema
Zet een kruisje in het vakje voor iedere ontmoeting. Breng zoveel mogelijk kruisjes per
vakje aan. Zie aankruisschema hieronder:

Socialisatie-schema
Zet een kruisje in het vakje voor iedere ontmoeting. Breng zoveel mogelijk kruisjes per
vakje aan.
Leeftijd

6-7 wekn

7-8 wkn

8-9 wkn

9-10 wkn

10-11 wkn 11-12 wkn 3-6 mnd
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Mensen zowel
vrouw als man
Ouderen
Invaliden
Joggers
In uniform
Met hoed
Met baard
Met bril
Luidruchtige mensen
Kinderen
Baby’s
Peuters
Scholieren
Omgeving
Stofzuiger
Lift
Parkeergarage
Schuifdeuren
Huis van vrienden
Winkelcentrum
Park
Schoolplein
Markt
Gladde vloer
Feest
Taptoe/optocht
Dierenarts
Trimster
Paraplu
Fietsen
Motorfietesen
Skateboards
Rolstoelen
Verkeer
Rolcontainers
Vuilniswagen
Andere dieren
Honden-volwassen,
zoveel mogelijk
verschillende rassen
Honden-pups
Katten
Kleine huisdieren
Koeien
Paarden
Schapen

Zorg er voor dat je pup in de leeftijd van 3 – 16 weken 5 tot 10 x kennis te laten
maken met de situaties uit bovenstaande lijst. Bedenk voor je zelf waar je, je pup
nog meer kennis mee moet laten maken in deze belangrijke periode. Vul de lijst aan!





Socialiseren op mensen = zien, contact maken door middel van praten, spelen,
aanraken, aaien enz.
Contact maken met dieren onder toezicht van een voor de pup bekend persoon
Leer je pup wennen aan frequente lichaamsverzorging
Zorg dat de blootstelling aan bovenstaande prikkels, positieve ervaringen zijn
voor je pup

Steunen
Als de pup iets meemaakt wat ie spannend vindt, of wat nieuw is: steun hem dan.
Je gaat naast de hond zitten, hand door de halsband, andere arm om over de schouder
van de hond. Dit heet steunen. Wacht tot de pup weer rustig is en beloon de ontspanning
met een koekje en je gaat weer verder.

Veel succes en veel plezier!
Wanneer er gekopieerd en vermenigvuldigd wordt is dat iets positiefs, ik heb blijkbaar
iets opgeschreven waar de ander zijn voordeel mee kan doen en dit is top! Het is fijn als
je Train’n joy! vernoemt als bron of op je kopie. Daarmee respecteer je mijn werk.
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Tekst behorende bij de theorie van Train’n joy!

