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De Tweede Zit
Efficiënt Communiceren



Efficiënt communiceren
Agenda

1. Communiceer helder 
2. Paint a picture 

Communiceer bewust, met een doel voor ogen 

3. Operante conditionering



Efficiënt communiceren
Herhaling van vorige week

• Beloningen en correcties 
• Timing:  

• Altijd op het moment dat het gedrag zich stelt: Markeerwoord binnen de seconde na gedrag!  

• De druk van de correctie valt weg van zodra het ongewenste gedrag ophoudt. Beloningen mogen langer duren. 

• Intensiteit: In verhouding tot de prestatie/het wangedrag 
• Correctie: heeft als doel om gedrag te onderbreken, NIET om te straffen! 
• Jackpot: Honden kunnen tellen! Geef verschillende beloningen NA ELKAAR  

 (5 beloningen in 1 keer = 1 beloning!) 

• Of iets een beloning of correctie is, wordt NIET DOOR JOU BEPAALD maar DOOR JE HOND! 

• Plaats van beloning: daar trekt hij naartoe 

• Plaats van correctie: daar gaat hij minder vertoeven 

• Bedoeling is om ze beide minder te moeten toepassen 
• Beloningen bouw je af van zodra je hond een gedrag kan. Schakel over van elke goede uitvoering te belonen naar het voor 

hem onvoorspelbaar te maken wanneer hij zijn beloning zal krijgen. 

• Je blijft altijd, heel zijn leven lang, af en toe belonen voor gewenst gedrag.



Efficiënt communiceren
Communiceer helder

• Markeerwoorden 
• Flink!  wordt getest door Flink! te zeggen en te zien of hij opkijkt.    
• Nee! wordt getest met snoepjes op de grond.  
• Goe bezig! 

• Indien niet geslaagd voor test: opnieuw het aanleren herhalen 

• Waarom? 
• Tijd winnen 
• Op afstand kunnen werken 
• Nauwkeuriger communiceren 

• Indien gekend: toepassen in plaatsje 



Efficiënt communiceren
Paint a picture

• Stel jezelf 4 vragen: 
1. Wat wil ik? DOEL 
2. Waar moet ik mee rekening houden? CONTEXT, JEZELF, JE HOND 
3. Welke tussenstapjes kan ik gebruiken? SHAPING the behaviour 
4. Wat moet ik doen?  

• Hoe helpen? 
• Timing 
• Plaats van beloning 

• Parcours met ondergronden en verhoogjes



Efficiënt communiceren
Operante conditionering

Gedrag doen toenemen 
“Bekrachtiging”

Gedrag doen afnemen 
“Straf”

Door iets toe te voegen 
“Positief”

Door iets weg te nemen 
“Negatief”

Vb. belonen Vb. correctie

Vb. druk laten vallen
Vb. time out, negeren,  
afpakken speeltje, …

Positieve Bekrachtiging (R+) Positieve Straf (P+)

Negatieve Bekrachtiging (R-) Negatieve Straf (P-)

Iets aangenaams toevoegen Iets onaangenaams toevoegen

Iets onaangenaams wegnemen Iets aangenaams wegnemen



Aandacht voor jezelf
Oefeningen

1. Flink!, Nee!, Goe bezig! 
2. Plaatsje (huiswerk opvragen) 
3. Parcours 
4. Operante conditionering voorbeelden zoeken


