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opleiding tot
PROFESSIONELE
HONDENUITLAATSERVICE

Inleiding
Honden zijn meer en meer onderdeel van het
gezin. Eigenaren zijn zich steeds bewuster van de
verantwoordelijkheid die zij hebben voor het welzijn
van hun viervoeter: steeds meer eigenaren maken
daarom gebruik van een Hondenuitlaatservice.
Maar op een verantwoorde en veilige manier
meerdere honden tegelijkertijd uitlaten, is beslist
geen sinecure! Sinds 2007 verzorgt de Martin
Gaus Academie daarom een opleiding die gericht
is op iedereen die een eigen Hondenuitlaatservice
wil starten, en dat graag GOED wil doen.

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 Gediplomeerd
Hondenuitlaatservice. Daarnaast biedt de
Academie een ruim scala aan andere 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.

Opzet van de opleiding tot
Gediplomeerd Hondenuitlaatservice
De opleiding wordt gegeven in vier modules van
elk een dag. Naast de cursusdagen zelf, dient u
ook tijd te reserveren voor zelfstudie. Elke module
wordt gegeven door een docent die in dat

onderwerp gespecialiseerd is. De modules kunnen
los gevolgd worden; voor elke gevolgde module
ontvangt u een deelcertificaat. Pas na afronding
van alle vier de modules kunt u deelnemen aan
het centrale examen dat leidt tot het diploma
‘Gediplomeerd Honden Uitlaat Service’.

Inhoud modules
Module 1: Rassenkennis
Hierin worden de 10 rasgroepen, hun oorsprong
en karakter behandeld. Van elke rasgroep worden
enkele rassen nader toegelicht: welke specifieke
gedragskenmerken horen bij dit ras, en waar moet
je als uitlater dus rekening mee houden. Centraal
staat de interactie tussen hondenuitlater en hond,
en de omgang van de diverse rastypes onderling.
Module 2: Gedragsherkenning en
roedelgedrag
In deze module wordt dieper ingegaan op rangen
en standen in de roedel; hoe werkt een roedel van
nature en wat zijn de verschillen? Daarnaast wordt
aandacht besteed aan wat te doen bij gevechten
en hoe deze te voorkomen, en hoe om te gaan met
voorbijgaande honden en bazen. Wat voor invloed
heeft je eigen houding ten opzichte van de groep?
Hoe houd je de aandacht? Specifieke problemen
zoals jagen, blaffen aan de lijn, trekken aan de lijn,
angst (in de bus en buiten) en agressie worden
besproken.
Module 3: EHBO
Deze module verstrekt u alle informatie die u
dient te weten met betrekking tot het verlenen van
EHBO (eerste hulp bij ongevallen). Wanneer is het
een spoedgeval, hoe te handelen, wanneer ga je
naar de dierenarts of adviseer je de klant met de
hond naar de dierenarts te gaan. Tevens wordt
behandeld: beademen, reanimatie (inclusief demo

op lotuspop/hond) vergiftigingen, maagtorsie,
verbandleer en nog veel meer. De theorie wordt
afgewisseld met praktijkoefeningen en in overleg
mag u dit oefenen op uw eigen hond (indien uw
hond dit aankan). Maximaal 6 honden per dag
toegestaan.
Module 4: Bedrijfsvoering
Deze module bestaat uit een ochtend- en
middagprogramma. In het ochtendprogramma (een
veilige HUS in de praktijk’) wordt behandeld: veilig
hondenvervoer, de eisen aan een uitlaatgebied,
de intake met de cliënt, omgang met derden,
halsbanden en riemen, penningen, kortom, alles
wat te maken heeft met het veilig runnen van een
Hondenuitlaatservice. In het middagprogramma
(‘Wet en Recht’) komen de volgende onderwerpen
uitgebreid aan de orde: de wederzijdse

rechten en plichten, wetten die van belang zijn
voor hondenuitlaters, aansprakelijkheden en
verzekeringen, algemene voorwaarden, et cetera.

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
academie@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

