
 

SOCIALISATIE-GEWENNING PROGRAMMA 

In onderstaand schema vind je mogelijkheden van een heleboel situaties, mensen, dieren, 
voorwerpen, ondergronden en geluiden. Per leeftijdsfase kun je zelf kiezen wat voor jou en 
jouw pup belangrijk is omdat jouw pup daarmee te maken gaat krijgen in zijn leven. Zet een 
kruisje in het vakje voor ieder onderdeel waar jouw pup kennis mee heeft gemaakt (interactie) 
of aan gewend is (geen interactie nodig). Breng zoveel mogelijk kruisjes per vakje aan. 
Overdonder de puppy niet / doe alles in zijn tempo 

Leeftijd hond 6-7 
wk 

7-8 
wk 

8-9 
wk 

9-10 
wk 

10-11 
wk 

11-12 
wk 

3-6 
mnd 

6-10 
mnd 

jong volwassenen                 

mensen (div huidskleuren)                 

bejaarden                 

invaliden/zieken                 

luidruchtige mensen                 

bange mensen                 

leveranciers                 

joggers                 

mensen in uniform                 

mensen met hoed                 

mensen met hoofddoek         

mensen met baard                 

mensen met bril                 

mensen met valhelm                 

mensen met stok                 

mensen met buggy                 

baby's         

peuters                 

scholieren                 

tieners                 

honden- volwassen (groot, 

klein, div rassen) 
                

honden - pups                 

katten                 

kleine huisdieren                 

eenden                 

paarden en koeien                 

schapen                 

huis van vrienden                 

winkelcentrum                 

park                 

vlakbij een school                 

vlakbij kinderspeelplaats                 



 

wandelingen                 

markt                 

café - dorpshuis                 

gladde vloer                 

feestje                 

dierenarts                 

trimster (indien nodig)                 

dierenpension                 

(motor)fietsen                 

skateboards                 

rolstoelen                 

verkeer                 

postbode 
        bouwvakkers 
        regenplassen 
        kiezelsteentjes 
        laminaat / zeil 
        zand 
        tapijt 
        gras 
        modder 
        bruggen 
        stofzuiger/fohn 
        keukenapparatuur (geluid) 
        printer 
        grasmaaier 
        (lucht)ballonnen 
        in de lift 
        meerijden openbaar vervoer 
        bouwwerkzaamheden 
        onweer 
        vuurwerk 
        handen klappen 
        rijdende kliko 
        dichtklappende kliko’s 
        rijdend winkelwagentje 
        lopen met fiets in de hand 
        zee 
        bos 
        terras/restaurant 
        



 

Verzorging: Aan onderstaande situaties moet jouw pup ook wennen. Niet iedere hond 

vindt het prettig als er aan zijn of haar lijfje wordt gezeten. Oefen dit kort, en begin 
voorzichtig en heel rustig aan. Doe het in kleine stapjes. Koppel een verzorging altijd aan 
iets superlekkers! Zo houdt je het leuk. 

Leeftijd hond 6-7 
wk 

7-8 
wk 

8-9 
wk 

9-10 
wk 

10-11 
wk 

11-12 
wk 

3-6 
mnd 

6-10 
mnd 

Beurtelings poten drogen 
        aaien 
        nagels knippen 
        borstelen 
        oren schoonmaken 
        tandjes kijken 
        tandjes poetsen 
        op tafel tillen 
        In bad / onder de douche 
         

 
Heel veel succes, maar vooral plezier, met oefenen! 


