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4. Training van de boerderijdieren: 

 

 Basisprincipes: 

 Elke training verloopt in een positieve en ongedwongen sfeer en is 

beloningsgericht opgebouwd 

 Positieve straf en dwang zijn uit den boze en zullen angst en aversie 

veroorzaken. 

 Gehoorzaamheidstraining is een onderdeel van de voorbereiding van zorgdieren. 

 Eén enkele persoon (de begeleider) zou de training van de boerderijdieren op zich 

moeten nemen. 

 De begeleider moet een goede kennis van de leerprincipes hebben om de 

boerderijdieren correct te kunnen trainen. 

 Training gebeurt niet op het werkveld zelf maar op een andere rustige plaats met 

zo weinig mogelijk afleiding. 

 Tijdens AAI blijf je consequent met commando’s en beloningen. 

 Gebruik klikkertraining. 

 Train de boerderijdieren op targets dankzij welke je verder alle soorten 

gedragingen gaat kunnen uitlokken en conditioneren zoals: 

o Zich comfortabel en op zijn gemak voelen in het gezelschap van vreemde 

mensen. 

o Zich laten aanraken, strelen en borstelen over het ganse lichaam.  

o Een target volgen en aantikken op commando. 

o Met je meelopen 

o Zich op de arm of door middel van een tuigje en een leiband ergens heen 

laten voeren. 

o Zitten op commando. 

o Liggen op commando. 

o Op de achterpootjes staan. 

o Stil blijven (op de arm, op schoot, op een tafel, op een platform, op een 

stok, op de grond). 

o Op een hindernis klimmen of springen 

o Onder een hindernis doorgaan 

o Tussen kegels lopen 

o Een rondje draaien 

o Een voorwerp lokaliseren, vastpakken, terugbrengen en loslaten op 

commando (varken). 

o Uit verschillende kleuren een kleur herkennen door het aan te tikken (kip). 

o Enz. 

 Voor de targettraining pas je best de klikkertraining toe. 

 Hou de trainingssessies kort (van 5 tot 10 minuten). 

 Kies de gepaste, gezonde beloning. 

 Train niet net voor/ tijdens/ net na voedermomenten. 

 Train elk dier afzonderlijk. 
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 Bouw de training stapsgewijs op. 

 Sluit elke training positief af. 

 De training moet vooral leuk zijn voor het dier en mag geen hoge stress 

veroorzaken. Een zekere taakspanning is normaal.  

 

 Trainingsrichtlijnen specifiek voor elk boerderijdier: 

  
o Beloon de kip niet vanuit de hand maar wel vanuit een potje of schaaltje, 

met wat rijst of graan bijvoorbeeld. 

  
o Om de gepaste beloning te kiezen, presenteer een mengeling van 

verschillende soorten fruit en groenten aan het konijn. 

  
o Beloon de geit met stukjes appel, stukjes wortel, een kleine hoeveelheid 

krachtvoer voor geiten. 

o Met een herkauwende geit wordt niet getraind.  

o Klik en beloon een geit nooit wanneer ze met haar voorpoten tegen je op 

staat. Dit gedrag is vervelend en gevaarlijk voor kleine kinderen of zwakke 

mensen. 

  
o Bewaak zorgvuldig de grenzen die je aan het varken stelt. 

o Probeer zoveel mogelijk beloningsgericht te werken. 

o Dingen die je van een varken absoluut niet mag tolereren zijn: 

 Happen naar een snoepje: leer het varken om de beloning netjes 

uit uw hand te nemen. Doet het varken dit niet, dan krijgt het geen 

snoepje… 

 Bijten: tolereer nooit dat een varken je bijt. Zeg luid ‘neen’ en ga 

onmiddellijk weg of zet het varken in time-out. 

 Op uw tenen staan of duwen: het varken moet de persoonlijke 

ruimte van mensen leren respecteren om de veiligheid van 

toekomstige cliënten te waarborgen. Leer het varken minstens een 

halve meter afstand houden van uw benen. Ga dan zelf naar hem 

toe.  

 Luid krijsen als ze u of andere mensen zien: varkens doen dit als 

ze mensen met voedsel associëren en hongerig zijn, of als ze 
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aandacht willen. Negeer dit gedrag en ga onmiddellijk weg als 

varkens naar u krijsen (tenzij ze dit doen om je weg te krijgen…)! 

Respecteer de vaste voedertijdstippen. 

 

 


