


MODULE 5: EVALUATIE

Regelmatig zie ik dat geleiders gevraagd wordt wat ze willen doen of waar 

ze de vorige keer ook alweer aan hebben gewerkt. Heel vaak moet de 

geleider het antwoord schuldig blijven! Of je hebt heel handige tips en 

tools gekregen en als je thuis bent weet je eigenlijk al niet meer precies 

hoe het zat.

Daarom is het goed om kort na afloop van de training even op te 

schrijven hoe een en ander is verlopen. Aan welke oefeningen heb je 

werkelijk gewerkt? Was dat volgens plan? En zo niet waardoor moest je 

van je plan afwijken? (Let op: dit kan ook positief zijn, bijvoorbeeld als je 

hond zo makkelijk aanpakte dat je een stap verder kon). Wat ging goed? 

En waar was verbetering nodig? Welke tips heb je gekregen? Wat wordt je 

huiswerk? Waren er bijzonderheden? Zijn er vragen overgebleven? Hoe 

was je gevoel? Heb je lekker getraind of juist niet? Hoe was je hond? En 

hoe waren de omstandigheden? Allemaal thema’s die je kunnen helpen 

om je training te verbeteren.



Het werkblad behorende bij deze module bestaat uit een logboek dat je 

kunt invullen. Het is niet meer dan 5 minuten werk en het gaat je echt 

helpen in het optimaler invullen van je training. En je kunt het gebruiken 

ter voorbereiding van de volgende training, dus als leidraad voor het 

voorbereidingsformulier. 

Voor de training vul je het eerste deel van het formulier in waarin je 

opschrijft wat je plan voor deze training is. Het is handig om dit thuis te 

doen zodat je je optimaal kunt voorbereiden. Welke hulpmiddelen heb je 

nodig? Neem deze mee of zorg dat ze tot je beschikking zijn. Zorg dat je 

materiaal voor elkaar is! Heb je hulp van iemand nodig? Zo ja: van wie en 

wat voor een hulp? Door je training voor te bereiden kun je veel 

helderder zijn in wat je van iemand zou willen. Zijn er problemen waar je 

tegenaan liep? Schrijf ze op en kom er op terug. Heb je vragen over de 

vorige training? Ook deze kun je op papier zetten.



Nogmaals: ik wil niet zeggen dat je star moet zijn in je training, juist niet! 

Werken met dieren vraagt van ons aanpassingsvermogen en 

invoelingsvermogen. Maar door een plan te maken kun je wel gericht aan 

het werk, kun je problemen overdenken en planmatig aanpakken en zul 

je merken dat je grotere stappen maakt in jullie ontwikkeling. 

Het logboek vind je in de bijlagen. En vergeet ook niet om direct na de 

training het evaluatiedeel in te vullen.


