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Voorwoord
Voor u ligt het afstudeeronderzoek naar het ontwikkelen van een programma ter ondersteuning
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolleerlingen met honden. Het onderzoek is
geschreven in het kader van de bachelor opleiding Diermanagement met als specialisatie Dieren in
de zorg, vanuit Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden.
De keuze voor het onderwerp komt vanuit de stage-ervaring van beide onderzoekers, waarin zij
therapie programma’s voor kinderen en jongvolwassenen uitvoerden met honden. Hierin zouden zij
een eigen bedrijf willen oprichten met hun eigen hond, onder de naam “Educane” van Tess Smit in
de omgeving Schagen en onder de naam “KwispelVriend” van Fleur Boele in de omgeving
Zoetermeer.
Graag willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan ons afstudeeronderzoek.
Allereerst willen wij onze docenten Susan Ophorst en Anne-Krista Blom bedanken voor hun
begeleiding en feedback tijdens het afstuderen. Vervolgens willen wij Bas Kamstra bedanken voor
zijn illustraties en vormgeving die het onderzoek tot leven wekken.
Ook willen wij alle experts bedanken die wij hebben mogen interviewen:
-

Nienke van Beek van Huntersbrook
Anne Dubois van DogYourMind
Prof. Dr. Marie-José Enders-Slegers, president IAHAIO
Mischa Jansen van basisschool de Hofvijver
Nicky Jenken van Team CoDi
Joyce Kalshoven van Oranjeschool
Inge Pauwels van Therapiedier BE
Gigi Splinter van Hondgenoot
Kelly Stevens van Righteous Pups Australia
Desiree van Veldhuizen van Pets4Care
Kelly Wit van samenwerkingsschool het Wilgerijs

Als laatste, willen wij onze trouwe viervoeters Marvell en Link bedanken voor de verplichtte
wandelingen tijdens het onderzoek, die ons hoofd helder hield.
Wij wensen iedereen veel (leer)plezier met het lezen van ons afstudeeronderzoek.

Fleur Boele & Tess Smit
Zoetermeer en Schagen, oktober 2020

Summary
An increasing number of primary school students are exhibiting problem behaviour. For example,
there is an increasing amount of bullying in classrooms. Research has also shown that children have
less empathy. The researchers have studied the solution of this problem, through the therapeutic
influence of dogs on humans. Recent studies have shown that working with dogs reduces
psychological unrest, increases self-confidence, increases empathy, enhances responsibility and a
positive mood.
Therefore the researchers want to develop a program for primary schools with dogs. To achieve that,
the following main question was written: "Which criteria are important in developing an AAI program
with therapy dogs to support children in their social emotional development for primary education?"
The sub-questions follow; “What is the content of the program”, subdivided into goal, target group,
expected effects, methods/exercises and evaluation; And “What conditions must the program
meet?”, subdivided into animal welfare, safety and other conditions. The research serves as support
for the business plan for the future companies; "Educane" by Tess Smit and "KwispelVriend" by Fleur
Boele.
The program is designed by means of desk research, digital expert interviews and the conditions of
the researchers themselves. The study population selected for this research are eleven experts in
education, coaching with dogs, similar programs and anthrozoology.
It is important for the program to contain interactive games between the dog and the child, which
are linked to their help request. This request is evaluated during the program. The supervision of the
program will be done by one of the researchers, who is skilled in reading dog language, in
collaboration with an internal guide from the school.
Dogs will be tested for their suitability to participate in the program. They have to be in optimal
health and comply with all health precautions. The sessions of the program will be depending on
both the capacity of the child and that of the dog. As a guideline for the well-being of the dog, they
will be used for a maximum of two half-days per week. The program will take place at a primary
school in a suitable space and a fee will be charged for the program. To ensure safety, clear
agreements are made about handling the dog. In addition, measures are taken regarding hygiene
and the risk of a zoonosis. The dog is supervised by the handler at all times. The program will comply
with all precautions and will be carried out at a professional level.
The ideal group size for the program is one-on-one from practical experience, although one expert
and some literature indicates that multiple children at the same time in a session can have a greater
effect. The supervisors of the program are also the researchers of the study, therefore the validity of
the study has been questioned.
More research could be done on coaching with dogs in (primary) education and the risk of zoonosis
when these dogs are fed raw meat. It is recommended for the researchers to join the AAI quality
register and to share information with contacts made in the sector.

Samenvatting
Een groeiend aantal basisschoolleerlingen vertoont probleemgedrag. Een voorbeeld hiervan, is dat er
steeds meer pestgedrag aanwezig is in de klaslokalen. Ook is uit onderzoek gebleken dat kinderen
steeds minder empathisch vermogen hebben. De opdrachtgevers en tevens onderzoekers hebben
zich verdiept in het oplossen van dit probleem, door middel van de therapeutische invloed van de
hond op de mens. Uit onderzoek van de afgelopen jaren komt naar voren dat samenwerking met de
hond zorgt voor reductie van psychische onrust, groter zelfvertrouwen, verhoging van empathie,
meer verantwoordelijkheidsgevoel en een positief humeur.
Daarom willen de opdrachtgevers een programma ontwikkelen voor basisscholen met honden.
Hiervoor is de volgende hoofdvraag geformuleerd: “Welke criteria zijn van belang bij het ontwikkelen
van een AAI programma met (therapie)honden ter ondersteuning van kinderen in hun sociaal
emotionele ontwikkeling voor basisonderwijsinstellingen?” Hierop volgen de deelvragen; “Wat is de
invulling van het programma?”, onderverdeeld in doel, doelgroep, verwachtte effecten,
werkvormen/methodieken en evaluatie; En “Aan welke randvoorwaarden moet het programma
voldoen?”, onderverdeeld in dierenwelzijn, veiligheid en overige randvoorwaarden. Het onderzoek
dient als ondersteuning van het ondernemingsplan voor de toekomstige bedrijven; “Educane” van
Tess Smit en “KwispelVriend” van Fleur Boele.
Het programma is ontworpen door middel van deskresearch, digitale expertinterviews en de
randvoorwaarden van de opdrachtgevers zelf. De onderzoekspopulatie gekozen voor dit onderzoek
zijn elf experts op gebied van onderwijs, coaching met honden, vergelijkbare programma’s en
antrozoölogie.
Belangrijk voor het programma is dat er gebruik gemaakt wordt van interactieve spelvormen tussen
de hond en het kind, welke gekoppeld zijn aan de hulpvraag. Deze hulpvraag wordt gedurende het
programma geëvalueerd. De begeleiding van het programma zal gedaan worden door één van de
opdrachtgevers welke bekwaam is in het lezen van de signalen van de hond in samenwerking met
een interne begeleider van de school.
Honden die worden ingezet, zijn getest op zijn/haar geschiktheid voor deelname aan het programma.
Deze zal in optimale gezondheid verkeren en aan alle gezondheidsvoorzorgsmaatregelen voldoen. De
sessies van het programma zullen afhankelijk van zowel de capaciteit van het kind als die van de
hond op maatwerk worden aangeboden. Waarbij als richtlijn voor het welzijn van de hond, deze
maximaal twee dagdelen per week ingezet mag worden. Het programma zal plaatsvinden in een
geschikte ruimte op een basisschool en voor het programma is een vergoeding berekend. Om
veiligheid te waarborgen worden er duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met de hond.
Hiernaast worden er maatregelingen getroffen omtrent hygiëne en het risico van een zoönose. De
hond staat te allen tijde onder toezicht van de begeleider. Het programma zal aan alle
voorzorgsmaatregelen voldoen en zal op professioneel niveau uitgevoerd worden.
De ideale groepsgrootte voor het programma is van uit praktijkervaring één op één, hoewel één
expert en sommige literatuur aangeeft dat meerdere kinderen tegelijk in een sessie een groter effect
kan hebben. Doordat de opdrachtgevers zowel de onderzoekers van het onderzoek zijn, is de
validiteit van het onderzoek ter discussie gesteld.
Er zou meer onderzoek gedaan kunnen worden naar coaching met honden in het (basis)onderwijs en
het risico van zoönose wanneer deze honden rauw vlees gevoerd krijgen. Voor de opdrachtgevers
wordt aanbevolen zich bij het AAI-kwaliteitsregister aan te sluiten en informatie te delen met
gemaakte contacten in het werkveld.
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1 Inleiding
Door de tijd heen heeft de relatie tussen mens en hond verschillende connecties gekend. Waar
honden voorheen met name werden ingezet voor een fysieke functie, zoals mee op jacht, worden zij
tegenwoordig veel gehouden voor hun gezelschap (Galibert, Quignon, Hitte, & André, 2011). Zo is er,
bij hondeneigenaren dan ook al lange tijd bekend dat honden meer kunnen bieden dan alleen
gezelschap en hun assisterende functie bij de jacht. Een organisatie die al lange tijd gebruik maakt
van de inzet van de hond is het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds. Het KNGF biedt sinds
1935 hulphonden aan om mensen met o.a. een visuele beperking te assisteren, bekend als de
blindengeleidehond (Geleidehond, 2019). Om meer inzicht te krijgen in de positieve effecten die
honden met zich meebrengen, is er in de afgelopen 40 jaar steeds meer gekeken naar de
therapeutische invloed die de hond op de mens heeft (Hooker, 2002). Zo heeft onderzoek
aangetoond dat honden een positieve invloed en verlagend effect hebben op ons cortisolniveau en
op onze hartslag. Ons oxytocinegehalte wordt verdubbeld en de productie van dopamine wordt
verhoogd. Ook zouden mensen minder angst ervaren en een lagere kans hebben om zich eenzaam te
voelen (Fine, 2015). Door deze positieve effecten wordt de hond steeds meer in een therapeutisch
assisterende rol toegepast.
Therapeutische ondersteuning van de hond levert positieve resultaten op met een verhoogde
haalbaarheid, als gevolg van hun inzet. Onder leiding en begeleiding van zijn eigenaar of begeleider,
zal een (therapie)hond reageren op zijn omgeving en de mensen die deelnemen aan de sessie. Zijn
reactie wordt vervolgens gebruikt als informatiebron voor de begeleider die de sessie uitvoert. Zo
zou de (therapie)hond kunnen worden ingezet, om potentiële deelnemers te helpen met onder
andere hun oncomfortabele houding richting bijv. aanraking. Hiernaast voelt de sessie minder
bedreigend aan, wanneer er een (therapie)hond is om deze te ondersteunen. Ook is er een
verhoogde kans dat de connectie tussen zorgverlener en deelnemer snel en diep ontwikkelt,
wanneer er een (therapie)hond aanwezig is (Grové & Henderson, 2018).
Het samenwerken met honden geeft ook de mogelijkheid om empathie te vergoten en depressie te
verminderen bij kinderen. Hiernaast kunnen ook kwaliteiten zoals kennis van de natuur,
samenwerking en leiderschap worden vergroot (Fine, 2015). Andere effecten die de aanwezigheid
van de (therapie)hond met zich meebrengt zijn; een positieve invloed op hun zelfvertrouwen, een
verlaging in hun leerangst; een verhoging in hun motivatie en een diepere connectie tussen
leeftijdsgenoten en tussen leerling en leerkracht. Hiernaast leren de kinderen ook, om hun emoties
beter te uiten en durven zij eerder iemand in vertrouwen te nemen. Ten slotte zou puur en alleen de
aanwezigheid van een hond het aanwezigheidspercentage van leerlingen al verhogen (Grové &
Henderson, 2018).
Steeds meer (basisschool)leerlingen vertonen probleemgedrag. Uit onderzoek is gebleken dat
leerlingen steeds minder empathisch vermogen hebben, waardoor er meer pestgedrag aanwezig is
(Arbor, 2010). Landen als Denemarken en Zweden proberen dit probleem op te lossen, door les te
geven over empathie aan deze leeftijdsgroep (Alexander & Sandahl, 2014). Ook groeit het aantal
kinderen met depressie en het aantal kinderen dat extra ondersteuning van jeugdzorg nodig heeft
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019a) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019b).
Nieuwe leerkrachten zijn vaak niet gekwalificeerd of geschikt om met deze problemen om te gaan,
ook resulteert dit in een hoge werkdruk (Traag, 2018). Sinds 2014 zijn Nederlandse scholen verplicht
om elke leerling een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aan te bieden, volgens de Wet
Passend Onderwijs. Deze wet richt zich op iedere individuele leerling en wat deze nodig heeft. Het is
met name van belang voor de scholieren die moeite hebben met het reguliere programma en
aanvullende programma’s goed kunnen gebruiken. De Nederlandse overheid heeft onderzoek
gedaan naar de integratie van leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs. Hieruit kwam
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naar voren dat, voor het merendeel van de leerlingen, het reguliere onderwijs tot betere resultaten
zou leiden dan het speciaal onderwijs (Schuman, 2007). Door middel van een aanvullend programma
met (therapie)honden, zouden scholieren die moeite hebben met het reguliere onderwijs, hun
basisonderwijs wel met succes kunnen afronden (Nji, 2019).
Animal Assisted Intervention (AAI), is een overkoepelende term, deze groepeert relatief nieuwe
mogelijkheden binnen de therapeutisch assisterende rol van de hond en andere diersoorten. AAI
omringt alle activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende rol hebben in de
zorg, bij onderzoeken en in het onderwijs (AAIZO, 2019). Deze interventies zijn onder te verdelen in;
Animal Assisted Therapy (AAT), Animal Assisted Coaching (AAC), Animal Assisted Activity (AAA) en
Animal Assisted Education (AAE) (IAHAIO, 2014). Vervolgens is er ook Animal Support (AS). Hieronder
vallen alle typen hulphonden, welke een blijvende beperking van de gebruiker compenseert
(Ophorst, 2014).
AAE is een doelgerichte, geplande en gestructureerde interventie in het onderwijs, welke activiteiten
creëert en realiseert die aansluiten op academische, sociale en cognitieve doelen. Het is hierbij van
belang, dat het proces meetbaar is en gedocumenteerd wordt. AAA is een geplande en doelgerichte
interactie gebaseerd op motiverende, educatieve en recreatieve doeleinden. Voorbeelden van AAA
zijn “meet en greet” activiteiten waarbij dieren ingezet worden ter educatie van
basisschoolleerlingen over dieren. Zowel AAE als AAA zijn zeer flexibel inzetbaar en worden ingezet
waar dit een goede aanvullende rol kan bieden (IAHAIO, 2014).
Het Nederlandse schoolcurriculum biedt momenteel nog geen programma’s aan die inspelen op de
therapeutische rol van honden. Dit terwijl AAI-programma’s kwaliteiten naar boven halen die het
welzijn van het individu verbeteren en pestgedrag verminderen (Stop Pesten Nu, 2019). Een
voorbeeld van een land dat honden toepast om deze kwaliteiten te vergroten, is Oostenrijk. Nadat
Oostenrijk zijn docenten de vrijheid gaf, om zijn of haar eigen hond mee te nemen in de les, zijn de
gegevens verwerkt in een onderzoek. Gedurende dit onderzoek, gaf maar liefst 70% van de 1400
docenten aan, dat zij verbeteringen zagen bij de studenten in hun focus, motivatie, humeur,
gezondheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, empathisch vermogen en cognitieve ontwikkeling.
Oostenrijk is, door deze resultaten, in ontwikkeling om (therapie)honden binnen scholen op
professioneel niveau toe te passen (Brelsford, Meints, Gee, & Pfeffer, 2017). Een organisatie welke
dit al professioneel toepast is het Australische bedrijf Righteous Pups. Righteous Pups Australia (RPA)
heeft een succesvol programma opgezet, gericht op regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs
en speciaal voortgezet onderwijs (Righteous Pups Australia, 2019).
Het is van belang dat programma’s met honden op een professionele manier worden toegepast.
Er bestaan naast bovengenoemde voordelen, ook risico’s. Om deze risico’s te minimaliseren en het
welzijn van zowel de deelnemers als de honden te waarborgen, moet aan een aantal voorwaarden
voldaan worden (Licg, 2019). Zo moeten de honden door middel van training en gedragstesten
geschikt worden bevonden. De honden moeten zorgvuldig geselecteerd zijn, goed gesocialiseerd en
mogen absoluut geen agressief of afwerend gedrag vertonen. (Fine, 2015). Hiernaast zal ook de
begeleider van de hond en uitvoerder van het programma de juiste opleiding gevolgd moeten
hebben en is het een vereiste dat hij of zij de hond goed onder controle heeft. Honden die
deelnemen aan AAI moeten het gehele jaar behandeld worden tegen wormen, vlooien en andere
parasieten. De begeleider moet voldoende kennis hebben om de kans op zoönose te beperken (Jong,
2014).
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Het is van belang dat hond uitermate goed gesocialiseerd is binnen de situaties waarin hij een
assisterende rol zal vervullen. Dit om zijn bekendheid in deze situaties te optimaliseren en zijn
herstelreactie te verkleinen. Hierdoor ervaart hij/zij minder stress. De begeleider zal te allen tijde
het gedrag van de hond moeten aflezen en ingrijpen wanneer deze langer of meer stress vertoont
dan van tevoren is vastgesteld. Hiernaast zal het altijd de keuze van de hond blijven, of deze wel of
geen contact maakt met de doelgroep en zal deze hier nooit in geforceerd worden. Rondom de
sessie is er altijd water aanwezig voor de hond en deze zal tussen de sessies door voldoende tijd
krijgen om tot rust te komen en de gelegenheid krijgen om zijn energie kwijt te raken (Licg, 2019)
(Borg & Beerda, 2014).
Dit onderzoeksverslag wordt voor en door opdrachtgevers en onderzoekers Fleur Boele en Tess Smit
geschreven. Beide hebben stage gelopen bij het Australische bedrijf Righteous Pups, welke naast het
trainen van hulphonden, een AAI programma aanbiedt aan verschillende onderwijsinstellingen met
behulp van hun (therapie)honden. Hier hebben de onderzoekers van dichtbij de bijzondere effecten
van de relatie tussen mens en hond mogen ervaren. Dit heeft een al bestaande passie voor honden
aangewakkerd. De onderzoekers hebben de intentie om een eigen bedrijf te starten, waarin zij een
AAI programma met honden willen oprichten. In Nederland geeft de Wet Passend Onderwijs hier
mogelijkheid voor, doordat het naast het basisbudget een aanvullend budget verstrekt binnen
het samenwerkingsverband om assisterende programma’s te kunnen financieren (Nji, 2019).
De toekomstige bedrijven van de onderzoekers zullen onder de namen “Educane” van Tess Smit
en “KwispelVriend” van Fleur Boele opgezet worden.

1.1 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een AAI programma met (therapie)honden voor
basisonderwijsinstellingen ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Uiteindelijk dient
het onderzoek als ondersteuning van het ondernemingsplan voor het toekomstige bedrijf van de
onderzoekers.

1.2 Onderzoeksvragen
De hoofdvraag is; Welke criteria zijn van belang bij het ontwikkelen van een AAI programma met
(therapie)honden ter ondersteuning van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling voor
basisonderwijsinstellingen?
Hierop volgen de volgende deelvragen:
1) Wat is de invulling van het programma?
a) Wat is het doel(en) van het programma?
b) Wat is de doelgroep van het programma?
c) Wat zijn de verwachte effecten van het programma?
d) Welke werkvormen en methodieken worden gebruikt in het programma?
e) Hoe zijn het doel en de effecten van het programma te evalueren?
2) Aan welke randvoorwaarden moet het programma voldoen?
a) Hoe wordt het dierenwelzijn gewaarborgd?
b) Hoe wordt de veiligheid van hond, deelnemer en begeleider gewaarborgd?
c) Waaraan moet het programma voldoen qua overige randvoorwaarden (compensatie,
capaciteit en ruimte)?
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1.3 Randvoorwaarden opdrachtgevers
De opdrachtgevers van het onderzoek zijn tevens de onderzoekers zelf. Beide onderzoekers hebben
de intentie op hun eigen bedrijf op te richten. Het ene bedrijf zal zich vestigen in Schagen en
omgeving onder de naam “Educane” van Tess Smit, de ander zich zal vestiging in Zoetermeer en
omgeving onder de naam “KwispelVriend” van Fleur Boele. Iedere opdrachtgever heeft één Labrador
Retriever om mee samen te werken. Hiermee moet rekening gehouden worden qua capaciteit. Beide
onderzoekers ronden de opleiding HBO Diermanagement met de specialisatie Dieren in de Zorg in
leerjaar 2020/2021 af.

1.4 Leeswijzer
Het verslag is verdeeld in zeven hoofstukken. Het eerste hoofdstuk is de inleiding, inclusief
onderzoeksvragen, randvoorwaarden en begripsbepalen. Hoofstuk 2 is het theoretisch kader. In
hoofdstuk 3 staan de materiaal en methoden beschreven, met aanvullend in hoofdstuk 4 de
resultaten in de vorm van een programma ontwerp. In hoofdstuk 5 wordt gediscussieerd over de
toegepaste methode en resultaten, vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een conclusie getrokken en de
deelvragen beantwoord. Daarna wordt in hoofdstuk 7 verschillende aanbevelingen gegeven. Tot slot
volgt de literatuurlijst en verschillende bijlagen.

1.5 Begripsbepaling
AAA
Animal Assisted Activities, zijn informele interacties, bezoeken, meestal uitgevoerd door een
vrijwilliger met als doel motiverende, educatieve en recreatieve activiteiten aan te bieden. Er zijn
geen behandeldoelen bij de interacties (IAHAIO, 2014).
AAE
Animal Assisted Education, zijn doelgerichte, geplande en gestructureerde interventie die wordt
aangestuurd en/of aangeboden door beroepsbeoefenaars op het gebied van onderwijs en verwante
dienstverlening. AAE wordt uitgevoerd door een professional (met diploma of graad) voor regulier en
bijzonder onderwijs (IAHAIO, 2014).
AAC
Animal Assisted Coaching/Counseling is geen therapie, maar een vorm van hulpverlening waarbij
een gestructureerd en doelgericht proces wordt uitgevoerd. De coach zet de coachee op interactieve
wijze met de hond aan tot effectief gedrag; door bewustwording, persoonlijke groei, groeiend
zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. AAC kan
zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden (Insituut voor Antrozoölogie, 2020)
AAI
Animal Assisted Interventions, zijn interventies die ondersteund worden door dieren. Het is een
doelgerichte en gestructureerde interventie waarbij dieren bewust worden ingezet als ondersteuning
op het gebied van gezondheid, onderwijs en persoonlijke dienstverlening (bijv. sociaal werk) met als
doel een positief therapeutisch effect op mensen te bewerkstelligen. AAI bestaat uit AAA, AAT, AAE
en AAC (IAHAIO, 2014).
AAT
Animal Assisted Therapy, bestaat uit therapie met ondersteuning van dieren en is een doelgerichte,
geplande en gestructureerde therapeutische interventie die wordt aangestuurd en/of uitgevoerd
door beroepsbeoefenaars op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale dienstverlening.
Behandelingsvoortgang wordt gemeten en vermeld in de dossiers (IAHAIO, 2014).
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Antrozoölogie
Antrozoölogie is de wetenschap die zich bezig houdt met mens-dierrelatie. Het is onderzoek naar hoe
die relatie is ontstaan en wat de effecten ervan zijn. In de afgelopen decennia is er veel onderzoek
gedaan naar de kwaliteit van leven van mensen en de betekenis van de hond hierin (Insituut voor
Antrozoölogie, 2020)
AS
Onder Animal Support, vallen alle typen hulphonden. Het is bij Animal Support kenmerkend, dat het
dier een blijvende beperking van zijn eigenaar compenseert. Een voorbeeld is een
blindengeleidehond (Borg & Beerda, 2014).
Cognitief
De term cognitie komt van het Latijnse woord cognoscere, wat kennen of weten betekent. De
verbetering van het cognitief vermogen, wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een uitbreiding en
uitwisseling van kennis en het vergroten van het denk- en leervermogen (Niemantsverdriet, 2019).
Cortisol
Cortisol is een stresshormoon, vergelijkbaar met adrenaline. Waar adrenaline ervoor zorgt dat je
lichaam snel overgaat in actie, zorgt cortisol ervoor dat je een langere tijd alert blijft en helpt
hiermee het lichaam om met een langere periode van stress om te gaan (Meulenberg, 2019).
Dierenwelzijn
De lichamelijke en geestelijke gezondheid en welbevinden van een dier (Amo Institute of Sciences,
2019). Dierenwelzijn wordt vaak getoetst door middel van de “5 vrijheden”. Deze toets analyseert of
de basisbehoefte van het dier worden vervuld:
1. Dieren zijn vrij van honger en dorst, hebben toegang tot vers water en een adequaat rantsoen.
2. Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving, inclusief onderdak en een
comfortabele ligplaats.
3. Dieren zijn vrij van pijn, ziekte en verwondingen. Er is sprake van preventie en snelle
diagnose/behandeling.
4. Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk
lijden voorkomen.
5. Dier zijn vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede
voorzieningen en gezelschap van soortgenoten (FAWC, 1993).
Dopamine
Dopamine is een stof die hoort bij het beloningsysteem van de hersenen en zorgt ervoor dat we ons
tevreden en beloond voelen. Dopamine wordt niet constant geproduceerd maar komt vrij bij
bepaalde handelingen, zoals een mens-hond interactie (Hersteninstituut, 2019) (Vos, 2010).
Empathie
Empathie is een eigenschap die zich kenmerkt door het hebben van een sterk inlevingsvermogen in
een ander persoon. Er is dus altijd sprake van twee of meer personen/honden en de relatie tot de
ander. De Griekse term empatheia, omvatte het vermogen om de subjectieve ervaring van een ander
op te merken. Empathie is de vaardigheid om zich te verplaatsen in een ander. Dit betekent dat een
empathisch persoon begrijpt hoe een ander zich voelt en wat voor impact een gebeurtenis op een
ander heeft (Korte, 2019).
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Gedragstest
Gedragstesten zijn testen ontworpen om inzicht te krijgen in de gedragskenmerken van de hond. Ze
worden ingezet om te testen hoe de hond dingen waarneemt, maar ook om te bepalen welke hond
geschikt is om te worden ingezet voor het programma en welke niet. Er zijn meerdere gedragstesten,
met ieder zijn eigen methode en doel (Dierenwelzijnsweb, 2019).
Herstelreactie
De periode tussen dat de hond een stressmoment ervaart en dat deze hiervan hersteld is. Des te
korter deze periode, des te beter voor het welzijn van de hond (Fine, 2015).
Instrument
Verwijst naar een methode, hulpmiddel of gereedschap (Ergotherapie, 2019). Voor het programma is
de (therapie)hond het instrument.
Oxytocine
Oxytocine is een hormoon dat in grotere hoeveelheden gemeten wordt wanneer iemand een sociale
interactie aangaat. Het heeft een kalmerend effect, met name tijdens stressvolle periodes.
Onderzoek heeft aangetoond dat oxytocine het empathisch vermogen kan vergroten, de herkenning
van emotionele gezichten kan verbeteren en het vertrouwen naar andere mensen kan doen
toenemen (Berra, 2019).
Socialisatie
Het vanaf jonge leeftijd waarnemen van verschillende prikkels, in verschillende situaties, om zo goed
mogelijk gewend te raken aan zijn of haar leefomgeving (Schilder, 2015).
Stress
Stress is de toestand waarin de hond of het kind verkeert wanneer deze als gevolg van een stressor
onder zware druk staat. De impact van de stressor vergoot, wanneer sprake is van een lage
voorspelbaarheid en/of controleerbaarheid. Er bestaan 5 soorten stressoren; Fysiek, Chemisch,
Fysiologisch, Psychologisch/Emotioneel en Sociaal (Heijer, 2018)
(therapie)hond
Een (therapie)hond, is een hond die wordt ingezet in de mentale gezondheidszorg, het is een zeer
effectieve aanvulling voor een therapeut of coach om deelnemers te ondersteunen met hun
leerdoelen. Een (therapie)hond dient opgeleid en getest te zijn (Pets4care, 2020b) (Contacthond,
2019).
Wet Passend Onderwijs
Het doel van de Wet Passend Onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op school die past bij
hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben (Kennisnet, 2019)
Zoönose
Een zoönose is een infectieziekte die van hond op mens overdraagbaar is en andersom (Rivm, 2019).
Via medische voorzorgsmaatregelen valt het risico op een zoönose zeer te beperken, hierover meer
in hoofdstuk 4.5.4.
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2 Theoretisch kader
Er is gekozen om voor dit onderzoek een theoretisch kader te schrijven over het reguliere
onderwijssysteem in Nederland. Hierdoor wordt meer inzicht in het basisonderwijs gecreëerd en
keuzes, bijvoorbeeld in tijdplanning, beredeneerd voor de lezers. Ook zal dit de onderzoekers helpen
bij de dataverzameling en het toekomstige werkveld. Er is een uitleg geschreven hoe het systeem in
zijn werking gaat, in bijlage VII is gebruikte terminologie in het onderwijs weergegeven.

2.1 Uitleg onderwijssysteem
In het Nederlandse basisonderwijssysteem gaan kinderen vanaf de leeftijd vier á vijf jaar tot twaalf
jarige leeftijd naar school, waarbij het eerste jaar geen leerplicht wordt gesteld door de overheid.
Leerlingen gaan acht jaar lang naar de basisschool en krijgen aan het einde een advies voor een
middelbare school (Rijksoverheid, 2020k).
Iedere school is vrij in de keuze van organisatie, zo kunnen groepen gecombineerd worden in één
klas. De leerlingen beginnen in groep 1 en stromen in principe ieder jaar een groep door tot en met
groep 8. Vaak zitten in ieder groep leerlingen van dezelfde leeftijd, maar het komt ook voor dat
scholen wisselende groepen maken. Dan worden verschillende leeftijden in één groep bij elkaar
gezet of leerlingen met dezelfde capaciteiten worden bij elkaar gezet. Voor groep 1 tot en met groep
4 (meestal 4 t/m 8-jarigen) wordt de verzamelnaam onderbouw gebruikt. Groep 5 tot en met 8 (9
t/m 12-jarigen) wordt de bovenbouw genoemd. Sommige scholen maken gebruikt van de
verzamelnamen onderbouw (groep 1 t/m 3), middenbouw (groep 4 t/m 6) en bovenbouw (groep 7
en 8) (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006). De gemiddelde groepsgrootte in
2018 was ongeveer 23 leerlingen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019). De
gemiddelde groepsgrootte in omgeving Schagen (Educane) is 19 leerlingen (Allecijfers, 2020a). De
gemiddelde groepsgrootte in omgeving Zoetermeer (KwispelVriend) is 30 of 31 leerlingen (Allecijfers,
2020b).
De school draagt zorg voor de educatie van de leerlingen, welke in eerste instantie wordt uitgevoerd
door de leerkracht. In sommige gevallen is er extra begeleiding nodig van een onderwijsassistent,
interne begeleider of remedial teacher, welke extra ondersteuning biedt aan de leerling en ouders
gericht op het verbeteren van het leren vermogen/capaciteit van de leerlingen. Bovenaan de
organisatie van een basisschool staat de directeur of adjunct. Hierbij is iedere basisschool vrij in de
keuze van onderwijsmethoden en leermiddelen, zolang deze de Wet op het primair onderwijs in acht
nemen. In de Wet op Primair Onderwijs, staat dat een aantal kerndoelen/vakken verplicht zijn voor
het curriculum van de school. Per 1 augustus 2006 zijn dit de volgende zes onderwerpen;
Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige
oriëntatie en bewegingsonderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006) (PORaad, Poraad, 2020). In de Wet veiligheid op school staat dat iedere school voor een sociaal veilige
omgeving moet zorgen en pesten moet tegengaan. Iedere school mag zelf bepalen hoe zij dit doen,
er zijn verschillende methodes voor een anti-pest aanpak en iedere school moet aan kunnen tonen
dat hun methode werkt in een veiligheidsplan. De PO-raad geeft informatie over effectieve
programma’s en methodes die gebruikt worden om scholen hierin te ondersteunen (Rijksoverheid,
2020j)
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De Nederlandse overheid heeft onderzoek gedaan naar de integratie van leerlingen met een
beperking in het reguliere onderwijs. De resultaten concludeerden, dat voor het merendeel van de
leerlingen, het reguliere onderwijs tot betere resultaten zou leiden dan het speciaal onderwijs
(Schuman, 2007). Sinds 2014 zijn Nederlandse scholen verplicht om elke leerling een zo passend
mogelijke vorm van onderwijs aan te bieden. De Wet Passend Onderwijs, is een relatief nieuwe
ontwikkeling, die mogelijkheden biedt om individuele obstakels extra aandacht te bieden en
leerlingen binnen het reguliere onderwijs te houden. Deze wet richt zich op iedere individuele
leerling en wat deze nodig heeft (Nji, 2019). Scholen in één regio werken samen door middel van een
samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bestaat uit reguliere basisonderwijsinstellingen
in dezelfde regio en bevat tenminste één speciale basisonderwijsinstelling. De scholen te samen,
krijgen één budget, waar zij alle zorgbehoefte van de leerlingen mee moeten financieren (van den
Berg, Megens, & ter Weel, 2017). Basisonderwijsinstellingen krijgen per ingeschreven leerling een
vast budget, hiernaast ontvangt het samenwerkingsverband van de scholen een aanvullend budget
om extra ondersteuning te financieren. Het budget dat het samenwerkingsverband ontvangt is
afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen. Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan
op, waarin zij aangeven welk niveau van ondersteuning zij aanbieden, hoe de verwijzing naar
(voortgezet)speciaal onderwijs plaatsvind, hoe zij te samen een samenhangend geheel aan
ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, hoe de beschikbare middelen worden verdeeld en
hoe zij ouders informeren (Rijksoverheid, 2020e) (Nji, 2020).
De Wet op Passend Onderwijs is relatief nieuw en geeft momenteel in de praktijk nog enkele
knelpunten. Zo is een deel van de werknemers binnen een basisonderwijsinstelling, nog onvoldoende
geïnformeerd over de mogelijkheden die de Wet op Passend Onderwijs biedt (Rijksoverheid, 2020a).
Ook zal het groeiende aantal “zorgkinderen” in de klas voor een hogere werkdruk zorgen en blijft er
hierdoor minder aandacht over voor de “reguliere” leerlingen (T. Siderius, 2014). Basisscholen
kunnen geïnformeerd worden over de mogelijkheden van de wet, om door middel van maatwerk
individuele obstakels van de leerlingen te ondersteunen.
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3 Materiaal & Methoden
In dit hoofdstuk zal de methode worden beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Als eerste
wordt het onderzoekstype en -ontwerp beschreven, waarna de onderzoekspopulatie en steekproef
wordt gegeven. Ten slotte wordt beschreven wat de dataverzamelingsmethoden waren en hoe de
data verwerkt en geanalyseerd werd.

3.1 Onderzoekstype en -ontwerp
Dit onderzoek is een toegepast onderzoek, waarin een ontwerp wordt ontwikkeld van een sociaalemotioneel assisterend programma met (therapie)honden voor in het basisonderwijs. De inhoud is
bepaald door middel van deskresearch, digitale expertinterviews uit verschillende richtingen van het
werkveld en de randvoorwaarden van de opdrachtgevers. Er is gekeken naar het doel, de doelgroep,
dierenwelzijn en verdere randvoorwaarden. Het gaat hierbij om een kwalitatief onderzoek, waarbij
er is gekeken naar diepte informatie en complexe meningen (interpretaties en ervaringen). Om het
programma te ontwikkelen is gebruik gemaakt van deskresearch. Vervolgens is deze aangevuld met
informatie uit de digitale expertinterviews. Hierna is er gekeken naar de eisen van de
opdrachtgevers, waaruit het uiteindelijke programma is vormgegeven (Baarda, B., 2019).

3.2 Onderzoekspopulatie
Tot de doelgroepen voor de interviews behoren vier categorieën experts. Experts op het gebied van
(leerlingen in) het basisonderwijs en experts op het gebied van coaching met honden, zowel in het
onderwijs als daarbuiten. Als derde zijn er experts op beide gebieden, onderwijs en coaching met
honden. Ten vierde is er één expert op het gebied van mens-dier relaties. Dit geeft verschillende
categorieën van experts, zoals hieronder beschreven.
Expert op gebied van:
1) Basisonderwijs
1a) Medewerker managementfunctie
1b) Medewerker begeleidende functie
2) Coaching met honden
3) Vergelijkbare programma’s in het onderwijs
4) Antrozoölogie

Voor de experts van categorie 1, het basisonderwijs, is er gezocht naar geïnterviewden met een
verschillende functie binnen het onderwijs. Deze is opgesplitst in 1a en 1b, waarbij 1a één
managementfunctie in het onderwijs betreft, zoals een directeur of adjunct-directeur van een
basisschool en 1b mensen met een begeleidende functie van de leerlingen binnen een school omvat,
zoals docenten, onderwijsassistenten of interne begeleiders (Atlas van het Onderwijs, 2008).
Werknemers met een managementfunctie hebben meer inzicht in de randvoorwaarden op gebied
van kosten, ruimte en capaciteit. Waar werknemers met een begeleidende functie meer inzicht
hebben in de benodigdheden van de leerlingen. Zowel experts op het gebied van coaching met
honden binnen (vergelijkbare programma’s) als buiten het onderwijs zijn geïnterviewd op alle
deelvragen, zie de topic lijst in bijlage IV. Ook is een hoogleraar antrozoölogie en de president van
IAHAIO geïnterviewd. In tabel 1 is een lijst van geïnterviewde experts weergegeven.
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Tabel 1: Lijst van geïnterviewden experts

Categorie
1a
1b
1b
2

Expert
Micha Jansen
Kelly Wit
Joyce Kalshoven
Nienke van Beek

2

Nicky Jenken

2

Desiree van
Veldhuizen
Gigi Splinter
Anne Dubois
Kelly Stevens

2
2
3
3
4

Inge Pauwels
Marie-José EndersSlegers

Functie
Adjunct-directeur
Onderwijsassistente/Interne begeleider
Leerkracht basisonderwijs
Eigenaresse Huntersbrook
honden begeleider stichting Contacthond
Eigenaresse team CoDi
Docent Pets4Care
Eigenaresse Pets4Care
Eigenaresse Hondgenoot
Eigenaresse DogYourMind
Honden trainen/begeleider AAI bij
Righteous Pups Australia
Eigenaresse Therapiedier BE
Hoogleraar Antrozoölogie
President I.A.H.A.I.O.

Bij kwalitatief onderzoek gaat het erom er zoveel mogelijk informatie boven tafel komt. Meestal
wordt er net zo lang doorgegaan met het onderzoek totdat er geen nieuwe informatie meer
verkregen wordt, oftewel verzadiging van informatie (Baarda B. , 2018). Voor dit onderzoek was er
een maximale tijdsbesteding en kostenbesteding, zie bijlage I voor de lijst van expert die in eerste
instantie benaderd zijn. Vanwege het Coronavirus was het lastig om interviews te houden met
experts uit categorie 1. Hierdoor zijn er uiteindelijk interviews gehouden met drie experts uit
categorie 1, met vijf experts binnen categorie 2, met twee experts binnen categorie 3 en is één
iemand uit categorie 4 geïnterviewd. Dit komt neer op een totaal van elf interviews.

3.3 Dataverzamelingsmethoden
Voor dit kwalitatieve onderzoek is er gebruik gemaakt van bestaand materiaal (deskresearch) en
digitale expertinterviews. Van beide werd gebruik gemaakt voor het beantwoorden van deelvragen 1
en 2.

3.3.1 Deskresearch
Een belangrijk onderdeel van de dataverzamelingsmethoden om het programma te ontwikkelen,
bestaat uit deskresearch. Deskresearch wordt toegepast om de feitelijke gegevens te verzamelen ter
ondersteuning van het ontwikkelen van het programma (Krul, 2019). In tabel 2 worden de
zoektermen weergegeven, die gebruikt zijn tijdens de deskresearch. Er is gebruik gemaakt van zowel
Engelse, als Nederlandse zoektermen. Onderstaande zoektermen, zijn gecombineerd om de
zoekterm de specificeren.
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Tabel 2: Zoektermen deskresearch

Engels
AAE
AAE Classroom
AAE Dog
AAE Canine
Animal Assisted Education
Animal Assisted Education Guidelines
Animal Education
Assisting Education
Assisting Education with dog(s)
Assisting Primary Schools with Dog(s)
Canine (Latijns)
Classroom
Dog
Education
Primary School
Coaching
Animal Assisted Coaching
Evaluation

Nederlands
AAE
AAE Klaslokaal
AAE Hond
AAE Canine
Dierondersteund Onderwijs
Richtlijnen Dierondersteund Onderwijs
Onderwijs met Dier
Onderwijs Assisteren
Onderwijs Assisteren met Hond(en)
Basisscholen Assisteren met Hond(en)
Canine (Latijns)
Klaslokaal
Hond
Onderwijs
Basisschool
Coaching
Dier ondersteunend coachen
Evaluatie

Gevonden bronnen zijn weergegeven volgens de American Psychological Association (APA)
richtlijnen. Er is alleen gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen, in de vorm van wetenschappelijke
artikelen, boeken of internetartikelen. Hierbij diende de auteur onpartijdig, een professionele expert
zijn en hij/zij mag geen commercieel belang hebben. Er werd gekeken naar de publicatiedatum,
zodat voornamelijk nieuwe ontwikkelingen mee genomen werden in het onderzoek. Dit houdt in dat
er gestreefd werd naar bronnen van het jaar 2000 of nieuwer, ter voorkoming dat een verouderde
bron inmiddels achterhaald is door middel van nieuw onderzoek. In de praktijk bleek dit bij sommige
onderwerpen lastig, aangezien voor sommige onderdelen (nog) geen vervolgstudie is uitgevoerd of
deze bronnen van mindere kwaliteit bleken dan een verouderde bron. Indien er discussie aanwezig
was tussen twee informatieve bronnen, is de bron gekozen met de auteur met de meeste publicaties
in die sector. De betrouwbaarheid van deze bron word hoger ingeschat dan wanneer deze een
auteur heeft met geen of weinig andere publicaties in deze sector. Vervolgens is er gekeken naar de
leeftijd van de bron, indien twee bronnen van dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid waren, is er
gekozen voor de nieuwste bron. Er is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de zoekmachines Google
Scholar, Taylor and Francis Online, Springerlink en Greeni.

3.3.2 Digitale expertinterview
De interviews hadden een aanvullende en toetsende functie, wat inhoudt dat het ontwerp van het
programma op basis van de deskresearch geschreven is en aangepast en aangevuld met de
informatie verkregen uit de interviews. Het eerste contact met de experts werd gelegd via de mail,
zie bijlage II. Iedere onderzoeker heeft individueel de helft van het totaal aantal interviews
uitgevoerd, hierbij is er naar er gestreefd dat iedere onderzoeker tenminste één persoon per
categorie interviewde. Zo heeft iedere onderzoeker, op ieder expertise gebied iemand gesproken en
hebben beide interviewers over alle onderwerpen kennis op gedaan.
Er een topiclijst geschreven, hierbij is categorie 1 van experts niet ondervraagd op dierkundige
onderwerpen, dit is in bijlage IV duidelijk weergegeven. Hierdoor krijgt het interview een half
gestructureerde vorm.
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Dit was een interview waarbij de onderwerpen in een chronologische volgorde vast staan, maar er
mogelijkheid is tot doorvragen. De deelvragen waren op hun beurt weer gekoppeld aan verschillende
topics in de topiclijst (Baarda B. , 2017).
Om bekend te zijn met de begrippen en regelingen die gebruikt worden in het onderwijs, is van
tevoren een theoretisch kader geschetst. Hierin is een overzicht gegeven van het reguliere
basisonderwijs systeem, aanvullend met terminologie gebruikt in dit werkveld.
Tijdens het schrijven van dit onderzoek was er een uitbraak van het Coronavirus. Hierdoor is er
gekozen voor het houden van digitale interviews. De geïnterviewde kreeg een vrije keuze in welke
methode deze persoonlijk het prettigs vindt. Mogelijkheden waren o.a.; Skype, Teams, Zoom, Google
Meets, Hangout of telefonisch. Voor iedere methode, is er een mogelijkheid gevonden het interview
op te nemen. Alle geïnterviewde waren op de hoogte van de opnamen. Hier is voor gekozen omdat
eerder onderzoek heeft aangetoond dat geïnterviewde die op de hoogte zijn dat het interview wordt
opgenomen een betere informatie kwaliteit leveren en dat het interview langer duurt (McGonagle,
Brown, & Schoeni, 2015). De onderzoekers bevonden zich tijdens het interview op een rustige plek
zonder afleidingen. Na iedere interview, werd het beeld/audio-materiaal direct geëxporteerd naar
een pc en tevens via OneDrive met elkaar gedeeld. Dit werd gedaan uit voorzorg om dataverlies te
voorkomen. Het was belangrijk dat er toestemming gegeven werd voor het gebruik van gegevens van
de expert en het interview in het onderzoek. Dit werd gedaan door middel van het
toestemmingsformulier in bijlage V. Hierin is verwerkt dat deelname aan het interview vrijwillig is, de
experts medewerking aan het interview op ieder moment mogen stoppen en dat er toestemming
gegeven werd voor het opnemen, audio en/of beeld en verwerken van audio- /beeldmateriaal. Het
formulier moest ondertekend zijn voordat het interview plaats vond.

3.3.3 Verhoging respons
De dataverzameling was mede afhankelijk van de expertinterviews die gehouden zijn. Ten tijde van
het onderzoek is er een uitbraak van het Coronavirus, dit maakte dat sommige experts erg druk
waren. Dit was vooral voor het onderwijs het geval, aangezien zij nu op afstand les moesten geven en
met deze verandering kwam een hoop werk mee. Om dit risico zoveel mogelijk te voorkomen,
werden voorzorgmaatregelen genomen. Zo werd iedere mail voorzien van de onderzoekers
persoonlijke telefoonnummer, zodat ook telefonisch contact kan worden opgenomen als deze
manier van communicatie de voorkeur heeft voor de contactpersoon. Hiernaast werd er via de
uitnodigingsmail een datum weergegeven waarop de één van de onderzoekers telefonisch contact
ging opnemen met de expert. Hierin werd er geprobeerd om een afspraak te maken, voor een datum
voor het interview. Ook werd er met meerdere experts tegelijk contact opgenomen, zodat er meer
kans was dat er genoeg interviews uitgevoerd konden worden.
Om extra motivatie te verkrijgen om met het onderzoek mee te doen werd er duidelijk gemaakt dat
hun expertise in het werkveld een enorme bijdrage levert aan ons onderzoek, ook werd er als
presentje een digitale spelkaart aangeboden, zie bijlage VIII. Deze digitale spelkaart bevat de
spelregels voor een relatief simpel uitvoerbaar “hondenspel”, met de potentie een positieve bijdrage
te leveren aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Wegens de intentie van de onderzoekers om het bedrijf in hun directe omgeving te starten, was er in
eerste instantie gekozen om de expertinterviews van categorie 1 rondom Schagen en Zoetermeer te
houden. Echter werd er niet gereageerd. Om toch nog zo veel mogelijk interviews met deze categorie
te kunnen houden is er naast de in eerste instantie benaderede experts, zie bijlage I, nog met
meerdere experts contact opgenomen. De interviews die gehouden zijn, zijn tot stand gekomen door
persoonlijke connectie van de onderzoekers.
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3.4 Data-analyse
Hieronder is de data-analyse van het onderzoek weergegeven.

3.4.1 Deskresearch
Van gevonden literatuur werd eerst bepaald of deze voldoet aan de gestelde eisen, zie 3.3.1. Als dit
het geval was, werden de titels en samenvatting gelezen om te zien of deze overeenkomst met een
van de onderwerpen uit de deelvragen. Bevatte de literatuur relevante informatie voor het
onderzoek, dan werd deze gebruikt voor het schrijven van een van de onderdelen van het
programma.

3.4.2 Digitale expertinterviews
Na het afnemen van een interview werd deze getranscribeerd in het programma Word. Dit houdt in
dat de volledige inhoud van alle interviews woord voor woord zijn uitgeschreven, hierbij werden
alleen aarzelingen, stopwoordjes en stotteren weggelaten. Er werd gebruik gemaakt van het
hulpprogramma MAXQDA. De getranscribeerde interviews waren de ruwe data. Om de ruwe data te
coderen werd er gebruik gemaakt van drie stappen, open coderen, axiaal coderen en selectief
coderen. Tijdens de volledige periode dat een onderzoeker aan het coderen was, had deze de
deelvragen en topiconderwerpen in het zicht, zie bijlage IV (Baarda B. , 2018).
Voordat de eerste stap (het open coderen) werd uitgevoerd was eerst alle ruwe data, in de vorm van
de interviews uitgeprint. Dit hield het overzichtelijk en maakte het makkelijker voor de onderzoekers
om de transcripties te verwerken. Vervolgens werden alle transcripties meermaals gelezen voordat
alle fragmenten die geen toevoeging hebben op het onderzoek werden doorgestreept in Word. De
overige fragmenten, deze die wel van toevoeging op het onderzoek waren, kregen een kleurcode
toegewezen. Deze kleurcode gaf per fragment aan wat het hoofdthema van dat fragment is. Om
ervoor te zorgen dat beide onderzoekers dezelfde kleurcodes gebruiken, werd er gebruik gemaakt
van een kleurcodeboom, te zien in figuur 1. Ter controle hebben beide onderzoekers data analyse
van elkaar bekeken om er zeker van te zijn dat dezelfde methode toegepast werd (Baarda B. , 2018)
(Boeije, 2005).
Introductie
Het doel
Doelgroep
Verwachte effecten
Werkvormen en methodieken
Dierenwelzijn
Veiligheid
Overige randvoorwaarden
Figuur 1: Codeboom, de kleurcodes van de hoofdthema’s

Vervolgens werd er axiaal gecodeerd, waarbij de data gesorteerd werd op onderwerp. Per
hoofdthema en categorie experts werden alle fragmenten onderverdeeld onder bijbehorende code
en topic, zoals in het voorbeeld van tabel 3. Voor iedere fragment werd een cijfer gezet. Bijvoorbeeld
2.5, dan ging het om interview nummer 2 met daarin fragment nummer 5. Een fragment kon onder
meerdere overkoepelende codes vallen. Er werd hierbij gekeken naar synoniemen, relaties en een
hiërarchische structuur. Vervolgens werden de overkoepelende codes gedefinieerd (Baarda B. , 2018)
(Boeije, 2005).
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Tabel 3: Voorbeeld Excel bestand met hoofdthema methode en werkvormen.
Categorie
Subtopics

1a
2.15 Aanpak Prima!

2.16 Sociaal-emotioneel onderzoek
twee keer per jaar

2.17 Omgangsprotocol Stop Houd Op

Methoden

1b
1.27 Kanjer training, bijv leren
samenwerken.

1.28 Stop, hou op regel
3.13 KWINK, een sociaal emotionele
methode

3.14 Extra trainingen; spel training,
rots en water.

2

3

1.27 Oefeningen doen, afhankelijk van
het leerdoel. Het uitlokken van
1.18 Het gaat allemaal om interactie
bepaald gedrag en leren hiermee om en het opbouwen van een relatie.
te gaan.
2.23 Kids speel dog assisted
coaching, Denken + Doen + Durven.

2.24 R.E.A.D. methode.

2.24 De hond op zichzelf is al een
geweldige methode.

1.18 Varieert per dag, hond en groep
1.19 Je wilt de leerkrachten laten
deelnemen aan het programma, zodat
ze zelf de effecten ondervinden, maar
je wilt ze op voldoende afstand
houden tussen hen en de kinderen.

4
1.20 Een methode waarbij de honden
positief getraind zijn en waarbij de
relatie tussen handler en het dier van
uitstekende kwaliteit is. Dan heeft het
dier een veilige basis.
1.20 Hond moet getraind zijn er niet
alleen op zijn trainer te passen, maar er
ook voor de client te zijn.

1.20 Er zijn zoveel dingen in de wereld
waar een kind geen controle over
heeft, maar de tijd tussen de hond en
zij zelf, luistert de hond naar hen en
dat geeft ze een goed gevoel. Laat hen
zien dat ze wel invloed op dingen
hebben en dingen wel kunnen

1.22 Ik heb een hoop "instrumenten"
3.19 Humabistische psychologie. Een die ik extreem flexibel kan inzetten
non-directieve manier van werken.
aangepast op ieder kind in ieder
moment.
3.20 Wij werken niet vanuit
1.22 Je kunt niet op 1 manier lesgeven,
commando's en training, maar vanuit de meerderheid functioneert niet op
je eigenheid.
die ene manier.
4.18 Een tien weeks basistraining,
1.22 We moeten kinderen gaan
eerst rustig uitleg over hondentaal en belonen op het zijn van een goed
hoe om te gaan met de hond. Dan pas mens, ipv op het behalen van goede
spiegelen.
cijfers.
5.15 Gebruik alles door elkaar, op
2.18 Eerst algemene kleine
maat en heb eigen methodiek
opdrachten, dan kijken welke
ontwikkeld.
oefeningen nodig zijn.
5.16 Mindfullness en natuurcoaching

1.30 Beginnen met een
openingspraatje, vervolgens uitleg
rooster van de dag, instructie per
onderdeel en vervolgens
verwerkinging.

1.30 Liedjes, spelvormen

Werkvormen

1.30 De therapeut en ik hebben van de
voren contact en bespreken welke
oefeningen we gaan doen. De
therapeut geeft instuctie en
vervolgens gaan de kinderen aan de
slag. Wat ik aan de hond zie koppel ik
door. Indien de kinderen er niet uit
komen en vragen stellen, willen wij
hen, zonder te forceren, uit hun schelp
helpen.

1.18 Ik neem een kalme hond mee,
introduceer deze en demonstreer
enkele simpele vaardigheden. Ik laat
mijn hond los door de ruimte heen
lopen.

1.20 Erasmus+ projecten.
1.18 Het aaien van de hond is heel
belangrijk,
hierdoor
voelen
we
ons
2.25 Ervarings gericht werken.
beter.
1.20 CTAC
2.26 Je geeft iemand een opdracht en 1.19 De kinderen een vorm van
1.20 Help mijn juf is een paard
kijkt hoe ze hierop reageren.
"huiswerk"meegeven en evalueren.
2.19 Oefeningen op maat. Mentaal of
3.19 VIDA een weerbaarheidstraining. actief spel, interactief of fysieke
oefeningen.
4.19 Puzzelwerkjes, dummy
verstoppen, speuren, zintuigen voelen,
parcourtje, zoekopdrachtjes. Als het
regent kwaliteitenspel, of op wat voor
hond je lijkt en anderen. Altijd eerst
even praten over de week.
5.17 Opdrachten op maatwerk.
Thema’s; interpreteren en waarnemen,
effectieve communicatie. Niet te veel
van te voren uitwerken, dan mis je
belangrijke momenten.

De laatste stap was selectief coderen, hier werd niet daadwerkelijk gecodeerd. Er werd per topic
gekeken welke meerwaarde de fragmenten hadden op het ontwerpen van het programma en welke
de deelvragen beantwoorden (Boeije, 2005). Tussen de gevonden resultaten werden eventuele
verbanden bekeken en naar voren gehaald. Gevonden verbanden of tegenstrijdigheden werden
gebruikt als aanvulling of verandering in het ontwerp van het programma, zie dataverwerking
(Baarda B. , 2018).

3.4.3 Dataverwerking
De bronnen uit de deskresearch werden gecontroleerd op betrouwbaarheid en toepasbaarheid, zie
paragrafen 3.3.1 en 3.4.2. Hierna werden deze vergeleken op inhoudelijke informatie per onderwerp
van het programma. Vervolgens werd de informatie gecombineerd. Wanneer er tegenstijdige
informatie gevonden werd, is er gekeken naar de specifieke expertise, meest recente informatie en
meest aansluitende informatie op het programma. Deze is dan zwaarder meegewogen in het
schrijven van het programma.
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De inhoudelijke delen van het programma zijn; het doel, de doelgroep, werkvormen en
methodieken, verwachte effecten, evaluatie, waarborging dierenwelzijn, waarborging veiligheid
en randvoorwaarden omtrent kosten, capaciteit en ruimte. De gevonden resultaten worden
weergegeven door middel van woordelijke beschrijving om de inhoud van het programma te
ontwerpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bronvermelding met APA-richtlijnen.
De resultaten in dit onderzoek zijn een combinatie tussen de wetenschappelijke informatie uit de
literatuurstudie, de praktijkervaring uit de interviews, plus de kennis en randvoorwaarden van de
opdrachtgevers. Er is van ieder onderwerp een deelconclusie geschreven, waarin een afweging
gemaakt wordt door de onderzoekers. De afweging hiervoor is als volgt; de literatuurstudie is
leidend, de resultaten van de interviews werden gebruikt om het geschreven programma aan te
vullen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de expertise van de geïnterviewden. De informatie wat
betreft kinderen en scholen, wordt zwaarder meegewogen indien deze afkomstig is van een expert
uit categorie 1. Wat betreft het onderwerp honden en coaching, wordt de informatie gegeven door
experts uit categorie 2, 3 en 4 zwaarder meegenomen dan informatie gegeven door experts uit
categorie 1. Binnen de categorie wordt er gekeken naar iedere individuele expert en zijn of haar
opleiding en functie. Hieruit wordt besloten welke mening zwaarder wordt meegenomen per
onderdeel. Vervolgens is als laatste stap gekeken naar de kennis en randvoorwaarden van de
opdrachtgevers, om de deelconclusies te schrijven.
Hierdoor is het ontwerp van het programma weergegeven als duidelijke woordelijke beschrijving met
kwalitatief inhoudelijke informatie. Vervolgens is een aanbeveling voor verbeterpunten en eventueel
vervolgonderzoek geschreven. Ten slotte is er een reflectie uitgevoerd door middel van een discussie
en zal er een eventuele oplossingen voor gevonden problemen worden gezocht (Baarda B. , 2018).
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4 Programma ontwerp
Hieronder is het programma ontwerp weergegeven. Bij ieder onderwerp wordt als eerste de
resultaten uit deskresearch beschreven. Vervolgens worden de resultaten van de digitale expert
interviews gegeven. Ook worden verschillende citaten weergegeven per categorie van experts.
De categorieën zijn als volgt:
1) Basisonderwijs
1a) Medewerker managementfunctie
1b) Medewerker begeleidende functie
2) Coaching met honden
3) Vergelijkbare programma’s in het onderwijs
4) Antrozoölogie
Voor meer informatie wat betreft de verschillende categorieën experts zie hoofdstuk 3.2. Tot slot is
er een afweging tussen de resultaten en de randvoorwaarden van de opdrachtgevers per onderwerp,
waardoor de deelconclusies tot stand komen.

4.1 Doelen en Doelgroep
In deze paragraaf wordt het doel en de doelgroep van het programma besproken. Geïnterviewden
uit categorie 1, 2, 3 en 4 zijn gevraagd over het doel en de doelgroep van het programma.

4.1.1 Het doel
Het doel van het programma is ondersteuning bieden voor basisschoolleerlingen bij hun sociaalemotionele ontwikkeling met behulp van (therapie)honden. De sociaal emotionele ontwikkeling
bestaat uit het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid en het opbouwen van relatie met anderen.
Hieronder vallen onderwerpen zoals; empathie, communicatie, respect, zelfwaarde, samenwerken,
vertrouwen en leiderschap (Kijkopontwikkeling, 2020) (Slo, 2020) (Pichot, 2012).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat het ontwikkelen van een AAI programma met
(therapie)honden ter ondersteuning van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling voor
basisonderwijsinstellingen als zeer positief en zeer nuttig wordt ervaren door geïnterviewden uit alle
categorieën. Voordelen die genoemd worden zijn het verbeteren van de sociale aspecten, opening
voor interactie en groei in zelfvertrouwen.
Categorie Expert
1b J. Kalshoven

2 D. van
Veldhuizen
3 K. Stevens

Citaat
“Positief, honden kunnen goede ondersteuning bieden. Opening
voor interactie, vergroten van zelfvertrouwen en hulp bij het uiten
van emoties.”
“Super leuk, een enorme bijdrage aan het sociaal emotionele leven
van kinderen.”
“Heel goed, wij zien een stijgende lijn in het aantal scholen dat wil
deelnemen.”

Deelconclusie
De onderzoekers hebben gekozen voor het doel de sociaal emotionele ontwikkeling van
basisschoolleerlingen vanwege eigen interesse in dit onderwerp. Zowel uit de literatuur als uit
de interviews is gebleken dat honden hierin goede ondersteuning kunnen bieden.
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4.1.2 De doelgroep
Veel mentale stoornissen ontstaan als kind, puber of jongvolwassenen en beïnvloeden educatieve
en sociale vaardigheden op een negatieve manier (Costello, Egger, & Angold, 2005) (Lawrence, et al.,
2015). Hierdoor ligt de keuze voor dit programma bij kinderen die deelnemen aan het
basisonderwijs. Om mensen beter te leren omgaan met hun zwakke punten, zou het zeer positief zijn
om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Onderzoek geeft aan dat bij kinderen met trauma een
AAI met honden tot de beste resultaten leidt (Hoagwood, Acri, Morrissey, & Peth-Pierce, 2016).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de doelgroep van dit onderzoek aldus de experts zeer
groot ingezet kan worden. De leeftijdsklasse start in de meeste gevallen vanaf zes jaar oud tot
ongeveer vijftien jarige leeftijd. Hierbij wordt aangegeven dat de basisschool leeftijd de voorkeur
heeft, omdat je hier problemen kunt voorkomen in plaats van genezen. Ook wordt er geadviseerd
de leeftijd van de doelgroep niet te beperken. Iedere leerling wordt als geschikt gezien om deel te
nemen aan het programma, mits zij een positieve benadering hebben richting dieren. Hierbij worden
leerlingen die een extra steuntje kunnen gebruiken, zoals leerlingen met autisme, ADD, ADHD, laag
zelfbeeld en leerlingen die moeite hebben met het omgaan met emoties genoemd. Er wordt bij
benadrukt dat iedere leerling profijt zal ondervinden van dit programma en dat er voorkomen dient
te worden dat leerlingen zich buitengesloten voelen omdat zij wel/niet mogen deelnemen aan
het programma.
Categorie Expert
1b J. Kalshoven
2 D. van
Veldhuizen
3 K. Stevens
4 M.J.P. EndersSlegers
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“In alle klassen mogelijk, ieder type leerling kan er profijt van
hebben.”
“Iedereen die er voor open staat te willen leren, bij hen komt het
effect er.”
“De basisschool is een goede doelgroep, ze helpen zien waar ze toe
in staat zijn en hoe ze toekomstige problemen kunnen oplossen.”
“Op de basisschool, zijn er in iedere klas kinderen die moeilijkheden
hebben met het hele proces. Zoek die buitenbeentjes eruit, die
moeite hebben met disciplines, concentratie of wat dan ook.”
“Zoek de kinderen eruit die een extra steuntje kunnen gebruiken en
die goed kunnen omgaan met dieren.”

Deelconclusie
Voor dit onderzoek is de gekozen doelgroep basisschoolleerlingen, de doelgroep zal dus tussen de
vier en twaalf jaar oud zijn. De deelnemers zijn geschikt indien zij er voor open staan te werken met
honden en deze op een goede manier kunnen hanteren. Dit houdt in luisteren naar de instructies
gegeven door de begeleider en geen onvoorspelbaar gedrag vertonen (Wohlfarth & Sandstedt,
2016). Indien de deelnemers hier niet toe in staat zijn, zal in overleg met de school het risico van het
individu worden besproken. Wanneer het risico hanteerbaar wordt geschat, zal er één proef sessie
plaatsvinden met extra begeleiding voor het kind. Vervolgens zal er via een evaluatie worden
bepaald of het programma zal worden vervolgd, of dat het risico te groot wordt geschat.
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4.1.2.1 Groepsgrootte
Een gemiddelde basisschoolklas bestaat uit 23 of 24 leerlingen (Rijksoverheid, 2020h). Voor de
gemeente Schagen, omgeving Educane is het gemiddelde 19 leerlingen per klas (Allecijfers, 2020a).
Voor de gemeente Zoetermeer, omgeving KwispelVriend is het gemiddelde 30 of 31 leerlingen
(Allecijfers, 2020b). Uit de literatuur komt naar voren, dat de ideale groepsgrootte uit drie, vier of vijf
kinderen bestaat (Davis, 1993) (Csernica, et al., 2002). Er is helaas nog geen onderzoek gedaan naar
specifiek de ideale groepsgrootte van een AAI sessie. De experts doen het volgende: Om een hond
niet te overprikkelen en de beste resultaten eruit te halen, worden de meeste coachsessies één op
één gedaan. Indien het doel van de interventie is om beter samen te werken, kunnen in groepjes van
twee tot maximaal vier gewerkt worden. Lessen met educatieve doeleinden, waarbij de hond niet
actief ingezet wordt, kunnen klassikaal gegeven worden.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de geïnterviewde uit categorie 2 het liefst werken in een
één op één samenstelling, indien de hond tijdens de sessie actief wordt ingezet. Dit omdat de manier
van werken aldus hen het meest effectief is en de hond het minst belast. Een van de geïnterviewde
uit categorie 1 heeft aangegeven het liefst in klassikale zetting het programma te ontvangen, om aan
de slag te kunnen met klassikale dynamiek. Wanneer er op educatief niveau wordt les gegeven en de
hond een passieve rol vervult, wordt de groepsgrootte op tien leerlingen geschat. Tweetallen worden
gevormd, wanneer er een doel gesteld wordt, waarbij de werkvorm die wordt toegepast in
tweetallen is.
Categorie Expert
1a M. Jansen
1b K. Wit
2 N. Jenken
3 K. Stevens

Citaat
“Drie á vier kinderen per school”
“Reguliere leerlingen niet groter dan een groep van tien, speciaal
onderwijs één op één of met zijn tweeën”
“Het liefst één op één, maar een groep van twee is ook mogelijk,
indien deze werkvorm hier voor geschikt is.”
“Varieert per leeftijdsgroep en wat je wilt bereiken”

Deelconclusie
De gekozen groepsgrootte voor het programma is één op één, hierdoor wordt op individueel niveau
rekening gehouden met de deelnemers, tenzij de hulpvraag van het kind berust op interactie met
anderen.
4.1.2.2 Capaciteit doelgroep
De capaciteit van kinderen hangt af van verschillende factoren, hun concentratievermogen, motivatie
en de tijd dat er van school uit beschikbaar gesteld kan worden voor het programma. Nu is het
concentratievermogen en de motivatie van een kind lastig meetbaar en zeer individueel verschillend.
Wat door middel van onderzoek wel is vast gesteld, is dat kinderen hun concentratie verbeterd na
een fysieke “pauze” buiten hun boeken, zoals een rondje door het park lopen of een AAI programma
met honden (Taylow & Kuo, 2009) (Kubesch, et al., 2009).
Basisscholen moeten leerlingen tenminste 7520 uur les geven gedurende de acht jaar dat zij op de
basisschool zitten. Iedere basisschool heeft zelf de vrijheid deze uren in te roosteren, zolang zij zich
aan enkele richtlijnen houdt. Buiten het vastgestelde curriculum, heeft iedere school de mogelijkheid
zelf niet-verplichte vakken aan te bieden (Rijksoverheid, 2020g). Hieronder zou een AAI programma
met honden kunnen vallen. Ook is er met iedere individuele basisschool maatwerk mogelijk, om zo
binnen hun eigen lesrooster te passen.
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Uit de interviews is naar voren gekomen dat de experts uit categorie 1 van mening zijn dat het
concentratievermogen, motivatie en de tijd dat er aan één onderwerp gewerkt kan worden vergroot
wordt door de aanwezigheid van een hond. Ook zijn zij van mening dat het programma wekelijks tot
twee maal per week gehouden moet worden om het beste effect te hebben. De meeste experts zijn
van mening dat de sessie tussen een half uur tot één uur zou moeten duren.
Categorie
1b
1b
1b

Expert
J. Kalshoven
J. Kalshoven
K. Wit

1b J. Kalshoven
2 D. van
Veldhuizen
3 I. Pauwels

Citaat
“Wekelijks, anders zijn de kinderen het weer kwijt.”
“Capaciteit leerling groter wanneer ze met de hond bezig zijn.”
“Een half uur, zowel voor de aandachtspan van de leerlingen, als om
het passend te maken binnen het lesprogramma.”
“Drie kwartier tot een uur. Driekwartier bezig met de leerling en
kwartier verslag schrijven.”
“Tot tien jaar drie kwartier, na twaalf jaar één uur.”
“Twee lesuren, maximaal 20 minuten per onderwerp”

Deelconclusie
Zoals hierboven is vermeld, is de capaciteit van de doelgroep individueel zeer verschillend. Hierdoor
zullen wij de lengte van het programma aanbieden op maatwerk. Aangezien de sessies 1 op 1 zullen
plaatsvinden, kun je heel veel bereiken in een korte tijd. De rode draad die wij zullen aanhouden is 15
minuten per leerling voor de kleuters, hieronder valt groep 1 en 2. Voor de middenbouw, groep 3
t/m 6 zullen wij 30 minuten aanhouden. Voor de bovenbouw, groep 7 en 8 rekenen wij 45 minuten.
Indien een individu beter functioneert met een langere/kortere sessie, zal dit in overleg met de
school worden verwerkt in het programma.

4.1.3 Mogelijkheden
De mogelijkheden voor programma zijn onder te verdelen in de verwachte effecten (zie 4.2),
financiële ondersteuning voor het programma en Unique Selling Point (USP). Een voorbeeld van de
verwachte effecten van het programma wordt aangetoond in het onderzoek van Lubbe en Scholtz:
Deze vonden tijdens hun onderzoek naar de psychologische veranderingen in deelnemers van een
AAI interventie met een therapie hond de volgende positieve effecten; opbouwen van relaties,
communicatie, het ervaren van fysieke affectie, socialer en een groei in hun zelfvertrouwen (Lubbe &
Scholtz, 2013).
Voor financiële ondersteuning van een aanvullend programma, kunnen basisonderwijsinstellingen
uiteenlopende subsidies aanvragen als tegemoetkoming voor deze kosten. Een voorbeeld hiervan is
het vrij roosteren leraren subsidie, deze subsidie is bedoeld voor het professionaliseren van
leerkrachten in het ondersteunen van achterstandsleerlingen, maar mag ook ingezet worden voor
onder andere het inhuren van een externe coach (Dus-i, 2020a). Ook kinderen die hoogbegaafd zijn,
hebben recht om door middel van een subsidie extra ondersteuning te krijgen waar nodig (Dus-i,
2020b). Ook deze doelgroep kan ontzettend veel profijt hebben van een AAI. Enkele subsidies
worden verstrekt op basis van samenwerkingsverbanden, anderen zijn individueel voor de scholen
(van Schaik, 2019). De prestatie box geeft basisonderwijsinstellingen extra geld per leerling
(€196,83), om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling (Rijksoverheid, 2020b) (Duo, 2020).
Een Unique Selling Point (USP), creëert een onderscheid binnen één sector waardoor het bedrijf met
de USP een voordelige positie heeft binnen de markt (Optimizely, 2020). Uit onderzoek blijkt, dat
dichtbevolkte regio’s waar meerdere basisscholen aanwezig zijn een gemiddeld hogere Cito-score
hebben dan regio’s waar maar één basisschool aanwezig is.
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Ook zijn mensen steeds meer bereid om hun kinderen buiten hun eigen dorp naar het basisonderwijs
te brengen, indien die basisschool beter bekend staat dan die in hun eigen dorp (Noaillu & Koning,
2009). Deze keuzevrijheid, maakt dat basisscholen al beter hun best moeten doen om leerlingen te
verkrijgen en behouden. Hierdoor zal een USP, als een AAI met honden niet alleen gunstig zijn
vanwege de positieve effecten op de leerlingen, maar ook omdat het hen iets te bieden geeft ten
opzichten van andere basisscholen. Een andere mogelijkheid specifiek voor de doelgroep
basisschoolinstellingen betreft de Wet op Passend Onderwijs. Deze wet wordt verder toegelicht in
paragraaf 4.1.3.1 Wet Passend Onderwijs.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de experts veel mogelijkheden zien, het advies is om
klein te beginnen in eigen omgeving en je aan te passen aan de wensen van de school. Wanneer
docenten, ouders en scholen eenmaal de effecten ervaren, zullen andere scholen het programma
ook willen inzetten. Ook wordt er geadviseerd een testcase in te zetten als binnenkomer en de
honden ook non-actief in te zetten bij educatielessen. Door bijvoorbeeld les te geven over de
omgang met honden, waarbij de hond alleen wordt ingezet omdat zijn aanwezigheid motiveert en
deze gedurende de les mag rusten. Ook is er uit de interviews naar voren gekomen dat de positieve
effecten en toegevoegde waarden van de honden wel degelijk ingezien kan worden door scholen,
mits zij geïnformeerd worden over dit onderwerp door middel van o.a. een pitch of demonstratie.
Hierbij wordt met name aangegeven dat het van belang is de aarzelingen en twijfels van de scholen
weg te nemen. Wanneer een school dit programma aanbiedt, zal dit een publiekstrekker zijn voor de
school. Verder raden de experts aan te netwerken met mensen in de branche en benoemen zij dat
een bestaande connectie binnen een school veel voordelen biedt.
Categorie Expert
1b K. Wit
2 N. Jenken
2 N. Jenken
2 D. van
Veldhuizen
3 K. Stevens
4 M.J.P EndersSlegers
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Het helpt enorm als je al connecties binnen de school hebt.”
“Begin klein, benader eerst een paar scholen bij jou in de buurt. Als
dat goed gaat, gaat het als een lopend vuurtje.”
“Ik zou een testcase aanbevelen, zo kunnen zij het programma
ervaren”
“Zowel sociaal emotioneel als cognitief hebben honden kinderen
heel veel te bieden.”
“De preventie van toekomstige problemen.”
“Neem contact op met de scholen en geef aan te willen
samenwerken met de werknemers binnen de school die de kinderen
begeleiden met bepaalde leermoeilijkheden.”
“Wijs erop dat dit voor school een extra publiekstrekker is, dat hun
school extra populair wordt, doordat ze dit soort dingen aanbieden.”

Deelconclusie
Het succes van het programma zal mede afhangen van het slim inspelen op de mogelijkheden.
Ten eerste zijn dit de fysieke, mentale en sociale mogelijkheden die dit programma bieden, die
wij zullen aanbieden om hedendaagse problematiek op basisonderwijsinstellingen te verbeteren
(zie 4.2 Verwachtte effecten). Ten tweede betreft de mogelijkheden om basisscholen te overtuigen
tot het aannemen van dit programma, wij zullen hierbij gebruik maken van testcases, pitchen en
demonstraties zodat de desbetreffende school een inzage krijgt in het programma en hen erop
wijzen dat het programma een USP is. Dit is met name in de regio Schagen een groot voordeel,
aangezien scholen hier niet volledig bezet zijn en deze afhankelijk zijn van naamsbekendheid
en imago om hun klassen vol te krijgen.
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4.1.3.1 Wet Passend Onderwijs
Het doel van de Wet op Passend Onderwijs, is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die
past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Iedere
school, moet hierdoor iedere leerling een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden, ook
wel de zorgplicht genoemd. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit
zichzelf haalt (Nji, 2020) (Rijksoverheid, 2020c) (Rijksoverheid, 2020d). Scholen in de regio werken
samen in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bestaat uit reguliere basisscholen
in dezelfde regio en bevat tenminste één speciale basisonderwijsinstelling. De scholen moeten te
samen, met één budget aan alle zorgbehoefte van de leerlingen voldoen (van den Berg, Megens, &
ter Weel, 2017). Per ingeschreven leerling, krijgt een basisonderwijsinstelling een vast basisbudget,
hiernaast ontvangt het samenwerkingsverband van de scholen een aanvullend budget voor extra
ondersteuning, dit aanvullende budget is afhankelijk van het aantal leerlingen.
Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op, waarin zij onder andere aangeven
welk niveau van basisondersteuning zij bieden, hoe zij te samen een samenhangend geheel aan
ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, hoe de beschikbare middelen worden
onderverdeeld, hoe de verwijzing naar (voortgezet)speciaal onderwijs plaatsvindt en hoe zij
ouders informeren (Nji, 2020) (Rijksoverheid, 2020e).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat in de praktijk, scholen nog onvoldoende bewust lijken te
zijn van de mogelijkheden die de Wet op Passend Onderwijs biedt en hierdoor deze nog weinig
benutten. Wel wordt er aangegeven dat er meer openingen en meer vraag door gecreëerd wordt, al
is dit voor nu, in de meeste gevallen op speciaal onderwijs of alleen voor tijdelijke projecten in het
regulier onderwijs.
Categorie Expert
1b K. Wit

2 N. Jenken

Citaat
“Er is meer opening en wat meer vraag, maar nu met name in de
vorm van tijdelijke projecten. Hiervoor moeten vaste programma's
in de plaats komen.”
“Ik werk op een school met mensen met een verstandelijke
beperking die het via de Wet Passend Onderwijs hebben
aangevraagd.”

Deelconclusie
De Wet op Passend Onderwijs is een mogelijkheid voor scholen om financiering te krijgen voor het
inhuren van ons programma. Wat maatwerk biedt voor iedere leerling die een steuntje in de rug kan
gebruiken. Wij zullen basisonderwijsinstellingen dan ook attenderen op de mogelijkheden die deze
wet biedt.

4.1.4 Obstakels
De obstakels waar het programma naar verwachting het meest tegenaan zal lopen, zijn het relatief
lage budget van basisscholen en de publieke onwetendheid en onvoordelige aannamen wat betreft
de risico’s van het programma.
De rijksoverheid betaalt het basisonderwijs via het systeem van lumpsum financiering, dit is een
regeling van de overheid waarbij instellingen jaarlijks een bedrag krijgen op basis van het aantal
prestaties. Hieronder vallen het aantal leerlingen, hun leeftijd, het onderwijstype en het aantal
scholen dat onder dat school- of instellingbestuur valt. Onderwijsinstellingen mogen zelf beslissen
waar ze hun budget aan besteden (Rijksoverheid, 2020f). Uit onderzoek is gebleken dat ondanks dat
het budget voldoende is voor de wettelijke eisen, het basisonderwijs financiële moeite heeft te
voldoen aan de aanvullende eisen.
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Hierbij valt te denken aan doelstellingen die zijn opgenomen in de lerarenagenda en de bestuurs- en
sectorakkoorden. Voor deze doelstellingen wordt extra geld beschikbaar gesteld, maar dit blijkt in de
praktijk niet op te wegen tegen de extra kosten die gemaakt moeten worden. De aanvullende eisen
zorgen voornamelijk voor hogere materiële kosten, die niet volledig gedekt kunnen worden door het
materiële deel van de totale bekostiging in de lumpsum (van den Berg, Megens, & ter Weel, 2017).
Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op een zoönose hoger is indien hond eigenaren hun
huisdier niet schoon houden en geen preventieve middelen als ontwormen toepast (Kollataj, et al.,
2012). Onder andere hierdoor, zijn sommige mensen van mening dat een hond in de klas
onhygiënisch is en de kans op ziekte bij de kinderen vergoot. Om dit obstakel zoveel mogelijk te
vermijden, zal de school geïnformeerd worden over alle preventie maatregelen die genomen worden
om de therapie hond zo schoon en gezond mogelijk te laten zijn en zo de risico’s van het programma
weg te nemen. Ook zijn er leerlingen met een angst voor honden of leerlingen die allergisch zijn. Ook
hier zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden door de leerlingen met angst nergens in te
forceren en de keuze aan hen te laten of ze willen deelnemen of niet. De gebruikte lokalen zullen na
iedere sessie schoon gemaakt worden voor de leerlingen met een allergie (de Jong, 2014). De
maatregelen om de kans op zoönose zoveel mogelijk te beperken zijn te vinden onder paragraaf
4.5.4 Zoönose.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat er twee grote obstakels in dit werkveld te noemen zijn.
Ten eerste heb je het financiële obstakel, het programma dient gefinancierd te worden, maar het
budget van scholen is laag. Ten tweede, is de gemiddelde persoon onvoldoende geïnformeerd en ziet
hierdoor mogelijk de aanwezigheid van de hond als onhygiënisch en als een groot risico tot zoönose.
Ook wordt er door meerdere experts aangegeven dat sommige mensen/kinderen bang zijn voor
honden en/of allergisch. Overige obstakels die genoemd worden zijn o.a. de ouders. Zij kunnen
bezwaar maken tegen de deelname van hun kinderen in het programma. Beredenering hiervoor
kunnen onder andere cultuur, allergieën, hygiëne en angst. Ook de school kan om deze
bovenstaande redenen bezwaar hebben tegen het programma. Een ander obstakel wat genoemd
wordt, zijn de leerlingen. Zij kunnen te gefocust worden op de hond en hierdoor niet luisteren naar
de hanteerregels wat betreft de omgang met de hond. Hiernaast kunnen zij ook weigeren een
bepaalde oefening te doen. Ook kan een leerkracht de groeimogelijkheid van een leerling
wegnemen door de opdracht voor te doen. Er wordt geadviseerd meer ervaring en expertise op te
doen in omgang met de leerlingen. Tot slot, de hond zelf, deze kan indien onjuist begeleid zeer snel
overprikkeld raken en dient zeer stabiel in omgang te zijn en te allen tijde nauwlettend in de gaten
gehouden te worden door de begeleider.
Categorie Expert
1a M. Jansen
1b J. Kalshoven
1b K. Wit

2 N. Jenken

2 D. van
Veldhuizen
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Het inplannen binnen de organisatie, kinderen die bijv. allergisch
zijn, ouders die bezwaren hebben. ”
“Ouders moeten erachter staan, angst of de meerwaarde er niet van
inzien”
“Het inroosteren van een lokaal, ruimte in het lesprogramma,
ruimte in de organisatie daarin. Eventueel materiaal dat
aangeschaft dient te worden.”
“Signalen hond analyseren, regels opstellen wat betreft hantering
hond, ook lopen mensen nog steeds tegen de verhalen aan als
onhygiënisch, zoönose, angst voor honden.”
“Als je met jongere kinderen werkt moet je dingen verwoorden en
benoemen die er gebeuren, daar heb je expertise en ervaring voor
nodig.”
“Honden zijn gevoelige dieren, waardoor deze interventies zo
succesvol zijn, maar je overbelast ze snel.”
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Deelconclusie
Om het programma succesvol te introduceren binnen een school, zullen de voordelen van het
programma de obstakels moeten overtreffen. Hiervoor zullen wij obstakels vanuit het oogpunt van
de school zoveel mogelijk inperken en hierbij hun twijfels wegnemen. Hierbij zal er veel informatie
gegeven worden over mogelijke financiële ondersteuning voor het programma en zullen alle
voorzorgmaatregelen om het programma zo veilig mogelijk te maken geadresseerd worden.

4.1.5 Behoefte
De behoefte voor het programma is afhankelijk van snel groeiende problematieken. Namelijk ten
eerste (basisschool)leerlingen die al meer probleem gedrag vertonen. En ten tweede de nieuwe
leerkrachten die vaak niet gekwalificeerd zijn om met deze problemen om te gaan.
Uit onderzoek is gebleken dat het empathisch vermogen van kinderen afneemt t.o.v. van vroeger,
ook neemt het pestgedrag op basisscholen toe (Arbor, 2010). Het aantal kinderen met depressie en
het aantal kinderen wat extra ondersteuning van jeugdzorg nodig heeft groeit (Centraal Bureau voor
de Statistiek, 2020a) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020b). Nieuwe leerkrachten zijn vaak niet
gekwalificeerd om met deze problematiek om te gaan en ervaren een hoge werkdruk als gevolg
(Traag, 2018).
Uit de interviews is naar voren gekomen, dat leerkrachten zien dat sommige leerlingen achterlopen
in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook staan ze ervoor open deze kinderen te ondersteunen via
ondersteunende programma’s. De experts werkzaam in deze branche, zien dat er een groei
plaatsvindt in het aantal scholen dat gebruik wilt maken van een AAI programma met honden en
ondervinden zeer positieve effecten in de praktijk.
Categorie Expert
1b K. Wit
2 D. van
Veldhuizen
3 K. Stevens
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Ja, ik zie veel kinderen die in hun ontwikkeling achterlopen daarin,
vooral in de lagere groepen.”
“De belangstelling op scholen is momenteel heel erg groot.”
“Absoluut, dit programma helpt kinderen hun mogelijkheden een
plek te geven. Ze leren om te gaan met obstakels in de toekomst.”
“Scholen hebben vaak al een orthopedagoog binnen de school en
hebben een gespecialiseerde handler nodig om samen met hen de
doelen te verbeteren met behulp van de honden.”

Deelconclusie
De hedendaagse problematiek is een positieve opening binnen scholen voor het programma
aangezien deze een methode aanbiedt die dit probleem zal verbeteren. Hiernaast hebben de
onderzoekers via de interviews contacten gelegd met experts werkzaam in deze branche, die
openstaan voor samenwerking.
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4.1.6 Haalbaarheid
Helaas is er op het moment van het schrijven van deze scriptie nog geen onderzoek gedaan over
de haalbaarheid van een AAI programma met honden op basisscholen.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat experts uit alle categorieën van mening zijn dat de
haalbaarheid van dit programma zeker aanwezig is, indien het programma professioneel uitgevoerd
wordt. Ook wordt er door de experts geadviseerd het programma aan te bieden bij het speciaal
onderwijs, omdat deze meer open staan voor programma’s met dieren en een ruimer budget hebben
dan het reguliere basisonderwijs.
Categorie Expert
1a M. Jansen
1b J. Kalshoven
2 N. van Beek

3 K. Stevens
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Ja zeker, ik denk met name in het speciaal onderwijs. Daar is vaak
een groter budget.”
“Grootste vertrouwen in haalbaarheid, hond kan balans brengen in
sociale groepssituaties.”
“Als je goed werk verricht, is het zeker haalbaar. Wordt nu veel
amateuristisch gedaan en moet geprofessionaliseerd worden. Dan
bereik je velen malen meer en is het veiliger.”
“Absoluut, je weet dat het een positief effect heeft en dat het een
goede verandering brengt.”
“Ik voorzie echt dat dit een werkveld word, maar het heeft nog even
tijd nodig om serieus genomen te worden.”

Deelconclusie
De haalbaarheid voor het programma is lastig vast te stellen. Deze sector is relatief nieuw, maar door
zijn positieve resultaten wel in de groei en druk bezig ter professionalisering. De onderzoekers zijn op
de hoogte van een succesvol soortgelijk programma onder de naam therapiedier in België en ook zijn
er meerdere geïnterviewde experts die coaching doen met honden op basisonderwijsinstellingen
met veel succes.
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4.2 Verwachte effecten
De effecten van een Animal Assisted Intervention met honden zijn zeer uiteenlopend. Over het
algemeen valt er te zeggen, dat de kwaliteit van leven van een individu, toeneemt door zijn of haar
deelname aan AAI met honden. Hoe groot deze toename is en in welk tijdsbestek is individueel
verschillend. Wel heeft onderzoek aangetoond, dat de inzet van een hond bij kinderen een positief
effect heeft op de ontwikkeling van cognitief en sociaal gedrag (Becker, Rogers, & Burrows, 2017),
taalgebruik en communicatie (Cerino, et al., 2016) (Griffioen & Enders-Slegers, 2014) (McDaniel &
Wood, 2017) en een positief effect heeft voor hun eigenwaarde (Amerina & Hubbard, 2016).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de experts uit categorie 2, 3 en 4 uitsluitend positieve
effecten ervaren, deze zijn echter wel zeer uiteenlopend. Effecten die genoemd worden zijn onder
andere het ervaren van meer rust en beter voor zichzelf zorgen. Ook staan de leerlingen sterker in
hun schoenen na hun deelname aan het programma en hebben zij vaak een andere kijk op de
wereld. De lengte van het proces is zeer uiteenlopend, in sommige gevallen zijn deze op korte
termijn zichtbaar en in andere gevallen duurt dit mogelijk maanden.
Categorie Expert
2 N. Jenken
2 D. van
Veldhuizen
3 K. Stevens
3 K. Stevens

Citaat
“Heel veel rust en ze gaan beter voor zichzelf zorgen.”
“Ze komen sterker het programma uit.”
“Soms zijn de effecten in korte tijd al zichtbaar, maar het komt ook
voor dat het grote plaatje pas na maanden komt.”
“De verandering komt vanuit binnen, maar omdat het van binnen
uit komt, veranderd de buiten kant ook.”

Deelconclusie
Ondanks de diversiteit in de effecten, zijn deze allen zeer positief. Dit zal dan ook het uitgangspunt
zijn van ons programma en het voornaamste overtuigingspunt voor de scholen om ons programma in
te huren. Specifiekere, veelvoorkomende effecten zijn een verlaging in probleemgedrag en een
verhoging in het zelfbeeld. Deze effecten werken in samenhang en vormen de basis voor de andere
verwachte effecten. Er wordt in het programma gestreefd naar de positieve effecten, beschreven in
4.2.1 Fysieke effecten, 4.2.2 Mentale effecten en 4.2.3 Sociale effecten aansluitend bij de hulpvraag
van het kind.

4.2.1 Fysieke effecten
Onderzoek heeft aangetoond dat een AAI interventie met honden een positieve invloed heeft op de
fysiologische gesteldheid van de mens. Zo zou een AAI interventie onder andere de hartslag en de
bloeddruk verlagen van de deelnemers en nemen zij een minder gespannen houding aan (Tsai,
Friedmann, & Thomas, 2010) (Lange, Cox, Bernert, & Jenkins, 2007).
Lynette Hart en Mariko Yamamoto beschreven het fysieke effect op kinderen die deelnemen aan een
AAI interventie als kalmerend, met name onder kinderen met ADD of ADHD. Ook zouden kinderen
door middel van interventies een verlaging in pijn kunnen ervaren en ervaren kinderen minder
anxiety als gevolg van hun deelname (Hart & Yamamoto, 2015). Ook wordt er een verhoging in
reactie, alertheid en communicatie gemeten in situaties waar een (therapie)hond is geïntroduceerd
(Terras & Olson, 2006) (Esteves & Stokes, 2008).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat leerlingen over het algemeen beter in hun vel zitten
door hun deelname. Ze bewegen meer, leren hoe ze hun lichaam kunnen inzetten en voelen zich
comfortabeler in hun eigen lichaam en in de aanwezigheid van anderen. Experts benoemen, dat
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leerlingen meer ruimte durven innemen, rechterop staan, meer behoefte hebben aan fysiek contact
en minder spanning ervaren. Hun zelfwaardering groeit en ze durven zich te ontspannen en plezier te
hebben. Ook zijn ze over het algemeen actiever en maken zij meer oogcontact.
Categorie Expert
2 N. van Beek
2 D. van
Veldhuizen
2 G. Splinter
3 K. Stevens

Citaat
“Meer beweging en leren hoe je je lichaam kan inzetten,
comfortabeler voelen.”
“Het kind durft er te zijn. Loopt rechtop, durft ruimte in te nemen.”
“Veel ontspanning, meer vrolijkheid en fysiek contact.”
“Hoe je je voelt kan positief veranderen door de aanwezigheid van
de hond.”

4.2.2 Mentale effecten
Onderzoek heeft aangetoond dat een AAI interventie met honden een positieve invloed heeft op het
reduceren van psychische onrust, hieronder valt; depressie, anxiety, traumatische symptomen,
schizofrenie, autisme, mentale ziekte en/of verslaving (Kamioka, et al., 2014) (Maujean, Pepping, &
Kendall, 2015) (Pichot, 2012).
Martino Stefani voerde een onderzoek uit, waarbij AAI sessies gefilmd werden en het vertoonde
gedrag geobserveerd, hierbij werd een significant verschil gemeten in participatie, interactie, affectie
gericht naar de hond, socialisatie richting volwassenen en leeftijdsgenoten, motivatie en relaties
(Stefanini, Martino, Allori, Galeotti, & Tani, 2015) (Stefani, Martino, Bacci, & Tani, 2016).
Uit de interviews is naar voren gekomen, dat de mentale effecten zeer groot worden ingeschat door
de experts. Zij hebben in de praktijk kinderen mentaal zien groeien, een vergroting gezien in hun
zelfvertrouwen, inleveringsvermogen en het reguleren van hun emotie. Ook merken ze een positieve
invloed op de leerlingen hun motivatie en stemming. Ze zien kinderen trots worden op zichzelf dat de
oefening lukt, ze zien hen verbanden maken, een verbetering in hun samenwerken en verder denken
dan dat zij eerder deden. Ze durven dingen te ondernemen die ze voorheen spannend vonden, er is
een vergroting zichtbaar in hun verantwoordelijkheidsgevoel en ze ervaren meer structuur in hun
leven.
Categorie Expert
2 N. van Beek
2
3
3
4

G. Splinter
K. Stevens
I. Pauwels
M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Kinderen groeien, ze worden trots op zichzelf dat iets lukt. Ze zien
verbanden, ze werken samen, ze denken verder.”
“Meer zelfvertrouwen, inlevingsvermogen, emotie regulatie.”
“Durven dingen te ondernemen, die ze voorheen niet durfden.”
“Meer verantwoordelijkheidsgevoel, meer structuur”
“Motivatie, stemming, zelfverzekerdheid, trots op zichzelf ”
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4.2.3 Sociale effecten
Interactie met dieren door middel van een AAI interventie beïnvloed sociale relaties tussen mensen,
op een positieve manier, beïnvloedde factoren zijn o.a. vertrouwen, empathie, agressie en een
positief humeur (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julias, & Kotschal, 2012) (Chitic, Rusu, & Szamoskozi). Andere
ondervonden effecten zijn een verbetering in het opbouwen van relaties, een verbetering van de
communicatie tussen deelnemer en begeleider, omdat deze indirect via de hond plaatsvind, fysieke
affectie richting de hond, sociale vaardigheden en een verhoogd zelfbeeld (Lubbe & Scholtz, 2013)
Onderzoek naar de hulpvaardigheid van onbekende concludeerde dat mensen die elkaar niet
kennen, eerder geneigd zijn elkaar te helpen als de hulpvrager een hond in zijn aanwezigheid heeft
(Guéguen & Ciccotti, 2015). Onderzoek naar AAI interventies met kinderen met autisme
concludeerde een verbetering in de sociale vaardigheden, Theory of Mind (het vermogen om je
in te leven in een ander) en het gevoel ergens bij te horen (Becker, Rogers, & Burrows, 2017).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat er zeer veel positieve sociale effecten worden
ondervonden door de experts in de praktijk. Zo vindt er meer interactie plaats tussen
leeftijdsgenoten en andere kinderen. Ook is deze interactie communicatiever, empathischer en
houden de leerlingen meer rekening met elkaar. Kortom, de omgang met elkaar en met dieren
wordt verbeterd.
Categorie Expert
2 N. van Beek
2 G. Splinter
3 K. Stevens
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Beter in omgang met elkaar en met dieren. Inzicht krijgen dat
rekening met elkaar houden van belang is.”
“Een vermindering in apathie en herkenning en erkennen van
emoties.”
“Interactie met leeftijdsgenoten en andere kinderen.”
“Ze kunnen hun gevoelens beter laten zien.”

4.2.4 Bijdrage hond
De aanwezigheid van de hond heeft een positief effect op het humeur, werkt kalmerend, zorgt voor
mentale rust, verhoogt de aanwezigheid van de deelnemers en helpt bij het voelen van een
connectie met anderen (Lange, Cox, Bernert, & Jenkins, 2007) (Hanselman, 2001) (Pichot, 2012). Ook
is er bij kinderen een significante verhoging in deelname, interactie, motivatie en affectie richting
volwassen en leeftijdsgenoten gemeten door middel van AAI interventies met honden (Stefanini,
Martino, Allori, Galeotti, & Tani, 2015) (Stefani, Martino, Bacci, & Tani, 2016). De aanwezigheid van
een vriendelijke hond, beïnvloedt de perceptie van de deelnemer op de begeleider met een positieve
factor. Dit wordt de “social katalyse effect” genoemd (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julias, & Kotschal, 2012)
(Chitic, Rusu, & Szamoskozi).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de bijdrage van de hond tijdens een AAI interventie
namens de experts enorm is. Ten eerste, scheppen zij veel sneller en veel dieper een
vertrouwensband met de leerlingen en vertrouwen zij de begeleider ook eerder, door de
aanwezigheid van de hond. Ten tweede zijn zij ondubbelzinnig, hun communicatie is alleen
gebaseerd op lichaamstaal in tegenstelling tot die van de mens waarbij verbale en non-verbale
communicatie elkaar geregeld tegen spreken. Ook reageren honden alleen op onze non-verbale
lichaamstaal, hierdoor “prikken” zij recht door ons heen, waar wij mogelijk andere mensen verbaal
kunnen overtuigen dat we ons bijv. wel goed voelen. Ten derde vormen zij een brug voor het
inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen ten opzichten van anderen.
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Het is voor kinderen namelijk vele malen makkelijker zich in te leven in een hond, in te zien dat deze
bepaalde dingen niet kan, die jij wel kan en hier rekening mee te houden dan bij een andere leerling.
Ook willen zij ervoor zorgen dat de hond zijn welzijn wordt behouden en wordt hiermee hun
verantwoordelijkheidsgevoel vergroot, het willen behouden van het welzijn van de hond, kan ook
als brug dienen voor het willen behouden van het welzijn van je medeleerling.
Categorie Expert
2 N. van Beek
2 A. Dubois
2 A. Dubois
4 M.J.P. EndersSlegers
4 M.J.P. EndersSlegers
4 M.J.P. EndersSlegers
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Ze zijn zich bewust van de hond en willen hiervoor zorgen. Ze zien
de veiligheid van de hond als hun taak…”
“Kan met een hond sneller tot de kern komen, omdat die meer
wordt vertrouwd.”
“Sociale situaties met honden oefenen krijg je direct feedback, dit is
te vertalen naar contact met mensen.”
“Een dier is ondubbelzinnig, je krijgt wat je ziet, de communicatie is
eenduidig in tegenstelling tot die van de mens.”
“De hond reageert alleen op jouw lichaam en niet op jouw stem
wanneer deze elkaar tegenspreken.”
“Een kind leert zijn verbale en non-verbale communicatie samen te
laten vallen.”
“Een dier is niet oordelend en reageert 10 keer hetzelfde op dezelfde
prikkel, in tegenstelling tot de mens .”

Deelconclusie
De inspiratie en effecten van het programma komen voort uit de bijdrage die de (therapie)hond
kan leveren. De methodieken, werkvormen en effecten komen niet tot hun recht zonder hun inzet.
Indien basisonderwijsinstellingen de bijdrage van de hond niet inzien, zullen deze hierover
geïnformeerd worden.
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4.3 Methode en werkvormen
Hier wordt beschreven met welke methode en werkvormen in het programma gewerkt gaat worden.
In de wereld van Animal Assisted Interventions/Coaching bestaan vele methodieken en werkvormen
die gebruikt worden, waarbij de hond ook toegepast kan worden.

4.3.1 Methode
Vanuit de literatuur worden geen methodieken gegeven die van toepasbaar zijn op coachen met
honden. De enige richtlijn die toegepast wordt is het gebruik van de hond als spiegel. Dit betekent
dat de hond reageert op het gedrag, de gevoelens en de communicatie van het kind. Ook reageert
het kind op het gedrag van de hond. Dit geeft informatie aan de begeleider en helpt het kind bewust
te worden van zijn/haar gedrag, gevoelens en/of communicatie. Hier zal op een coachende manier
mee omgegaan worden. Er worden open vragen gesteld op een non-directieve manier via de hond,
zonder hier als begeleider invulling aan te geven en zoveel mogelijk objectief te blijven. Er wordt
geluisterd, samengevat en doorgevraagd, om tot eigen inzicht te komen (Chandler, 2012) (Gijsbers &
Glansbeek, 2019) (Lind, 2009) (Pichot, 2012) (Wohlfarth & Sandstedt, 2016).
Om de bewustwording van gedrag en hoe je iets leert beter te omschrijven zijn de leerfasen van
Maslow weergegeven:

Onbewust
bekwaam
Bewust
bekwaam
Bewust
onbekwaam
Onbewust
onbekwaam
•Je bent je niet
bewust van je gedrag
wat je wilt
veranderen

•Je bent je bewust
van het gedrag dat je
wilt veranderen

•Je weet hoe je ander
gedrag kunt
toepassen

•Het nieuwe gedrag is
automatisch
geworden

Uit de interviews is gebleken dat geïnterviewden uit categorie 1 bekend zijn met anti-pest
methodieken, zoals ‘Stop Houd Op’ en ‘Prima!’. Ook zijn zij bekend met methodes voor het vergroten
van zelfvertrouwen, zoals ‘Kanjer’ en ‘Rots en Water’ trainingen. Een aantal maken gebruik van
sociaal-emotioneel onderzoek en methode ‘Kwink’ voor sociaal emotioneel leren. Geïnterviewden
van categorie 2 en 3 gaven aan vooral te werken vanuit een methode waarin er eerst geleerd wordt
aan het kind hoe er met de hond omgegaan wordt. Een expert gaf aan met een knuffel te werken om
te laten zien hoe de kinderen de hond kunnen benaderen en waar de hond het prettig vind om
geaaid te worden. Een paar experts gaven aan te werken met een stoplichtmethode, waarbij er met
rood-oranje-groen wordt bepaald of de hond met rust gelaten moet worden. Nadat dit geleerd is
wordt er contact gemaakt met de hond, om vervolgens met het leerdoel aan de slag te gaan. Hierbij
wordt er gebruik gemaakt van een non-directieve manier van coaching en één expert noemde het
gebruik van mindfulness en natuur-coaching methodes.
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Categorie Expert
1a M. Jansen:
2 N. Jenken
2 A. Dubois
3 K. Stevens

Citaat
“Kinderen worden twee keer per jaar gescreend, om te bekijken waar
de behoefte ligt op kind en op groepsniveau”
“De hond op zichzelf is al een geweldige methode.”
“Ik gebruik alles door elkaar, op maat en heb een eigen methodiek
ontwikkeld.”
“Ik heb veel trucs en ben extreem flexibel en aanpassend aan ieder
individueel kind in ieder individueel moment.”

Deelconclusie
In het programma zal gebruik gemaakt worden van een coachende methode, welke in de praktijk
aansluiten bij het kind, de hulpvraag, de coach en de hond. Ook zal er van een methode gebruik
gemaakt worden om het kind te leren hoe met de hond om te gaan, zoals de stoplichtmethode.

4.3.2 Werkvormen
Het gebruik van werkvormen is gekoppeld aan het leerdoel. Zo zou voor het vergroten van
verantwoordelijkheid de hond verzorgd kunnen worden, zoals uitlaten en borstelen. Er kan
besproken worden wat consequenties van eigen gedrag zijn door naar de hond te kijken. Om
zelfvertrouwen te vergroten kan het kind de hond trucjes leren, over een obstakel heen helpen of
een puzzel leren oplossen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van verschillende beeldende kaarten
van honden om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. Er zijn nog veel meer werkvormen
mogelijk. Deze komen voort uit verschillende boeken, zoals hieronder weergegeven, maar ook uit
eigen en anderen hun inspiratie. Dit kan in de vorm van een puzzel of zoekspel met de hond doen,
tot aan simpel lopen en knuffelen met de hond. Wat voornamelijk belangrijk is dat je vele ideeën van
werkvormen tot je beschikking hebt, zodat je in het moment kunt bepalen wat het kind en de hond
nodig heeft (Chandler, 2012) (Lind, 2009).
Uit de interviews met categorie 2 en 3 is gebleken dat vooral interactieve werkvormen op maat
gebruikt worden. Er wordt gekeken naar het kind en zijn/haar leerdoel. Vervolgens wordt er ook
gekeken naar wat de hond leuk vind om te doen en met dit in het achterhoofd worden verschillende
oefeningen gedaan. Dit zijn oefeningen in de vorm van bijvoorbeeld; puzzels, zoekspelletjes, parcours
lopen, kwaliteitenspel, effectief communiceren en natuurlijk het aaien van de hond.
Categorie Expert
2 G. Splinter
2 A. Dubois
2 N. Jenken
3 I. Pauwels

Citaat
“Als het regent doen we een kwaliteitenspel, of op wat voor hond lijk
je en waar lijkt je vader/moeder op.”
“Op het moment dat je een strak programma volgt, is mijn ervaring
dat je belangrijke momenten mist.”
“Wanneer ik te duidelijke instructies geef, dan krijg je nooit wat je
wilt.”
“Je kunt bijvoorbeeld ook een rekensommetje doen waar je de hond
bij betrekt. Bij elke goede opdracht mogen ze iets met de hond doen
of dat de hond een bepaald getal pakt en dat je zelf ook twee getallen
moet pakken die je dan moet optellen. Je kan heel mooie oefeningen
gaan maken op maat.”
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Er zijn verschillende boeken met voorbeelden van oefeningen die met de hond in een AAI setting
gedaan kunnen worden. Het boek ‘Animal Assisted Therapy, Techniques and Exercices for Dog
Assisted Interventions’ door F. Ristol en E. Domenec werd aangeraden door prof. dr. J.M.P. EndersSlegers. Hieronder een aantal boeken waar oefeningen voor coaching met honden in staan en
kaartspellen die toepasbaar zijn, waar passende oefeningen uit geselecteerd worden of waar
inspiratie uit gehaald kan worden;
‘Animal-Assited Brief Therapy, A solution-focused approach’ door T. Pichot
‘Animal Assisted Therapy Activities, To motivate and inspire’ door N. Lind
‘Wijze lessen van je hond’ door A. Gijsbers en I. Glansbeek
‘Coachkaartenset, om slapende honden wakker te maken!’ door M. Valkema
‘Wijze Wolf Natuurcoach, coachkaarten’ door G. Pols
Deelconclusie
In het programma zullen alle werkvormen door middel van maatwerk worden toegepast. Dit houdt
in dat het toepasbaar moet zijn voor het kind en de hulpvraag. Ook moet het mogelijk zijn met de
hond en in de ruimte die beschikbaar is. Inspiratie voor werkvormen zal komen uit praktijk, boeken,
aanvullende opleidingen en cursussen en intervisie met andere professionals uit het vakgebied.

Afstudeeronderzoek: Een hond als studiegenoot.

35

4.4 Hondenwelzijn
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat van belang is voor het hondenwelzijn en zijn verschillende
geïnterviewden uit categorie 2, 3 en 4 gevraagd hoe zij het welzijn van hun honden en de deelnemers
behouden.

4.4.1 Voeding en Gezondheid
Het welzijn van een hond hangt af van veel factoren, waaronder voeding en gezondheid. Een
gebalanceerd dieet is hiervoor cruciaal. Het is hierbij belangrijk om voor een nutriënt rijke voeding
te kiezen. Een gebalanceerd dieet, bestaat uit mineralen, vitamines, essentiële proteïne en essentiële
vetten (Liera, 2020). De nutriëntbehoefte is afhankelijk van verschillende factoren zoals het ras,
geslacht, leeftijd, grootte en activiteit van de hond. Energie, proteïne en calcium zijn nutritionele
factoren die belangrijk zijn voor een goede groei en behoud van het skelet van de hond (Hazewinkel,
1994). Ook is het belangrijk de hond de mogelijkheid te geven om zijn tandplak te verwijderen door
middel van o.a. een geschikt kauw bot. De hond dient te allen tijde de gelegenheid te hebben tot
vers drink water (Aspca, 2020).
Om de algemene gezondheid van een hond te meten dient er gekeken te worden naar alle
preventieve vestiaire gezondheidsmaatregelen, een lichamelijke controle, ontlasting, eetlust, en
tanden (Ruis, 2014). Om je hond in topconditie te houden is het van belang de hond in de juiste body
index score te houden, indien dit niet het geval is, hebben studies bewezen dat het skelet van de
hond hier onder lijdt (Corbee, 2014). Een andere belangrijke reden om te verdenken dat de hond niet
helemaal gezond is, is zijn gedrag. Als dit afwijkt van zijn normale gedrag, is er een kans op ziekte.
(Licg, 2020).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat het welzijn van de hond wordt behouden door ten
eerste aan de primaire welzijnseisen te voldoen. Dit houdt in dat de hond zich veilig dient te voelen,
onderdak heeft, voldoende voeding en water, zijn natuurlijke gedrag kan uitoefenen en vrij van pijn
en ongerief is. Hiernaast wordt door de geïnterviewde aangegeven dat een hond goed in zijn vel
moet zitten, de vrijheid moet hebben om zijn eigen keuzes te maken, uitdaging nodig heeft, zijn/haar
rust kan nemen en kan spelen met soortgenoten.
Categorie Expert
2 N. van Beek
2 N. van Beek
3 K. Stevens
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Veilige omgeving, genoeg uitdaging, gezond, voldoende
eten/drinken.”
“Veilig, plezier, geen angst, voldoende rust, dat we de sessie
stoppen als het voor de honden niet werkt.”
“Eigenlijk alles wat een kind nodig heeft, hebben zij ook nodig.”
“Een hond moet gezond zijn, dat hij vrolijk is, dat hij zich goed
voelt.”

Deelconclusie
Ieder hondenras heeft een andere fysieke behoefte, het is van belang dat de begeleider van
de (therapie)hond kennis bevat over de fysieke behoefte van dat ras en dit afstemt op de
leeftijd/conditie van de hond in kwestie. Momenteel hebben beide onderzoekers één Labrador
Retriever, in de toekomst komen hier mogelijk andere hondenrassen bij. Ook moet er voor de
fysieke behoefte van de (therapie)hond, preventieve dierenartsverzorging plaatsvinden, zoals alle
vaccinaties en inentingen, vier keer per jaar ontwormen (vanaf 6 maanden) en vier keer per jaar
anti vlo/teek middelen gebruiken (Landsberg, 2020) (IAHAIO, 2014).
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4.4.2 Capaciteit van de hond
Honden worden moe net zoals mensen. Daarom is het ook belangrijk om de capaciteit van de
honden te bepalen. Voor iedere hond is deze anders. Waar de ene hond zes sessies van een uur per
week aankan, zal een andere hond er maximaal twee aan kunnen. IAHAIO heeft richtlijnen opgesteld
voor de inzet van honden. Hierin wordt beschreven dat er een tijdslimiet aan sessies gesteld moet
worden tussen de 30 en 45 minuten (IAHAIO, 2014). Over hoeveel sessies per dag/week wordt niet
gesproken. Dit is te bepalen aan de hand van het draagvlak van de hond zelf (Chandler, 2012)
(Wohlfarth & Sandstedt, 2016).
Het is van belang dat (therapie)honden een goede werk-rust balans hebben. De begeleider moet
verplicht rust in de dag inplannen om de (therapie)hond te ontladen van een zware werkdag
(McConnel & Fine, 2015). In “Salivary cortisol and behaviour in therapy dogs during animal-assisted
interventions: a pilot study. Journal of Veterinary Behaviors”, bestuderen Glenk et al, de stresslevels
van een (therapie)hond voor en na de sessie. Ondanks dat zij geen significante verschillen konden
vinden in de hond zijn stresssignalen en speeksel voor en na de therapiesessie, is het van groot
belang de hond gedurende de sessie continu te observeren om zo zijn welzijn te beschermen (Glenk,
et al., 2014).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de sessies gemiddeld tussen de 40 en 60 minuten duren.
Een R.E.A.D. sessie is hier een uitzondering op, deze duurt gemiddeld 15 tot 30 minuten. De duur van
het programma ligt tussen de acht en tien weken, afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur
van één sessie. Een hond wordt gemiddeld twee keer per week ingezet voor AAI, afhankelijk van het
individu en wat zijn/haar draagvlak is. Tussen de werkdagen zit tenminste één rustdag en per
werkdag worden er gemiddeld twee sessies gedaan met één hond, waarbij hiertussen tenminste een
pauze van 30 minuten gehanteerd wordt. Verder is naar voren gekomen dat met name de balans
tussen werk en rust zeer belangrijk wordt gevonden. De hond moet de ruimte krijgen zijn of haar
rust te kunnen nemen om te kunnen ontladen van prikkels.
Categorie Expert
2 N. van Beek
2 N. Jenken
2 A. Dubois
2 I. Pauwels
3 K. Stevens
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Voldoende rust kunnen geven/nemen.”
“40 minuten tot een uur per sessie, READ 15 tot 30 minuten. Acht
sessies, eens per week. Voor ongeveer tien weken.”
“Als jij onrustig bent kan de hond ook jou proberen te kalmeren.
Over dat soort facetten moet je goed nadenken.”
“Niet te lange sessies, zodat de hond niet overprikkeld en
oververmoeid raakt.”
“Ze moeten in goede gezondheid zijn en goede zorg krijgen indien
nodig. Ze moeten vrij zijn van stress als ze deze zorg krijgen.”
“Niet meer dan twee sessies, met een flinke pauze ertussen, twee
maal per week.”

Deelconclusie
Aan de hand van de resultaten zal het programma twee maal per week een dagdeel draaien. Dit is
gebaseerd op het feit dat beide onderzoekers momenteel één hond beschikbaar hebben. Ieder
dagdeel zal bestaan uit maximaal twee uur, waarbij halverwege een pauze van minimaal 30 minuten
zal worden ingelast waar de hond zijn behoefte kan doen, zich kan ontladen en/of zijn energie kwijt
kan. Aan de hand van een vooraf gesteld protocol, zal de hond verwijderd worden indien deze teveel
stress ervaart of ander ongemak ondervindt. Er zal per individuele hond gekeken worden naar zijn of
haar mogelijkheden en onmogelijkheden.
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4.4.2.1 Leeftijd
Het is aanbevolen de pup bij een ervaren fokker aan te schaffen, waarbij beide ouderdieren medisch
getest en goedgekeurd zijn. Hierdoor wordt het risico op een erfelijke aandoening en/of ziekte zoveel
mogelijk beperkt. Aan de hand van een puppy/karakter test wordt de pup gekozen die het meest
geschikt is voor de rol die deze zal gaan vervullen (Ruis, 2014).
Honden die ingezet worden voor een AAI interventie dienen sociaal, fysiek en emotioneel volwassen
en volgroeid te zijn. Dit houdt in dat de puberteitsfase achter hen moet liggen en hun karakter
volledig gevormd is (Wohlfarth & Sandstedt, 2016).
Gemiddeld gaan (therapie)honden tussen de acht en tien jaar oud met pensioen. Hierbij is een goede
observatie een vereiste, het ene individu is nu eenmaal langer in staat zijn functie zonder
complicaties uit te voeren dan de ander (Ruis, 2014) (Rietveld-Piepers & Enders-Slegers, 2018).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de experts hun honden inzetten wanneer deze de
volwassen leeftijd heeft bereikt. Dit is per individu verschillend, maar vind plaats tussen het 2 e en 3e
levensjaar. Hiervoor worden ze al wel meegenomen ter socialisatie. Wanneer de hond tussen de acht
en tien jaar oud is gaat deze met pensioen. Ook wordt de hond de periode hiervoor minder ingezet.
Categorie Expert
2 G. Splinter
2 A. Dubois

Citaat
“Vanaf twee jaar, wanneer ze geestelijk zijn uitgegroeid. Daarvoor
voor spek en bonen mee.”
“Een hond zet je in wanneer deze volwassen is, rond de 2/3 jaar. En
je moet rustiger aan doen rond de 8/10 jaar. Dit ligt aan het
individu.”

Deelconclusie
Afhankelijk van het individu zal het programma werken met hond(en) die de volwassen leeftijdsfase
hebben bereikt. Naar verwachting zal dit tussen de twee en drie jaar oud zijn. Op het moment dat
dit onderzoek wordt geschreven, hebben beide onderzoekers één Labrador Retriever die nog niet de
volwassenleeftijdsfase heeft bereikt. Hierdoor zullen zowel Educane als KwispelVriend momenteel
nog niet actief scholen gaan benaderen. Tussen de acht en tien jarige leeftijd zullen de hond(en) met
pensioen gaan, afhankelijk van het gedrag en de fysieke gesteldheid die het individu laat zien.

4.4.3 Sociale levensbehoefte
Honden zijn, net als de mens, zeer sociale wezens, die zonder een sociale verbinding met een andere
hond of met een mens, vereenzaamt. Wanneer een hond een sociale relatie aangaat met een mens,
spreken we van de hond-mens relatie. Bij deze relatie is het van belang dat de mens in staat is de
lichaamsstaal van een hond te lezen, om te zorgen voor een goede communicatie (McConnel & Fine,
2015).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de levensbehoefte van de hond met name is om zichzelf
te kunnen zijn. Hem of haar de ruimte geven om het natuurlijke gedrag uit te voeren.
Categorie Expert
3 K. Stevens

Citaat
“Ieder dier, moet de vrijheid hebben zichzelf te zijn.”
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Deelconclusie
Iedere begeleider van het programma dient de lichaamstaal van de hond te kennen. Hiernaast
moeten zij een enorm goede vertrouwensband hebben met elkaar. Ook dienen alle honden die
ingezet worden voor het programma met regelmaat de mogelijkheid te krijgen contact te maken met
soortgenoten.

4.4.4 Karakter
Alle gedragingen van een individu te samen, vormen het temparement en het karakter van dat
individu (Barelds & Dijkstra). Het temparement beïnvloed het gedrag en de reactie op de omgeving
(Goddard & Beilharz, 1984). Temperament en persoonlijkheid van de hond, worden beïnvloed door
verschillende factoren. Hieronder vallen o.a. leeftijd, geslacht, ras en ervaringen (Nawarecka-Piątek,
et al., 2019).
(therapie)honden dienen een positieve houding richting mensen in het algemeen en in specifiek
deelnemers te tonen, maar moeten nog steeds in staat zijn zelfstandig te functioneren, zonder dat er
problemen als verlatingsangst optreden. Verder moeten (therapie)honden met allerlei verschillende
prikkels en situaties om kunnen gaan zonder angstig te worden. Hierbij is de socialisatie van een pup
zeer belangrijk (Van der Borg & Beerda, 2014). Het temparement van de hond dient stabiel, nietangstig en niet-agressief te zijn (Viau, et al., 2010), de hond moet zich veilig voelen (NawareckaPiątek, et al., 2019) en hiernaast is het ook belangrijk dat het karakter van de hond en die van de
begeleider matchen (Wohlfarth & Sandstedt, 2016).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat mensgericht, stabiel, betrouwbaar, voorspelbaar en een
groot herstelvermogen als prettige karaktereigenschappen worden ervaren en dat deze van belang
zijn wanneer de hond wordt ingezet als o.a. (therapie)hond. De hond moet het leuk vinden contact te
maken met mensen en er geen moeite mee hebben als mensen hen benaderen.
Categorie
2
2
3

Expert
A. Dubois
G. Splinter
I. Pauwels

Citaat
“Het moet een betrouwbare en voorspelbare hond zijn.”
“Een mensgerichte stabiele hond met groot herstelvermogen.”
“Aanraking van mensen leuk vinden en toelaten om in persoonlijke
ruimte te komen.”

Deelconclusie
Pups die aangeschaft worden met de intentie om deel te nemen aan dit programma zullen van een
goede fokker afkomstig zijn. Hun karakter zal door middel van een puppytest worden beoordeeld en
hieruit zal de meest geschikte pup gekozen worden. De ontwikkeling van het karakter zal meermaals
gedurende zijn/haar leven worden beoordeeld en zal een rol spelen in de keuze hoe het individu
ingezet zal worden.

4.4.4.1 Gedragstest
Er zijn meerdere bedrijven die de geschiktheid van een (therapie)hond testen. Pets4Care en
TakeTheLeash zijn hier voorbeelden van (Pets4care, 2020a) (Taketheleash, 2020). Over het algemeen
mag een hond de test afleggen vanaf 1- jarige leeftijd en moet deze in goede gezondheid verkeren.
De begeleider moet minimaal 18 jaar zijn of vergezeld door een ouder. Een observeerder zal de hond
in kwestie door meerdere testen begeleiden, hierbij komen hanteren, zijn gedrag en zijn houding aan
bod. Vervolgens zal de observeerder de hond en de begeleider te samen observeren tijdens het
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tweede deel van de test. Indien de hond zowel de eerste als tweede test positief heeft doorstaan en
de begeleider de tweede test goed doorlopen heeft, is de test geslaagd en mag de hond samen met
zijn begeleider worden ingezet voor therapiesessies (Therapydogs, 2020).
Tijdens deze gedragstest wordt er onder andere gekeken of de hond graag contact maakt met
mensen, graag samenwerkt, zijn/haar “will to please”, herstelvermogen na stressmoment,
basisgehoorzaamheid, beleefdheid richting mensen, physische en fysieke gezondheid. Ook wordt er
gekeken naar de relatie met de begeleider, dienen (therapie)honden uitgebreid gesocialiseerd te zijn
en hebben zij bij voorkeur geen probleem met aanraking van vreemde (Pets4care, 2020b).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat het merendeel van de geïnterviewde hun honden laten
testen door een onafhankelijke expert, enkele doen dit aan de hand van hun eigen expertise. Ze
mogen niet meer dan de afgesproken hoeveelheid, nerveus gedrag, onzekerheid en angst vertonen
en mogen geen prooinijd hebben. Wanneer de hond normale stress ervaart, dient deze over te gaan
tot tolereren. Experts laten hun honden onder andere certificeren door een gedragsdeskundige.
Hierbij wordt de Maatschappelijk Aanvaardbare Gedragstest, ook wel de MAG-test, genoemd. Ook
gebruiken experts meer dan één gedragstest en testen zij het team, bestaande uit de hond en de
begeleider als geheel.
Categorie Expert
2 N. van Beek
2 N. Jenken
2 A. Dubois
3 I. Pauwels

Citaat
“Ongeschikte honden vertonen; heel nerveus gedrag, prooinijd,
onzeker en angst”
“De hond dient over te gaan in tolereren wanneer er iets gebeurt.”
“Laat de honden checken door een gedragsdeskundige of
certificering of ze geschikt zijn.”
“Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedragstest, de MAG-test.”

Deelconclusie
(Therapie)honden die deelnemen aan het programma zullen door een onafhankelijke beoordelaar
worden getest. Ook zal het team als geheel, de begeleider en de hond samen getest worden.
Dit om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en het programma te professionaliseren.

4.4.5 Begeleiding
De relatie tussen therapie (therapie)hond en begeleider is van groot belang om een therapiesessie
succesvol te laten verlopen. Er zal een vertrouwensband moeten worden opgebouwd en
onderhouden tussen hond en begeleider. De relatie tussen en deelnemer wordt weerspiegeld door
de relatie tussen hond en begeleider en deelnemer en begeleider (Chandler, 2012). Onder leiding en
begeleiding van zijn eigenaar of begeleider, zal een (therapie)hond reageren op zijn omgeving en de
mensen die hier aan deel nemen. Zijn reactie wordt vervolgens gebruikt als informatiebron voor de
persoon die de sessie uitvoert (Grové & Henderson, 2018).
De sessie dient voor de (therapie)hond relatief stressvrij te verlopen. Dit houdt in dat een lage
hoeveelheid stress is toegelaten, maar zodra het aantal stresssignalen de van te voren afgesproken
hoeveelheid overstijgt, zal de begeleider de sessie pauzeren. Hij of zij zou de (therapie)hond in
kwestie een comfortabele en veilige rustplaats bieden en de sessie voortzetten zonder de inzet van
de (therapie)hond. Hiervoor is het noodzakelijk dat er van te voren een limiet is vastgesteld en dat
de begeleider hondengedrag goed kan interpreteren. Wanneer een (therapie)hond meer dan één
sessie verricht op een dag, zal tussen de sessies tijd moeten worden ingeroosterd, waarin de
(therapie)hond de gelegenheid krijgt zijn behoefte te doen en zich te ontlasten van opgekropte

Afstudeeronderzoek: Een hond als studiegenoot.

40

energie. Hiernaast zal de hond vaste tijden ingeroosterd krijgen om zijn rust te pakken in een
comfortabele en veilige omgeving (Chandler, 2012).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat voor een goede begeleiding, de begeleider een
goede band moet hebben met de hond en zijn gedrag zeer goed moet kennen. Ook zal dit gedrag
gedurende de sessie continu moeten worden afgelezen. De begeleider moet kennis hebben van
de mogelijkheden en onmogelijkheden van de hond als individu. Hiernaast zal de begeleider vooraf
gestelde regels moeten hebben opgesteld en deze iedere sessie zeer strikt moeten naleven. Er wordt
geadviseerd de kinderen te instrueren wat betreft de regels in omgang met de hond en een
vakkracht van school te laten assisteren voor de begeleiding van de kinderen.
Categorie Expert
2 N. van Beek
2 N. Jenken
2 D. van
Veldhuizen
3 K. Stevens
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Welzijn wordt gewaarborgd door regels op te stellen en deze heel
nauw na te leven.”
“Door de hond zijn signalen te herkennen en te respecteren.”
“De hond kunnen lezen, rekening houden met de hond zijn
mogelijkheden en onmogelijkheden.”
“Jij begeleid de hond, jij bent de nummer één persoon en
verantwoordelijk voor zijn/haar welzijn.”
“Verstand hebben van het gedrag van het dier, hoe het dier normaal
reageert op een bepaalde situatie en wanneer hij voor zijn doen
anders reageert.”

Deelconclusie
(Therapie)honden die voor het programma ingezet worden, werken samen met hun eigenaar als
begeleider. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, indien de hond een zeer goede band heeft met die
persoon in kwestie. De begeleider zal ten alle tijden de hond zijn welzijn behoeden.

4.4.5.1 Socialisatie
Het is van belang de (therapie)hond als pup aan allerlei verschillende stimuli bloot te stellen,
verschillende temperaturen en verschillende ondergronden. Dit socialisatieproces dient langzaam te
gaan, om de pup niet te overprikkelen (McConnel & Fine, 2015).
De (therapie)hond dient zeer goed gesocialiseerd te zijn en hierdoor geen tot weinig spanning te
ervaren in een nieuwe omgeving. Hij of zij moet van nature een sociale interactie met mensen
opzoeken en houden van contact (Glenk L. M., 2017).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de socialisatie als een zeer belangrijk onderdeel wordt
beschouwd door de experts. Hierbij wordt er geadviseerd alle socialisatie aspecten meer aandacht te
geven en de hond met heel veel verschillende mensen in contact te laten komen. Hiernaast is het
ook van belang dat alle nieuwe prikkels de tijd krijgen om verwerkt te worden.
Categorie Expert
2 D. van
Veldhuizen
2 A. Dubois
3 I. Pauwels

Citaat
“Alle normale socialisatiepunten meer aandacht geven.”
“Je moet bewust socialiseren en puppy’s de tijd geven om prikkels te
verwerken.”
“Meer prikkels, omgevingen en contexten socialiseren.”
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Deelconclusie
(Therapie)honden die voor het programma ingezet worden, zijn van jongs af aan zeer goed
gesocialiseerd. In iedere (nieuwe) situatie wordt het gedrag van de hond geobserveerd en wordt
deze gesteund indien deze spanning ervaart. Hierdoor ervaart de hond in kwestie hopelijk geen
spanning in bekende situaties en indien deze wel spanning ervaart in een bepaalde situatie is de
begeleider hiervan op de hoogte.

4.4.5.2 Training
Een geschikte (therapie)hond is zelfstandig, sociaal, ontspannen, gehoorzaam en op de juiste
momenten aandachtig. Ook moeten ze voorspelbaar, betrouwbaar, controleerbaar en geschikt zijn
voor dierondersteunende therapie. (Van der Borg & Beerda, 2014). De training die een
(therapie)hond hiervoor krijgt is afhankelijk van de functie die deze gaat vervullen en de
werkmethode van de begeleider. Het is hierbij van belang dat de (therapie)hond in ieder geval een
basiscursus gevolgd heeft, waardoor hij ervaring heeft in het luisteren naar de begeleider en deze
controle heeft over de hond in kwestie. Een (therapie)hond mag geen angst en/of agressie vertonen
naar andere honden of mensen (Van der Borg & Beerda, 2014) (Fine, 2015).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat iedere expert alleen positieve trainingsmethodes
toepast. De honden worden met name getraind in hun life skills, dit omvangt alle gedragingen die
een net opgevoede hond bevat. Zoals de omgang met andere dieren en vreemden, niet opspringen,
niet tot weinig blaffen, etc. Dit wordt gedaan door middel van het belonen van gewenst gedrag en
het negeren van ongewenst gedrag. De honden worden getraind op onvoorspelbare gedragingen van
mensen, zodat zij hier in de toekomst een open reactie op hebben.
Categorie Expert
2 A. Dubois
2 D. van
Veldhuizen
3 K. Stevens
3 K. Stevens

Citaat
“Je moet vooruitplannen, wat je later gaat verwachten moet je nu
ook doen.”
“Life skills, niet teveel trainen.”
“Trainen door middel van positieve bevestiging. Beloon het positieve
gedrag en negeer het negatieve gedrag.”
“Ik train de hond op onvoorspelbare gedragingen, zodat ze een open
reactie hebben. Zoals bijv. het omklappen van de oren of het
oppakken van de staart.”

Deelconclusie
Alle pups die worden aangeschaft voor dit programma, zullen vanaf een jonge leeftijd op een
positieve manier getraind worden. Zij zullen consequent worden opgevoed, zodat voor hen ook op
latere leeftijd duidelijk is wat gewenst en wat ongewenst gedrag is. Zij zullen allen de volwassen
leeftijdsfase bereikt hebben, voordat zij ingezet worden voor het programma en zullen dan
tenminste de basistraining gehad hebben.
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4.5 Veiligheid
Om risico’s zoveel mogelijk te vermijden is het van belang dat de hond en het kind nooit alleen
gelaten worden. Het is de verantwoordelijkheid van de begeleider om bij de hond in de buurt te
blijven om eventuele veiligheid risico’s te vermijden (Chandler, 2012) (Wohlfarth & Sandstedt, 2016).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat voor de algemene veiligheid altijd een volwassene
aanwezig moet zijn en een hond nooit alleen gelaten mag worden met kinderen. Dat je moet zorgen
voor begrenzing van de hond, het kind en jezelf. Hierbij moet je te allen tijde goed op signalen blijven
letten, ondanks dat je zelf als begeleider wellicht erg enthousiast bent. Vrijwel iedereen gaf aan dat
je veiligheid creëert door rekening te houden met de risico’s, maar dat niets 100% garantie geeft.
Categorie Expert
1b J. Kalshoven
2 A. Dubois
3 I. Pauwels

Citaat
“Altijd een volwassene aanwezig”
“Je moet begrenzen, richting de hond, het kind en jezelf. Je eigen
enthousiasme is vaak je grootste risico.”
“Over het algemeen zijn risico’s klein door gedragstesten en
bekwame begeleiders, maar niets is 100%.”

Deelconclusie
Uit zowel literatuur als interviews is het belang naar voren gekomen dat er tijdens een sessie
tenminste één volwassene aanwezig moet zijn, die professioneel is in het lezen van en omgang
met de hond. In het programma zal dit belang gehandhaafd worden.

4.5.1 Veiligheid hond
Niet iedereen is bekend met honden of hoe je met een hond om moet gaan, daarom is het van
belang dat dit wordt uitgelegd; hoe je een hond kan benaderen en wat de hond wel of niet prettig
vind. Ook moet er met de doelgroep een systeem besproken worden, waarin de begeleider kan
aangeven wanneer de hond met rust gelaten moet worden. Te allen tijde moet het welzijn van de
hond voorop staat en wordt de hond met respect behandelt (Chandler, 2012) (Wohlfarth &
Sandstedt, 2016).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met
het kind over de omgang met de hond, hiervoor kan een systeem gebruikt worden zoals een
stoplicht. Ook geven vooral experts uit categorie 2, 3 en 4 aan dat de begeleider en de hond
bekwaam moet zijn, oftewel het professionalisme van het mens-dier team en de band tussen mens
en dier. Hierbij gaf iedereen aan dat de begeleider de hond goed moet kunnen lezen en zijn grenzen
kan bewaken. De oefeningen die gedaan worden moeten ook geschikt zijn voor de hond, zowel fysiek
als mentaal.
Categorie Expert
1a M. Jansen
2 N. van Beek
2 N. Jenken
4 M.J.P. EndersSlegers
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“De hond is niet gewoon een speelkameraad, maar er moeten
duidelijke afspraken gemaakt worden.”
“Oefeningen kunnen fysiek belastend zijn.”
“Je moet een hele goede band hebben met de hond.”
“… door de professionaliteit van het mens-dier team.”
“Kinderen ( b.v. met autisme) kunnen ineens heel akelig doen tegen
een hond of gaan knijpen etc. Dan moet je je hond terughalen en
deze beschermen. Jullie zijn dan de enige die dat kunnen. “
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Deelconclusie
In het programma zal het belang van de veiligheid van de hond sterk naar voren komen.
De deelnemer zal geïnformeerd worden naar hoe met de hond om te gaan en hierin duidelijke
afspraken maken die nageleefd dienen te worden. De begeleider zal te allen tijde de grenzen
van de hond bewaken.

4.5.2 Veiligheid deelnemer
Het is van belang om met een hond te werken welke getest is op geschiktheid in dit werkveld door
een onafhankelijke beoordelaar. Daarbij moet de begeleider professioneel bekwaam zijn in het
‘lezen’ van de hond en het begeleiden van de hond om incidenten te voorkomen (Chandler, 2012)
(Wohlfarth & Sandstedt, 2016).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat er met honden gewerkt moet worden die veilig zijn. Een
aantal vinden het belangrijk dat de hond hier ook op getest is. Categorie 2 experts geven aan dat de
begeleider de signalen van de hond moet kunnen lezen, en dat de hond met rust gelaten wordt
wanneer deze zich in hoge spanning bevind. Ook moet er met de leerling duidelijke afspraken
gemaakt worden in omgang met de hond. Een expert geeft aan dat er goed overleg moet zijn tussen
ouders, school en de externe hulp, zodat het zijn doel niet voorbij gaat. Een enkeling geeft aan geen
risico’s te zien.
Categorie Expert
1a M. Jansen
1b J. Kalshoven
2 N. Jenken
2 D. van
Veldhuizen
3 I. Pauwels

Citaat
“Goed overleg tussen externe hulp, ouders en school, zodat het zijn
doel niet voorbij schiet.”
“Als de hond niet goed is opgevoed.”
“Wanneer de hond veilig is, als in goed wordt begeleid, is het kind
ook veilig.”
“De hond moet getest zijn dat hij met normale stress overgaat in
tolereren.”
“Getest dat een hond niet zomaar uithaalt, ook bij pijn.”

Deelconclusie
De veiligheid van de deelnemer in het programma is afhankelijk van de bekwaamheid van de
begeleider om zijn hond te lezen, hierop in te spelen en de geschiktheid van de hond, zie hoofdstuk
4.4.4. Ook moet er goede communicatie zijn tussen de school, de ouders, de begeleider van het
programma en andere hulp welke de deelnemer ontvangt.

4.5.3 Veiligheid begeleider
De veiligheid van begeleider gaat voornamelijk om aansprakelijkheid. Er moet een protocol zijn voor
de omgang van verwondingen bij de hond of het kind. Het is van belang dat de hond verzekerd is of
dat de begeleider de kosten van een eventueel dierenarts bezoek kan dragen. Hierbij moet de
begeleider ook een aansprakelijkheidsverzekering hebben of vallen onder de
aansprakelijkheidsverzekering van de school (Chandler, 2012) (Wohlfarth & Sandstedt, 2016).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de meeste experts het grootste gevaar zien in
aansprakelijkheid en contact met ouders. Er moet volgens experts naar ouders toe duidelijke
communicatie zijn over de verwachtingen en de werkwijze van het programma. Om je als begeleider
goed voor te bereiden dien je over protocollen, verzekeringen en over een noodarts te beschikken
volgens een aantal experts. Een enkeling ziet geen risico’s voor de begeleider van het programma.
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Categorie Expert
1b J. Kalshoven
2 G. Splinter

3 I. Pauwels
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Geen gevaren.”
“De ouders, die vinden soms dat je alles met een hond moet kunnen
doen. Dus ze moeten goed weten waar ze hun kind voor
aanmelden.”
“Protocol nodig, begeleider verzekerd, noodarts beschikbaar.”
“Risico's zijn er altijd, je moet je daarvoor indekken. Zorg dat er een
verzekering is.”

Deelconclusie
De begeleider van het programma zal door middel van een aansprakelijkheidsverzekering risico zo
veel mogelijk vermijden. Via mondelinge en digitale communicatie zal de werkwijze van het
programma zo duidelijk mogelijk naar buiten gebracht worden om correcte verwachtingen te
creëren bij de school, de deelnemer en hun ouders.

4.5.4 Zoönose
Een objectie tegen een programma met dieren is vaak hygiëne, zie hoofdstuk 4.1.4. Er is weinig
onderzoek naar het risico op zoönose in dierondersteunende settingen. Wel zijn er verschillende
maatregelen om het risico zo klein mogelijk te maken (de Jong, 2014) (Wohlfarth & Sandstedt, 2016);
• Regelmatige controle van de hond door de dierenarts en begeleider.
• Preventieve maatregelen (vaccinatie, bestrijding tegen endo- een ectoparasiten).
• Goede documentatie van gezondheidsproblemen.
• De hond moet schoon en geborsteld zijn.
• De hond moet uitgelaten zijn en de deelnemer mag geen contact hebben met uitwerpselen.
• De handen van de deelnemer moeten voor en na contact met de hond gewassen worden.
• De hond niet in het gezicht van de deelnemer laten likken.
• Mocht het om een kwetsbare deelnemer gaan kan er eventueel van kleding gewisseld
worden.
• Goede voorlichting aan alle betrokkenen.
• Navragen naar angst of agressie tegen dieren van betrokken.
• Afspraken maken over het schoonmaken van ruimten
Er is weinig onderzoek gedaan naar het risico van het voeren van rauw vlees. In een aantal studies is
aangetoond dat honden die rauw vlees gevoerd krijgen pathogenen, zoals Campylobacter,
Salmonella en Cryptosporidium, uitscheiden. Deze pathogenen kunnen een risico vormen voor
kinderen met een kwetsbaar immuunsysteem (Freeman, Chandler, Hamper, & Weeth, 2013).
Geen van de geïnterviewden heeft het specifiek over zoönose gehad als risico, wel hebben de meeste
aangegeven dat hygiëne belangrijk is. Eén expert heeft aangegeven rauw vlees te voeren en nooit
problemen te hebben gehad met zoönose.
Categorie Expert
2 G. Splinter

Citaat
“… ze eten bij mij in de ochtend en avond en daar lopen dan geen
kinderen tussendoor.”

Deelconclusie
De begeleider van de hond zal in dit programma bovenstaande maatregelingen naleven en zich
blijven bijscholen in nieuwe manieren om zoönose tegen te gaan en zoönose symptomen snel te
herkennen. De honden van de opdrachtgevers krijgen op dit moment rauw vlees. Om zoönose hierin
te beperken, worden de honden minimaal een uur voor een sessie gevoerd en hierna worden de
tandengepoetst.
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4.6 Overige randvoorwaarden
Voor de uitvoering van het programma moet er rekening gehouden worden met verschillende
overige randvoorwaarden.

4.6.1 Vergoeding
Onder deze paragraaf valt zowel een berekening voor de kosten die gemaakt worden voor het
programma, als een vergoeding die gevraagd zal worden voor het programma. Deze wordt bepaald
door een directe kostenberekening, een berekening van vaste lasten en afschrijvingen van gemaakte
kosten. Bovenop dit bedrag wordt een marge gerekend voor gemaakte arbeidskosten van de
begeleider. Ook wordt er gekeken naar prijzen van concurrenten, zoals hieronder verder uitgelegd.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat alle experts vinden dat het professionalisme vergoed
dient te worden en dit niet als vrijwilligerswerk gedaan moet worden. De experts uit categorie 1
geven aan het lastig te vinden te bepalen hoe hoog deze compensatie zou moeten zijn. Zij geven aan
dat er verschil ligt tussen een individueel of een groepsprogramma. Ook moet er gekeken worden
naar mogelijkheden om het via het samenwerkingsverband te financieren of dat dit via school zelf of
ouders gefinancierd moet worden. Een expert geeft aan dat het vergelijkbaar is met de kosten voor
een weerbaarheidscursus, van bijvoorbeeld Rots en Water. De experts uit categorieën 2, 3 en 4
geven aan dat ze tussen de €50,- en €75,- euro per sessie vragen. Allen geven aan dat je de kosten
en inzet eruit moet kunnen halen en dat er nog een eventueel onkosten of reiskosten vergoeding bij
komt kijken.
Categorie
1a
1b
2

Expert
M. Jansen
J. Kalshoven
A. Dubois

2 N. Jenken
2 G. Splinter

3 I. Pauwels
3 I. Pauwels
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“..via samenwerkingsverband, regio breed.”
“Vergelijkbaar met een training rots en water.”
“Uurtarief hangt af van wie het gaat betalen. Particulieren vraag ik
€65,- euro incl. BTW. Bedrijven vraag ik €90,- euro. Als het een
zorginstelling is met weinig budget vraag ik minder.”
“Individuele coaching kost €75,- euro per uur en duurt drie kwartier
tot één uur.”
“Ik vraag €75,- euro per uur. Dan min belasting houd ik €40,- euro
over, daar moeten nog de kosten af. Beloningen, vlees,
vlooienpipetten en dat soort dingen.”
“We moeten afschaffen professionalisme gratis aan te bieden.”
“Kosten van opleiding begeleider en diervoeding er op termijn uit
moet halen.”
”Wijs erop dat dit voor school een extra publiekstrekker is, dat hun
school extra populair wordt, doordat ze dit soort dingen aanbieden.
Met de hoop dat andere scholen dat zien en het ook willen inhuren.”

Hieronder is een overzicht van de gemaakte kosten van de onderzoekers/ondernemers gemaakt, zie
tabel 4. Beide onderzoekers hebben een Labrador Retriever aangeschaft voor ongeveer €1.300 euro.
Een hond is ongeveer zeven jaar lang inzetbaar, zie paragraaf 4.4.2.1. Ook krijgen beide honden een
dieet van vers vlees met aanvullingen, zoals zalmolie of paardenvet en verschillende soorten
groenten en fruit. Ook krijgen zij verschillende soorten beloningen. Hierbij komen kosten voor
gebruikte materialen, zoals boeken ter zelfstandige bijscholing of gebruik voor het programma,
eventuele coaching kaarten of een hondenparcours en materialen voor de hond zelf. Voor de
arbeidskosten wordt uitgegaan van een kleine zelfstandige die vrijgesteld wordt van BTW (KVK,
2020).
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Tabel 4: Overzicht maandelijkse kosten

Onderdeel

Kosten uitleg

Aanschaf hond
Voeding hond

€1.300/7 inzetbare jaren/12 maanden ≈ €15,48
500 gram vers vlees per dag
van ongeveer €1,30 x 30 = €36,40 per maand
Aanvullingen zijn ongeveer €15,- per maand
Beloningen zijn ongeveer €15,- per maand
Boeken, coachkaarten, parcours, riem harnas etc. voor de
hond. Geschat op €800,Afschrijving van 20% per jaar, komt neer op 800x0,20=
€160 / 12 maanden ≈ €13,33
Verzekering of sparen voor dierenarts kosten, plus
preventieve zorg zoals ontwormen en antivlooienmiddelen
De geschatte kosten voor een
aansprakelijkheidsverzekering

Materialen

Medische kosten

Verzekering
Totaal
Onvoorzien kosten

Geschat op ongeveer 10%

Totaal per
maand
€15,48
€66,40

€13,33

€90,-

€40,€225,21
€247,73

Deelconclusie
De totale kosten per maand zijn ongeveer €248,-. Rekening houdend met een inzet van gemiddeld
vier sessies in de week, dus zestien sessies per maand, zullen de kosten per sessie €15,- euro zijn.
Hier bovenop komen nog de arbeidskosten van de sessie, acquisitie en administratie. Het gemiddelde
startsalaris van een afgestudeerde HBO-Diermanager is bruto €1800,-, gebaseerd op een 33 uurs
werkweek. Dit komt neer op een bruto salaris van €55,- per uur (Studiekeuze123, 2020). Eén sessie
is ongeveer 30 minuten, plus voorbereiding en verslaglegging maakt een uur. Per sessie zal er een
vergoeding van €70,- per uur gerekend worden. Tenslotte kan er sprake zijn van een reiskosten
vergoeding, hiervoor wordt de meest gangbare vergoeding gerekend van 19 cent per kilometer
(Rijksoverheid, 2020i).

4.6.2 Ruimte
Het is belangrijk dat de ruimte waar het programma gegeven wordt afgesloten is in verband met
veiligheid, zie hoofdstuk 4.5. Hierbij moet de ruimte niet te warm of te koud zijn, geen gladde
vloeren hebben en niet veel prikkels hebben (Chandler, 2012) (Pichot, 2012) (Wohlfarth & Sandstedt,
2016).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat het voor categorie 1 het belangrijkste is dat de ruimte
organisatorisch handig is en deze makkelijk schoon te maken is. Hierbij wordt vaak een schoolplein of
gymlokaal genoemd. Categorie 2, 3 en 4 benoemen dat het een veilige (omheinde) ruimte moet zijn,
niet te warm of te koud, niet een te gladde vloer en met weinig afleidingen en prikkels. Ook moet de
ruimte groot genoeg zijn dat de hond afstand kan nemen of dat er een plek is waar de hond zich
terug kan trekken.
Categorie
1a
1b
1b

Expert
M. Jansen
K. Wit
J. Kalshoven

Citaat
“Een schoolplein is organisatorisch het makkelijkste.”
“Gymlokaal, heeft een zeilen vloer wat makkelijk te reinigen is.”
“Buiten op een rustige speelplaats. Het is wel onderwerp
afhankelijk.”
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2 D. van
Veldhuizen
2 A. Dubois

3 K. Stevens
4 M.J.P. EndersSlegers

“Ongeveer 30 a 40 vierkante meter, zeker met kinderen heb je die
ruimte nodig. Gymlokaal zou super zijn.”
“Een rustige prikkelvrije omgeving, waar de hond vertrouwd mee is.
De ene hond heeft meer voorspelbaarheid nodig dan de andere. Een
spiegel kan ook handig zijn.”
“Een binnen- en buitenruimte.”
“Niet te gladde vloer en er moet altijd een plek zijn waar een hond
zich kan terugtrekken. Er moet altijd water staan en ze moeten niet
weg kunnen lopen, ook moet het een beetje afgesloten zijn.”

Deelconclusie
Er zal met iedere school overlegd worden wat de beste ruimte is om het programma te houden.
Hierbij wordt rekening gehouden met alle bovenstaand genoemde facetten. Idealiter zal er een optie
zijn voor een binnen én buiten ruimte, zoals de gymzaal of leeg klaslokaal en het schoolplein. Voor
beide geldt dat er een stevige en geen gladde ondergrond aanwezig moet zijn.

4.6.3 Begeleiding programma
In de literatuur staat beschreven dat een begeleider van AAI een bekwame professional moet zijn.
De begeleider moet voldoende kennis van hondentaal hebben om deze te kunnen lezen en juiste
inschattingen te kunnen maken over de mentale staat van hun hond. Hierbij moet de begeleider
de deelnemer zo goed mogelijk kunnen helpen, terwijl het welzijn van de hond gemonitord wordt.
Er wordt ook veel gesproken over het belang van de relatie tussen hond en begeleider voor het
dierenwelzijn, zoals in paragraaf 4.4.5 beschreven (Chandler, 2012) (Pichot, 2012) (Wohlfarth &
Sandstedt, 2016). Het programma moet worden uitgevoerd door, of in combinatie met, een
geschoolde beroepsbeoefenaar (IAHAIO, 2014). Welke specifieke opleiding(en) hiervoor nodig is,
is geen onderzoek naar gedaan. Er zijn vele verschillende opleidingen die gedaan kunnen worden
richtingen het coachen van kinderen en richting bekwame kennis over honden.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat categorie 1 aangeeft dat een externe professional met
eventueel extra begeleiding van een onderwijsassistent het programma kan begeleiden. Categorieën
2, 3 en 4 geven aan dat de begeleider coachen met honden niet moet onderschatten. Je moet
bekwaam zijn in zowel het coachen van de mens als kennis van de hond hebben. Sommige geven aan
dat je ook als handler van het dier kunt werken om vervolgens samen te werken met een leerkracht,
pedagoog of iets in die richting. Eén expert gaf aan dat het slim zou zijn voor de begeleiders om zich
aan te sluiten bij het AAI-kwaliteitsregister om zo bekwaamheid zichtbaar te maken.
Categorie Expert
1a M. Jansen
1b K. Wit
1b J. Kalshoven
2 A. Dubois
2 A. Dubois
3 D. van
Veldhuizen
4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“Een professionele externe kan dit begeleiden.”
“Ik zou de onderwijsassistent laten meeroosteren tijdens het
programma. Dat de school zijn onderwijsassistent hiervoor inzet.”
“Begeleider hoort hond goed onder controle te hebben.”
“Je moet veel kennis van honden hebben, maar ook echt
mensencoach zijn.”
“Je moet goed vragen kunnen stellen aan ouders en kinderen. Ook
weten wat bepaalde beperkingen inhouden.”
“Begeleider van het programma en een leerkracht.”
“Jezelf als professionele handler en een vakkracht voor de
doelstelling van de kinderen zoals een leerkracht of pedagoog of
iets dergelijks.”
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Deelconclusie
De onderzoekers, als begeleider van het programma, zal samenwerken met iemand vakbekwaam
in kinderen, zoals een interne begeleider om professionaliteit te kunnen garanderen. Dit zal een
structurele relatie opbouwen met de school. Mochten de onderzoekers in de toekomst zonder
samenwerking het programma leiden, dan zullen zij eerst een opleiding tot zorgprofessional
moeten afronden. De onderzoekers zullen zich aansluiten bij het AAI-kwaliteitsregister om met
de professionalisering van de sector mee te gaan en hun bekwaamheid zichtbaar te maken.
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4.7 Evaluatie
In vele richtingen van het sociale werkveld wordt er gebruik gemaakt van verschillende
evaluatiemodellen. Zo heb je SMART om doelen te formuleren en STARR om een reflectie uit te
voeren. Op een coachende manier en door middel van open vragen wordt er bij het kind, de school
en eventueel ouders uitgevraagd naar het probleem en hoe ze aan de oplossing willen werken. De
evaluatie is bedoeld om het kind inzicht in hun eigen leerproces te geven en in kaart te brengen of de
verwachtingen gehaald worden of waar zo nodig aanpassingen gemaakt moeten worden om doelen
wel te halen (Noteboom, Silfhout, & Tammes, 2019) (O'Riordan, 2012) (Janszen, 2015).
Uit de interviews is naar voren gekomen dat om effecten meetbaar te maken of te weten wat dit op
de lange termijn doet, je er onderzoek naar moet doen. Niet alle experts van categorie 2 en 3 werken
met een gericht evaluatiesysteem. Sommigen houden wel een verslag bij of geven de mogelijkheid
hiertoe.
Categorie Expert
2 G. Splinter
2 N. van Beek

4 M.J.P. EndersSlegers

Citaat
“…daar zou ik eens onderzoek naar moeten doen.”
“In principe evalueert de therapeut in hoeverre de deelnemer
progressie maakt. Ik kijk naar hoe de oefeningen met de hond
uitgevoerd worden, hoe de vervolg stappen uitgevoerd worden en of
we het doel uit de oefening hebben gehaald. Waar nodig pas je iets
aan om nog gerichter het doel te bereiken.”
“Het is heel belangrijk dat jullie er onderzoek bij doen, dat je je
effecten noteert en dat je heel goed kijkt naar wat er precies
gebeurt.”

Deelconclusie
Voor het programma zal er een intake gedaan worden, waarna een begeleidingsplan geschreven
wordt. Hierop wordt een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie gehouden, met de ouders, de
school en het kind. Deze worden schriftelijk verwerkt om een duidelijk overzicht te houden en de
effecten meetbaar te maken. Wanneer een school een evaluatiesysteem hiervoor in plaatst heeft zal
hiervan gebruikt gemaakt worden.
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5 Discussie
In dit hoofdstuk komen discussiepunten betreffende het onderzoek aan bod. De discussie is
opgesplitst in de methodediscussie en de resultatendiscussie. In de methodediscussie worden
discussiepunten die betrekking hebben op de gekozen methode besproken. In de resultaten discussie
wordt ingegaan op opvallende resultaten uit het onderzoek.

5.1 Methodediscussie
De methode van dit onderzoek berust op literatuurstudie gecombineerd met semi gestructureerde
digitale expertinterviews om de (deel)vragen van dit onderzoek te beantwoorden.

5.1.1 Digitale expertinterviews
Tijdens de uitvoering van dit onderzoek, wordt er wegens het coronavirus zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van social distancing. Om het onderzoek toch veilig door te laten gaan, zijn de onderzoekers
de expertinterviews gaan digitaliseren. De meeste hiervan zijn via audio en beeld verricht, zoals o.a.
via Skype. Indien de expert in kwestie liever geen gebruik maakte van beeldmateriaal, is er alleen van
audio gebruik gemaakt, zoals telefonisch. Gedurende het onderzoek, is er bij enkele interviews
hinder ervaren door het digitale aspect van het interview. Zo hebben drie interviews via skype
tijdelijk stil gelegen wegens slecht internet. Ook is één interview laat gestart doordat er geen goede
Skype verbinding mogelijk was, wat resulteerde in een kleiner tijdbestek van dat interview. Hiernaast
heeft eenmaal een telefonisch interview stil gelegen omdat de telefoon van de geïnterviewde leeg
was en heeft een keer de verbinding slecht gepakt. Al deze hinderingen hebben effect kunnen
hebben gehad op de uitkomst van het onderzoek. Mogelijk doordat de geïnterviewde “uit zijn/haar
verhaal raakte” en hierdoor informatie die hij/zij wilde geven niet heeft verteld, of doordat de
onderzoekers niet of minder heeft doorgevraagd om dezelfde reden. Om dit zoveel mogelijk te
beperken, hebben de onderzoekers na het herstellen van de verbinding direct teruggekoppeld naar
de laatst gestelde vraag en de geïnterviewden ondersteund door zijn of haar laatste zinnen te
herhalen.
De categorieën die aannemelijk de meeste hinder hebben ondervonden van de digitale
tekortkomingen op het moment van het interview zijn categorieën 3 en 4. Categorie 3, bestaande
uit twee buitenlandse bedrijven werkzaam in dezelfde sector als de onderzoekers naar streven,
ondervonden beide hinder. Hierbij heeft bij één interview, de Skype verbinding er gedurende tien
minuten uitgelegen. Hiernaast heeft het meerdere pogingen geduurd voordat we telefonisch contact
hadden met het tweede bedrijf. Categorie 4, bestaat uit één expert, waarbij Skype gedurende de
eerste 10-15 minuten van het interview niet wilde verbinden. De expert in kwestie had één uur in
haar agenda voor ons gereserveerd, waardoor de tijdsduur van dit interview is ingekort. Dit maakt
dat enkele mogelijke doorvragen niet zijn gesteld wegens het tijdsgebrek. Wegens de preventieve
voorzorgsmaatregelen van de onderzoekers, zoals het terugkoppelen naar de laatst gestelde vraag,
is de mogelijke nadelige invloed van het digitale aspect van de interviews beperkt gebleven.
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5.1.2 Verzadiging
Bij een kwalitatief onderzoek, wordt normaal gesproken doorgegaan tot er verzadiging is van de
gegeven informatie. Dit houdt in dat er geen nieuwe informatie meer gegeven word gedurende een
interview. Wegens het tijdbestek en beschikbaarheid van experts door corona, hebben de
onderzoekers gekozen het bij elf interviews te houden. Hierdoor is het mogelijk dat, wanneer dit
onderzoek nogmaals wordt uitgevoerd met elf verschillende experts, er een andere conclusie uit
komt (Baarda B. , 2018).
Categorie 1a: managementfunctie basisonderwijs bestaat uit één adjunct-directeur, welke weliswaar
het onderzoek vanuit een verschillende hoek heeft kunnen belichten, maar die alleenstaand geen
verzadiging kon realiseren. Categorie 1b: begeleidende functie basisonderwijs, bevatte één
onderwijsassistent/interne begeleider en één leerkracht in het basisonderwijs. Deze categorie
begeleidt beide kinderen op een basisschool en hadden veel overeenkomende antwoorden.
Afleidend van hun functie, lagen de verschillen met name in de groepsgrootte. Waarbij de
onderwijsassistent/interne begeleider meer voordelen zag in één op één begeleiding en de
leerkracht juist aan klassikaal de voorkeur gaf. Er waren geen vragen in het interview die alleen
beantwoord werden door categorie 1, maar enkel overlappende vragen met de andere categorieën
om deze te beantwoorden vanuit het kind/school perspectief. Hierdoor is deze categorie in
verhouding minder kwetsbaar dan de andere categorieën wat betreft de resultaten van de
interviews. Ook voor deze categorie geldt, het literatuuronderzoek is leidend, een grotere
hoeveelheid geïnterviewden in deze categorie had mogelijk tot meer aanvullende informatie
kunnen leiden. Desondanks, heeft de relatief kleine groep geïnterviewden toch een mooie
aanvulling vanuit hun perspectief kunnen realiseren.
Categorie 2 bevatte vijf experts, waaronder hondentrainers/begeleiders, eigenaren van bedrijven
die coaching met honden aanbieden en leerkrachten die coachen in deze sector. Het is veilig te
stellen, dat van alle categorieën behandeld in dit onderzoek, categorie 2 het meest verzadigd is.
Een uitzondering op deze statement is het onderdeel methode en werkvormen, hierbij maken alleen
D. Veldhuizen en N. Jenken gebruik van dezelfde methode. Wat te verklaren valt, aangezien deze
beide werkzaam zijn bij Pets4Care.
Categorie 3 bevatte twee experts die beide coaching met honden uitvoeren als programma op
basisscholen, waarvan één in Australië en één in België. Ondanks de gigantische afstand tussen de
experts, zijn hun antwoorden wel vergelijkbaar. Een uitzondering hierop is de inzet van de hond,
waar de expert uit België hetzelfde antwoord geeft als de experts uit categorie 2, geeft de expert uit
Australië een veel hogere capaciteit aan dan de andere experts. Een mogelijke verklaring hiervoor,
is de diversiteit aan onderzoek en randvoorwaarden per land. België is dichtbij Nederland en
hierdoor liggen zij mogelijk meer op één lijn met Nederland dan in Australië het geval is.
Categorie 4: Antrozoölogie is op advies van geïnterviewden toegevoegd en heeft het onderzoek
belicht vanuit een observeerder/onderzoeker perspectief. De persoon in kwestie: M.J.P. EndersSlegers, is zeer deskundig in dit werkveld en geeft hierdoor een goede validiteit voor deze categorie.
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5.1.3 Verschillende interviewers
Dit onderzoek is uitgevoerd door twee onderzoekers, die ondanks hun streven om zo
onbevooroordeeld mogelijk het onderzoek uit te voeren, waarschijnlijk toch het onderzoek beïnvloed
hebben vanwege hun eigen mening, ervaring of opvatting. Hiernaast was dit de eerste ervaring van
de onderzoekers met een semigestructureerd interview, waardoor zij mogelijk onvoldoende hebben
doorgevraagd en/of vragen hebben gesteld die minder toepasbaar waren voor de resultaten van het
onderzoek. Hiernaast is het onderzoek uitgevoerd door twee onderzoekers, die ieder individueel de
helft van de interviews hebben afgenomen. Hierdoor is het mogelijk dat er verschillende vragen zijn
gesteld door de ene onderzoeker, t.o.v. de ander. Om dit verschil zoveel mogelijk te beperken, is er
van te voren door de onderzoekers overlegd welke doorvragen in ieder geval van belang zijn om te
stellen. Verder is er na ieder interview contact geweest tussen de onderzoekers, om te bespreken
welke vragen er door de ander gesteld zijn. Hieruit is te samen een lijn getrokken welke vragen van
belang zijn voor het onderzoek. Hierdoor is het verschil tussen eerdere en latere interviews en door
welke onderzoeker de expert is geïnterviewd zoveel mogelijk beperkt.

5.1.4 Persoonlijke connectie
De uitvoering van dit onderzoek vond plaats ten tijden van de uitbraak van het coronavirus. Hierdoor
waren er veel experts beschikbaar uit categorie 2; coaching met dieren en categorie 3; vergelijkbare
programma’s, omdat deze beroepen tijdelijk niet uitgevoerd konden worden. Experts uit categorie 1;
basisonderwijsinstellingen daarin tegen, hadden het enorm druk doordat zij leerlingen nu vanuit
thuis onderwijs dienden te bieden. Hierdoor is er niet één basisschool geweest, die ook
daadwerkelijk op onze uitnodigingsmail heeft gereageerd. De onderzoekers hebben moeten
overgaan in het direct contacteren van kennissen om zo toch het onderzoek uit te voeren met deze
categorie. Hierdoor bestaat er een mogelijkheid dat de resultaten uit categorie 1 zijn beïnvloed
doordat de expert de onderzoeker persoonlijk kent. Hier zijn door de onderzoekers geen signalen van
ontvangen. Daardoor is de verwachting dat de persoonlijke connectie tussen geïnterviewden en de
onderzoekers weinig tot geen invloed op het onderzoek heeft gehad.
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5.2 Resultatendiscussie
In de resultatendiscussie worden opvallende resultaten besproken en indien mogelijk verklaard.

5.2.1 Betrouwbaarheid
Dit onderzoek is opgesteld als opzet voor twee toekomstige bedrijven. Deze willen in de toekomst
het programma dat ontwikkeld is in dit onderzoek gaan aanbieden bij basisscholen. De resultaten in
dit onderzoek zijn een combinatie tussen de wetenschappelijke informatie uit de literatuurstudie, de
praktijkervaring uit de interviews en de randvoorwaarden van de opdrachtgevers. De mening van
een persoon en in dit geval twee personen, zal te allen tijde de resultaten beïnvloeden t.o.v. een
onderzoeker die dezelfde resultaten objectief publiceert (Prelec, 2004) (Bakker, et al., 2020).
Desondanks is het resultaat een toepasbaar programma voor de opdrachtgevers, omdat deze is
toegepast op hun eigen randvoorwaarden en bestaat uit representatieve en kwalitatieve informatie
van de geïnterviewden.

5.2.2 Voeding
Zoals beschreven in de deelconclusie van 4.6.1 Vergoeding, kiezen de onderzoekers ervoor hun
honden een dieet van rauw vlees te voeden. Dat voeding een belangrijk onderdeel is van de
gezondheid van de hond is geen discussie over mogelijk. Of een dieet van vers vlees de beste keuze is
voor de gezondheid van de hond, is wel open voor discussie. Voordelen die genoemd worden van het
geven van vers vlees zijn; een natuurlijker en gezonder dieet, glimmende vacht, toename in spieren
en schonere tanden (Morelli, Bastianello, Catellani, & Ricci, 2019). Maar er zijn ook een aantal
veiligheidsrisico’s aan het geven van een rauw vlees dieet, hieronder vallen pathogenen, zoals
salmonella, bacteriën en ziekte. Pathogenen als salmonella, zijn niet alleen gevaarlijk voor de hond,
maar ook voor de mens. Zoönose zijn het meest bekende risico wat betreft het geven van rauw vlees
(Freeman, Chandler, Hamper, & Weeth, 2013) (Strohmeyer, Morley, Hyatt, Scorza, & Lappin, 2006).
Dit maakt het een discussiepunt, wat betreft de inzet van honden in een AAI interventie en het dieet
wat zij krijgen. In Nederland zijn er op, het moment van het schrijven van dit onderzoek, nog geen
richtlijnen wat betreft het dieet van een hond die ingezet word voor AAI.
In Amerika is er echter een groei zichtbaar in het aantal bedrijven werkzaam binnen AAI die het risico
te groot vinden om ingezette honden rauw vlees te voeren, omdat deze in contact komen met
mensen met een laag immuunsysteem (Petpartners, 2020). Er is in Amerika onderzoek gedaan door
middel van een enquête, waarbij 45 bejaardentehuizen, 45 ziekenhuizen en 27 AAI organisaties
hebben deelgenomen. De resultaten concludeerden, dat bij 70% van de AAI organisaties hun
deelnemers mogelijk risico lopen op een zoönose, doordat de ingezette honden een rauw vlees dieet
hadden. Hiernaast vonden zij ook, dat de richtlijnen voor een AAI binnen een ziekenhuis vele malen
strenger waren dan voor een bejaardentehuis (Linder, Siebens, Mueller, Gibbs, & Freeman, 2017).
Al deze factoren samen, creëren een scenario waarbij het geven van een rauw vlees dieet, in de
toekomst mogelijk buiten de richtlijnen voor een AAI in Nederland zal vallen.
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5.2.3 Groepsgrootte
De ideale groepsgrootte voor het programma is afhankelijk van o.a. de hulpvraag van het kind en de
draagkracht van de ingezette hond. In de praktijk wordt hierdoor veel gebruik gemaakt van één op
één coaching door de experts uit categorie 2 en 3, omdat de mogelijkheid dat de hond hierbij te veel
prikkels binnen krijgt relatief laag is en de focust gelegd kan worden op één kind tegelijk. Ook vanuit
categorie 4 wordt deze verhouding positief ondersteund. Indien de hulpvraag gebaseerd is op
groepsverband, wordt twee tot maximaal vier kinderen aangeraden. Experts uit de categorie 1,
hebben een verdeelde mening wat betreft de groepsgrootte. Hierbij is de voorkeur van de
geïnterviewden uit categorie 1b: begeleidende functie basisonderwijs, onderverdeelt in één op één
en klassikaal. De geïnterviewde uit categorie 1a: managementfunctie basisonderwijs gaf aan geen
voorkeur te hebben wat betreft groepsgrootte. Uit literatuur komt naar voren, dat de ideale
groepsgrootte uit drie, vier en vijf kinderen bestaat (Davis, 1993) (Csernica, et al., 2002). Indien een
groep groter wordt dan vijf personen, benadeelt dit de mogelijkheid voor ieder kind om actief deel te
nemen. Het advies is, des te lager het niveau van de deelnemers en des te korter de beschikbare tijd,
des te kleiner de groepsgrootte (Cooper, 1990) (Johnson, 1991). Ondanks de voorkeur van één expert
uit categorie 1 en de ondersteuning van enkele literatuur, is er gekozen voor één op één sessie.
Deze keuze is gemaakt vanwege de bevindingen wat betreft het welzijn van de honden en de
randvoorwaarden van de opdrachtgevers.
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6 Conclusie
Na beantwoording van de deelvragen in de deelconclusies van hoofdstuk 4, wordt bij deze
de hoofdvraag beantwoorden aan de hand van een programmafolder. De hoofdvraag is;
Welke criteria zijn van belang bij het ontwikkelen van een AAI programma met (therapie)honden ter
ondersteuning van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling voor basisonderwijsinstellingen?

Een hond als
studiegenoot
Doelstelling
Het programma biedt ondersteuning voor basisschoolleerlingen in hun sociaal emotionele
ontwikkeling. Het gaat hierbij om reductie van psychische onrust, groter zelfvertrouwen,
meer empathisch vermogen, meer verantwoordelijkheidsgevoel en een positief humeur.

Methode
Het kind gaat samenwerken met de hond tijdens interactieve spelvormen, welke gekoppeld
zijn aan de hulpvraag. Door als het ware de hond als spiegel te gebruiken, wordt er een veilige
omgeving tot zelfreflectie en leren gecreëerd.

De hond

De begeleiding

De hond is getest op geschiktheid voor het
programma. Vanzelfsprekend is de voeding
en gezondheid van de hond optimaal. De
hond die ingezet wordt is tussen de 2 en 10
jaar oud. In het programma wordt rekening
gehouden met de vaardigheden en het
karakter van de hond.

De begeleider van het programma
heeft een goede band met de hond en
is bekwaam in het lezen van signalen
van de hond. Er vind samenwerking plaats
met de interne begeleider van het kind.

Duur
Tijdens het intakegesprek zal bekeken worden hoeveel sessies nodig zijn. De sessies zijn
tussen de 15 en 45 minuten lang en maximaal 2 keer per week, afhankelijk van de capaciteit
van het kind. Van iedere sessie wordt een verslag gemaakt en aan het einde vind een
evaluatiegesprek plaats.

Waar
Het programma zal plaatsvinden op school. Dit kan in een leeg gymlokaal, klaslokaal
of een omheind schoolplein.

Veiligheid
Om veiligheid te waarborgen worden er duidelijke afspraken gemaakt over de omgang
met de hond. Hiernaast worden er maatregelingen getroffen omtrent hygiëne en risico’s
van zoönose. De hond staat te allen tijde onder toezicht van de begeleider.

Locatie

Kosten

Omgeving Schagen en Zoetermeer

€70,- euro per sessie + reiskostenvergoeding
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7 Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen beschreven voor mensen die een AAI programma in het
basisonderwijs met honden geven, voor mensen die er onderzoek naar willen doen en voor de
opdrachtgevers.

7.1 Aanbevelingen voor onderzoek
Vanwege het beperkte aantal geïnterviewde experts op gebied van onderwijs in dit onderzoek, is hier
geen verzadiging opgetreden. In vervolg onderzoek kan dit onderzoek herhaald worden met meer
experts, zodat er voldoende resultaten behaald zijn en een betrouwbare interpretatie mogelijk
gemaakt wordt.
Er is weinig onderzoek omtrent coaching met honden en dergelijke sessies in het (reguliere)
basisonderwijs. Dit zorgt voor weinig erkenning van de sector. Er liggen veel mogelijkheden voor
onderzoek, waarin dieper ingegaan kan worden op de verschillende onderwerpen welke een AAI
programma mogelijk maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld de capaciteit van het kind en de hond,
veiligheid van de hond, deelnemer en begeleider en de bekwaamheid van de begeleider. Ook zou er
onderzoek gedaan kunnen worden naar de ideale groepsgrootte van een Animal Assisted Interventie
voor kinderen in het basisonderwijs. Deze onderzoeken zullen zorgen voor professionalisering en
erkenning van de sector.
Ten slotte is er ook weinig onderzoek in Nederland gedaan naar de voor- en nadelen van het voeren
van een rauw vlees dieet aan honden, die gebruikt worden voor AAI. Uit interviews komt naar voren
dat begeleiders zelf voeren waar ze zich prettig bij voelen en er weinig bekend is over de risico’s.

7.2 Aanbeveling voor de opdrachtgevers en de sector
Er is recentelijk een nieuw kwaliteitssysteem opgericht voor AAI professionals, het AKR. Een
aanbieder van AAI krijgt dit keurmerk alleen als ze voldoen aan de opgestelde normen. Door
registratie in het AKR is het aantoonbaar dat de aanbieder praktisch en theoretisch deskundig is
en deskundig blijft door te blijven ontwikkelen (AAI-kwaliteitsregister, 2020). Dit draagt bij aan
professionalisering, bekendheid en erkenning van de sector. De opdrachtgevers worden aanbevolen
zich hierbij aan te sluiten.
Het wordt aanbevolen aan de opdrachtgevers om zich verder te verdiepen in de capaciteit van hun
hond, hoeveel zij ingezet kunnen worden en wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Ook
wat voor werkvormen er passen bij het karakter van de hond en in wat voor soort ruimte de hond
het meest op zijn gemak is. Hiernaast kan ook bekeken worden of het programma ook bij andere
doelgroepen ingezet kan worden, zoals bijvoorbeeld middelbare scholieren.
Uit de interviews blijkt dat mensen die in deze sector als coach met honden werkend zijn, bereid zijn
om informatie met elkaar te delen om de sector uit te breiden en het werkveld te professionaliseren.
Hierin hebben de meesten aangeboden een afspraak te maken om mee te lopen en van elkaar te
kunnen leren. Als uitwisseling van informatie tussen organisaties plaatsvindt, kan dit de sector
helpen groeien en kwaliteit van interventies vergroten. Het wordt de opdrachtgevers aangeraden
om met verschillende bedrijven mee te kijken, voordat ze starten met het programma.
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Bijlage I

Benaderde experts

Met onderstaande experts is in eerste instantie contact opgenomen, onderverdeeld per categorie.
Experts waar de onderzoekers een persoonlijke connectie mee hebben, zijn gekenmerkt met een *
en bovenaan als eerste benoemd in iedere categorie. Na het eerste contact bleken weinig experts
mee te willen doen, hierna zijn meerdere experts benaderd om toch nog meer interviews te kunnen
houden.
Categorie 1 - Basisonderwijsinstellingen
Basisschool De Tweewegen*
Populierenlaan 27
1766JE Wieringerwaard
T: 0224-221631
W: https://www.detweewegen.nl/
E: obs@detweewegen.nl

Basisschool De Peppel *
Pienterpad 1
1775AX Middenmeer
T: 0227 501989
W: https://www.obsdepeppel.com/
E: peppel@obsdepeppel.com

Basisschool De Hofvijver*
Forelsloot 3
2724CA Zoetermeer
T: 0793315481
W: www.dehofvijver.nl
E: directie@dehofvijver.unicoz.nl

Niko Tinbergen
Kievitlaan 6
1742AC Schagen
T: 0224 21 20 83
W:
https://www.nikotinbergenschool.nl/
E: school@nikotinbergenschool.nl
De Vogelweid
Merelstraat 46
1742JM Schagen
T: 0224-213208
W: https://www.vogelweid.nl/
E: info@vogelweid.nl

Sint Jozef Basisschool
Kemphaanweg 1
1756 BB ’t Zand
T: 0224-591439
W: https://sintjozefbasisschool.nl/
E: directeur.sintjozef@sarkon.nl

Kindcentrum De Touwladder
Velddreef 328
2727CV Zoetermeer
T: 0793413033
W: https://touwladder.unicoz.nl/
E: directie@touwladder.unicoz.nl

Meester Verwers
Forelsloot 1-2
2724CA Zoetermeer
T: 0793437828
W: www.meesterverwers.nl
E: meesterverwers@opoz.nl

Kindcentrum De Spelevaert
Irisvaart 2 -4
2724TT Zoetermeer
T: 0793318004
W: www.spelevaert.unicoz.nl
E: spelevaert@spelevaert.unicoz.nl

Basisschool ‘t Zwanenest
J. Blaauboerstraat 4
1751CJ Schagerbrug
T: 0224-571626
W: https://www.obszwanenest.nl/
E: s.dewaard@stichtingsurplus.nl

De Triangel
Vlasakker 33 -35
2723TP Zoetermeer
T: 0793414000
W: https://www.ikcdetriangel.nl
E: directie@obs-triangel.nl

De Springplank
Irisvaart 6 -8
2724TT Zoetermeer
T: 0793460064
W: www.obs-springplank.nl
E: directie@obs-springplank.nl

Categorie 2 – Coaching met honden
Pets4care*
Oeverstraat 24
3961AN Wijk bij Duurstede
T: 06-15311114
W: https://www.pets4care.nl/
E: info@pets4care.nl

Hunters Brook*
Slootweg 9
1774NM Slootdorp
T: 0227-581658
W: http://www.huntersbrook.nl/
E: -

Daniëls Training & Begeleiding
Omgeving Arnhem
T: 06-22569967
W: https://www.danielstrainingenbegeleiding.nl/
E: info@danielstrainingenbegeleiding.nl

Hondgenoot
Slinkmansweg 2
7433PC Schalkhaar
T: 06-14400710
W: http://hondgenoot.nl/
E: info@hondgenoot.nl
Dogyourmind
Smithsleane 11
8572WC Rijs
T: 06-46071361

Team-Codi
Jan van Riebeecklaan 29
2803WR Gouda
T: 06-16443370
W: https://www.team-codi.nl/
E: info@team-codi.nl
Spelen Helpt
Medisch Centrum Lucas Bols
Lucas Bolstraat 10E
2152CZ Nieuw Vennep

Dogswork
Buorren 46
8721GR Warns
T: 06-45474769
W: https://www.dogswork.nl/
E: info@dogswork.nl
Stichting Contacthond
Spieringweg 583A
2141EA Vijfhuizen
T: -
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W: https://dogyourmind.nl/
E: anne@dogyourmind.nl
Hoofd Hart Hond
Capelle aan den Ijssel
T: 06-27278222
W: https://hoofdharthond.nl/
E: info@hoofdharthond.nl

Righteous Pups Australia*
Golden Square
Victoria 3555
Australië
T: (03) 54354108
W: http://righteouspups.org.au/
E: bakerj@righteouspups.org.au

T: 06-33748963
W: https://www.contacthond.nl/
W: https://www.spelenhelpt.nl/
E: info@contacthond.nl
E: jorinde@spelenhelpt.nl
carlabrans@spelenhelpt.nl
Leerdier
Wijze Wolf
Royenstein 26
Ulftseweg 120
3958HL Amerongen
7064BG Silvolde
T: 06-30933171
T: 06-23782374
W: https://www.leerdier.nl/
W: https://wijze-wolf.nl/
E: info@leerdier.nl
E: info@wijze-wolf.nl
Categorie 3 – Vergelijkbare programma’s
Therapiedier BE
Milisstichel 3
3201 Langdorp
België
T: W: https://therapiedier.be/
E: info@therapiedier.be

*Persoonlijke connectie
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Bijlage II

Eerste e-mail contact met experts voor interview

Betreft: Deelname digitaal interview afstudeeronderzoek aanvullend AAI programma met (therapie)honden.
Geachte […],
Wij bevinden ons momenteel in een periode die wij nog niet eerder hebben ervaren. Het zijn rare, nieuwe tijden,
waarin wij genoodzaakt worden ons leven in veel opzichten aan te passen aan de huidige omstandigheden. Dit
vraagt om veel flexibiliteit, in alle sectoren. Zo ook in het onderwijs; docenten dienen hun lessen digitaal te
leveren, leerlingen studeren vanuit thuis, stages worden onderbroken en afstudeeronderzoeken moeten worden
aangepast.
Tot deze laatste categorie behoren wij, Fleur Boele en Tess Smit, twee diermanagement studenten op het Van
Hall Larenstein. Wij willen er alles aan doen om ons onderzoek voort te zetten. Dit onderzoek betreft een AAI
programma met (therapie)honden, ter ondersteuning van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling op
basisonderwijsinstellingen. Ook kinderen worden in deze tijd zwaar getroffen en wanneer de overgang naar het
“normale” leven weer gemaakt kan worden, kunnen wij hierbij ondersteuning bieden. Door bijvoorbeeld te
helpen bij het concentreren op leren, stress te verminderen en sociale vaardigheden te vergroten. Wij willen u
vragen de onderstaande mail aandachtig door te nemen en wij hopen u op een later tijdstip digitaal te mogen
verwelkomen.
Door de tijd heen heeft de relatie tussen mens en hond verschillende connecties gekend. Waar honden
voorheen met name werden ingezet voor een fysieke functie, zoals mee op jacht, worden
zij tegenwoordig veel gehouden voor hun gezelschap. Om meer inzicht te krijgen in de positieve effecten die
honden met zich meebrengen, is er in de afgelopen 40 jaar steeds meer gekeken naar
de therapeutische invloed die de hond op de mens heeft. Zo zou door de aanwezigheid van de hond mensen
minder angst ervaren en een lagere kans hebben om zich eenzaam te voelen. Door deze positieve effecten
wordt de hond steeds meer in een therapeutisch assisterende rol toegepast.
Een assisterende rol waarbij honden tot op heden weinig worden ingezet zijn basisschoolinstellingen. Dit terwijl
steeds meer leerlingen probleemgedrag vertonen en het aantal kinderen met depressie groeit. Therapeutische
ondersteuning van de hond levert positieve resultaten op met een verhoogde haalbaarheid als gevolg van hun
inzet. De samenwerking met honden geeft de mogelijkheid empathie te vergroten en depressie te verminderen.
Hiernaast resulteert de aanwezigheid van de (therapie)hond in een verhoging van motivatie, een positieve
invloed op de leerlingen hun zelfvertrouwen en een verlaging van de leerangst. Gezien alle positieve effecten
en mogelijkheden zijn wij van mening dat de assisterende rol van de (therapie)hond ook in deze sector meer
aangeboden dient te worden.
Momenteel doen wij, Fleur Boele en Tess Smit, een afstudeeronderzoek over het ontwikkelen van een AAI
programma met (therapie)honden, ter ondersteuning van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling op
basisonderwijsinstellingen. Dit in kader van de opleiding HBO Diermanagement van Hogeschool van Hall
Larenstein. Bij dit onderzoek zouden wij uw hulp goed kunnen gebruiken, gezien uw expertise op het gebied
van […]1. Graag zouden wij met u een afspraak willen maken om de mogelijkheden te bespreken voor een
digitaal expertinterview. Wij zijn zeer benieuwd naar uw ervaringen en visie.
Voor vragen of opmerkingen betreffende het onderzoek zijn wij beschikbaar op dit mailadres en onderstaande
contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Fleur Boele
06-21848697

en

Tess Smit
06-28781404

1

Categorie 1: leerlingen, hun behoefte en mogelijkheden, onderwijsinstellingen en zoveel meer.
Categorie 2 en 3: therapiehonden, coaching met honden en zoveel meer.

Afstudeeronderzoek: Een hond als studiegenoot.
III

Bijlage III

First mail contact expert interviews

Since the foreign countries we notified are all in category 2 or 3, […]1doesnt apply here.
Regard: Participation digital interview for thesis assisting AAI program with therapy dogs
Dear […],
We are experiencing a new chapter off life, a chapter we haven’t experienced before. These are weird
and new times, where we are being challenged adapting our way of living. This asks for a great deal
of flexibility in all sectors. As well in education; teachers have to deliver their classes digitally, students
have to study from home, internships are being cancelled and theses have to be adjusted.
We belong to this last category, Fleur Boele and Tess Smit, two animal management students at Van
Hall Larenstein. We are striving to continue our research, to develop an AAI assisting program with
therapy dogs, to support children in their social emotional development at primary schools. Children
are having a difficult time during this chapter, when the transition back to “the life as we know it”
begins, we want to offer our support to guide them through. We could help them to regain their focus
on studying, release stress and improve their social skills. We want to ask you to read the
undermentioned email with care and we hope to welcome you digitally in the near future.
Through time, the relationship between men and dog has known different connections. Where dogs
where mainly used for physical benefits in the past, like hunting, they are now mainly kept for their
company. To obtain more insight in the positive effects dogs have on us, researchers have
investigated the therapeutic effect dogs have on humans during the last 40 years. They discovered
that the presence of the dog caused a decrease in people their anxiety and reduces the odds that
they experience loneliness. These positive effects induce an increasing number of dogs performing
an assistance roll in therapeutic events.
Even though the amount of therapy dogs increases, there are still very few performing an assistance
roll in primary education. While on the counter side, there is an increasing number of children with
problematic behaviour and more and more are showing signs of depression. Therapeutic assistance
dogs deliver positive effects with an increasing feasibility as a result of their effort. Collaboration with
dogs gives the possibility to enhance empathy and decrease depression. Nevertheless, the presence
of therapy dogs has a positive effect on the children their motivation, their self-confidence and a
reduction in their learning anxiety. It is our opinion, based on all these positive effects and
possibilities, that therapeutic assistance dogs should be more present in primary schools.
At the moment we, Fleur Boele and Tess Smit, are doing our thesis about developing an AAI assisting
program with therapy dogs, to support children in their social emotional development at primary
schools. This thesis is instructed by the education Animal Management at University Van Hall
Larenstein. Your assistance in this research would be incredibly helpful, considering your expertise in
therapy dogs, coaching with dogs and so much more. We would like to make an appointment with
you, to discuss the possibilities for a digital interview. We are incredibly excited to hear your
experiences and vision.
For questions or comments considering this research contact this e-mail or give us a call.
Kind regards,
Fleur Boele
+31 6 21848697

and

Tess Smit
+31 6 28781404
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Bijlage IV

Topiclijst interviews

Datum
Interviewer

Geïnterviewde
Organisatie

Deelvraag

Topic

1a
1b

Het doel
De doelgroep

Sub topics

Mening over doel
Specifieke kenmerken doelgroep
Groepsgrootte
Obstakels
1c
Verwachtte effecten
Fysieke effecten
Mentale effecten
Sociale effecten
1d
Werkvormen en methodieken
Gebruikte methodes en werkvormen
1e
Evaluatie
Evaluatie doel
Evaluatie effecten
2a
Dierenwelzijn
Definitie hondenwelzijn
Hoe gewaarborgd
2b
Veiligheid
Veiligheid leerling gewaarborgd
Veiligheid hond gewaarborgd
Veiligheid begeleider gewaarborgd
2c
Overige randvoorwaarden
Geschikte compensatie
Dier inzet/capaciteit
Eisen aan omgeving/ruimte
Begeleiding
Tijd
Let op: Experts uit categorie 1 worden alleen op topics het doel, de doelgroep, werkvormen en
methodieken, evaluatie, veiligheid en overige randvoorwaarden geïnterviewd.
Introductie
-

Voorstellen onderzoeker en geïnterviewde.
De studie, toekomstige bedrijven, beide onderzoekers.
Laat de geïnterviewde zich voorstellen.

-

Toestemmingsformulier doornemen.
Eventueel niet ingevulde punten navragen, benadrukken altijd de mogelijkheid te hebben het interview
te stoppen of geen antwoord te willen geven.

-

Wat voor beroep doet u? Welke functie heeft u binnen uw bedrijf?
Hoe lang doet u dit beroep al?
Welke opleiding heeft u hiervoor gevolgd?

Het doel van het programma
-

Informeren over het doel van het programma.
Het doel van het programma is ondersteuning bieden voor basisschoolleerlingen bij hun sociaalemotionele ontwikkeling met behulp van (therapie)honden.

-

Wat is uw persoonlijke mening over ons doel? Zou u het doel veranderen of aanvullen?
Ziet uw obstakels of mogelijkheden voor het programma, m.b.t. tot het doel?
Denk u dat het doel haalbaar is? Waarom?
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De doelgroep
-

Welke leeftijdscategorie zou volgens u het meest geschikt zijn voor een Animal Assisted
programma?
Wat voor leerlingen, zullen er naar u mening, het meest profiteren van een Animal Assisted
programma?
Als u een schatting zou geven, hoe groot zou de deelnemende groep dan zijn?
Zijn er mogelijke obstakels die u ziet, bij het geven van een dier ondersteunend programma
op een basisonderwijs instelling?

Verwachte effecten (alleen categorie 2 en 3)
-

Welke fysieke effecten verwacht u van het programma als u kijkt naar uw eigen ervaringen?
Welke mentale effecten verwacht u van het programma als u kijkt naar uw eigen ervaringen?
Welke sociale effecten verwacht u van het programma als u kijkt naar uw eigen ervaringen?

Gebruikte werkvormen en methodieken
-

Welke methodes past u het meest toe in uw werkveld?
Welke werkvormen gebruikt u, in uw werkveld?
Maakt u gebruik van (andere) activerende werkvormen?
(instructie, interactie, discussie, opdracht, samenwerking, schrijf en spel)

Evaluatie
-

Hoe zou het doel van het programma te evalueren zijn?
Hoe zouden de effecten te evalueren zijn?

Dierenwelzijn (alleen categorie 2 en 3)
-

Wat is volgens u hondenwelzijn?
Hoe kan het welzijn van de hond volgens u worden gewaarborgd?
(karakter van de hond, leeftijd, gedragstest, training, socialisatie, begeleiding, levensbehoefte, stress
en rust)

Veiligheid
-

Hoe kan de veiligheid van de leerling gewaarborgd worden?
Hoe kan de veiligheid van de hond gewaarborgd worden?
Hoe kan de veiligheid van de begeleider gewaarborgd worden?

Overige randvoorwaarden
-

Wat zou volgens u een geschikte compensatie zijn voor het programma?
(welke kosten kunnen voorkomen?)

-

Hoe vaak zou u het programma per week/maand uitvoeren/inhuren?
(m.b.t. dierinzet, capaciteit)

-

Hoeveel tijd zou u per sessie van het programma rekenen?
(capaciteit leerlingen, capaciteit hond, capaciteit begeleiding?)

-

Wat is, naar uw mening, de ideale ruimte/omgeving om het programma te houden?

Eventuele opmerkingen of vragen
Bedankt en afsluiting
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Bijlage V

Vervolg mail + Toestemmingsformulier

Betreft: Deelname digitaal interview afstudeeronderzoek aanvullend AAI programma met
(therapie)honden.
Geachte […],
Bedankt dat u mee wilt doen aan ons onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van
een Animal Assisted Interventie ter ondersteuning van kinderen in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling in het basisonderwijs. Dit gebeurt in opdracht van de onderzoekers Fleur Boele en Tess
Smit, ten behoeve van hun toekomstige bedrijven “KwispelVriend” en “Educane”. Het onderzoek
maakt deel uit van hun afstuderen aan Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden. Hiervoor
worden er naast literatuurstudie ook digitale expertinterviews gehouden om de literatuur met
praktijkervaringen en kennis aan te kunnen vullen.
Wanneer schikt het u op een dinsdag, woensdag of donderdag tussen 28 april en 14 mei om
geïnterviewd te worden. Onze voorkeur van type online media gaat uit naar Skype en Microsoft
Teams, dit in verband met opname mogelijkheden. Mocht u op een andere manier geïnterviewd
worden, dan is dit ook mogelijk. Vermeld u dan alstublieft uw voorkeur en gegevens van deze media,
zodat wij u kunnen contacteren.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via mail of op onderstaande contactgegevens.
Ten slotte zouden wij u willen vragen de toestemmingsverklaring in te vullen en deze terug willen
mailen.
Met vriendelijke groet,
Fleur Boele
en
06-21848697

Tess Smit
06-28781404

Bijlage: Toestemmingsverklaring
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Bijlage VI

Continuation mail + Consent form

Regard: Participation digital interview for thesis assisting AAI program with therapy dogs
Dear […],
Thank you for participating in our research. The purpose of this research report is to develop an AAI
assisting program with therapy dogs, to support children in their social emotional development at
primary schools. This is in instruction of the researchers Fleur Boele and Tess Smit, in purpose for
their future businesses “KwispelVriend” and “Educane”. This research report takes a part in
graduating at Van Hall Larenstein in Leeuwarden. This research consists of literature study and digital
expert interviews to acquire the practical experience and knowledge.
Would you be available for an interview on a Tuesday, Wednesday or Thursday between the 28th of
April and the 14th of May. Our preference would be through an online media that lets us record the
interview like Skype or Microsoft Teams. If your preference lays elsewhere, please let us know as well
as your contact info for that media so we can contact you.
For questions or comments considering this research contact this e-mail or give us a call.
Lastly we would like to ask you to fill in the consent document and e-mail this back to us.
Kind regards,
Fleur Boele
+31 6 21848697

and

Tess Smit
+31 6 28781404
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TOESTEMMINGSVERKLARING
Naam onderzoek: Een hond als studiegenoot
Verantwoordelijke onderzoekers: Fleur Boele en Tess Smit
Verklaring deelnemer
Ik heb uitleg gekregen over het doel van het onderzoek. Ik heb vragen mogen stellen over het
onderzoek. Ik neem vrijwillig deel aan het onderzoek. Ik begrijp dat ik op elk moment tijdens het
onderzoek mag stoppen als ik dat wil. Ik begrijp hoe de gegevens van het onderzoek bewaard zullen
worden en waarvoor ze gebruikt zullen worden. Ik stem in met deelname aan het onderzoek zoals
beschreven in het informatiedocument.
Toestemming audio-/video opnamen
Ik geef toestemming om (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):
Ja Nee
☐ ☐ Video en/of audio opnamen van mij te maken voor dit onderzoek en deze opnames op te
slaan.
☐

☐ De geluidsopnamen uit te schrijven (transcriptie).

☐

☐ De gemaakte transcripten te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Ik begrijpt dat:
Ja
☐

Nee
☐ Deelname aan dit onderzoek geheel vrijwillig is.

☐

☐ Ik mijn deelname aan dit interview te allen tijde mag stopzetten zonder een reden te hoeve
geven.

Hierbij geef ik wel/geen toestemming voor het vermelden van uw naam en/of organisatie in het
voorwoord van de uiteindelijke scriptie om u te bedanken voor uw deelname aan het interview.

Naam: ………………………………………………………….........

Bedrijfsnaam:……………………………………..........

Handtekening: .....................................................

Datum:……………………………………...................

Verklaring uitvoerend onderzoeker
Ik verklaar dat ik de hierboven genoemde persoon juist heb geïnformeerd over het onderzoek en dat ik
mij houd aan de richtlijnen voor onderzoekers zoals verwoord in het protocol van de Ethische
Toetsingscommissie Geesteswetenschappen.
Naam: …………………………………………………………......……………………………………………………………………………..
Handtekening: .........................................................

Datum:………………………………......................
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Consent form
Title of the research study: Een hond als studiegenoot
Researchers responsible: Fleur Boele and Tess Smit
Statement of participant
The aim of the research study has been outlined to me. I was given the opportunity to ask questions
regarding the research study. I participate voluntarily in the research study. I understand that I can
stop at any point during the research study, should I wish to do so. I understand how the data of the
research study will be stored and how they will be used. I consent to participating in the research
study as described in the information document.
Permission for audio/video recordings
I give permission to (please check all that apply):
Yes No
☐ ☐ Make video and/or audio recordings of myself for use in the research.
☐

☐ Write out (transcribe) the recording.

☐

☐ Use the transcripts for research.

I understand that:
Yes No
☐ ☐ Participation of this research is voluntarily.
☐

☐ I can at all time withdraw my participation of this research without a given explanation.

Hereby I do / do not give permission for mentioning my name and / or organization in the preface of
the final thesis to thank you for your participation of the interview.

Name: ………………………………………………………….........Company name:……………………………………........
Signature: ...........................................................….Date:……………………………………...................

Statement of executive researcher
I declare that I have informed the above-mentioned person correctly about the
research study and that I abide by the guidelines for research as stated in the protocol of the Ethics
Assessment Committee Humanities.
Name: …………………………………………………………......……………………………………………………………………………..
Signature: .........................................................Date:………………………………......................
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Bijlage VII

Terminologie in het basisonderwijs

Hieronder is de terminologie, van toepassing op dit onderzoek, gebruikt in het onderwijs opgesteld
volgens de begripsbepaling van het CAO Primair Onderwijs (PO-Raad, CAO PO 2018-2019: Collectieve
Arbeidsvoorwaarden voor het primair onderwijs, 2018) (Wij leren, 2020).
Achterstand leerling(en) / risico leerling(en)
Deze categorie van de leerlingen wordt gebaseerd op het opleidingsniveau van hun ouders. Scholen
die les geven aan deze risico leerlingen krijgen hier extra geld voor.
Adaptief onderwijs
Deze vorm van onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen en stemt het onderwijs af op de
behoefte van de leerlingen.
Algemeen erkende feestdagen
- Nieuwjaarsdag
- Eerste en tweede Kerstdag
- Tweede Paasdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede Pinksterdag
- Koningsdag
- 5 mei, Bevrijdingsdag
Ambulante begeleiding
Een vorm van hulpverlening die wordt ingezet om leerlingen met een rugzak individueel te
begeleiden.
Bijzonder onderwijs
Deze vorm van onderwijs gaat uit van een bepaalde opvoedkundige/onderwijskundige visie of een
levensbeschouwelijke opvatting. Onder andere katholiek, protestants en islamitisch onderwijs
behoren tot deze categorie.
Co-teaching
Deze vorm van lesgeven houdt in dat gedurende een langere periode twee leerkrachten samen
verantwoordelijk zijn voor het lesgeven aan alle leerlingen in een klas.
Coaching
Een verzamelbegrip voor diverse begeleidingsvormen. Meestal wordt er verwezen naar persoonlijke
begeleiding, maar het kan ook in een groep plaatsvinden. De begeleider wordt verwezen als coach,
de persoon die gecoacht wordt coachee. Te samen gaan zij een coaching traject in waarbij er doelen
worden opgesteld.
Cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken, de waarneming en de fantasie. Ook de
begrippen intelligentie en geheugen zijn belangrijk als het gaat om de cognitieve ontwikkeling.
DSM
DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM is een handboek voor
diagnose en statistiek van psychische aandoeningen. In veel landen geldt DSM als de standaard in de
psychiatrische diagnostiek.
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Flexibel onderwijs
Deze vorm van onderwijs biedt leerlingen een vrije keuze beleid.
Gedragsproblemen
Ongewenste gedragingen die storend zijn voor het kind zelf of zijn omgeving.
Gepersonaliseerd onderwijs
Gepersonaliseerd onderwijs gaat niet uit van een vaste methode of opleidingsprogramma, maar
wordt afgestemd op de mogelijkheden, wensen en voorkeuren van een leerling of student.
Intern Begeleider (IB-er)
Deze vorm van begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en
begeleidende taken. De intern begeleider helpt leerkrachten en ouders met de hulpvraag over hun
kinderen.
Kwaliteitszorg
Omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit behoud en
verbeterd.
Leerlingbegeleiding
De begeleiding van de ontwikkeling van de kinderen. Vaak zijn dit kinderen met leer- en/of
gedragsproblemen.
Leerlingenzorg
De hulp die wordt aangeboden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit kan te maken met
leer- of sociale problemen.
Mentor
Een leerkracht die een groep leerlingen onder zijn of haar hoede neemt en deze begeleid en
adviseert waar dit nodig is. O.a. persoonlijke ondersteuning en loopbaanbegeleiding.
MR/GMR
Medezeggenschapsraad. Vaak een raad gevormd door ouders welke ideeën aan kunnen dragen en
mee beslissen in keuzes die gemaakt worden in het onderwijs van hun kind.
Ondersteuningsplanraad
Het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband passend onderwijs
Onderwijsassistent / klassen assistent
Een onderwijsassistent of klassen assistent is een medewerker in het onderwijs die ondersteunende
taken verricht. Wordt vaak ingezet bij de begeleiding van activiteiten.
Passend onderwijs
Het passend onderwijs heeft als doel, de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van
kinderen te verbeteren.
Potentieelgericht onderwijs
Bij potentieelgericht onderwijs staan de mogelijkheden van het kind centraal.
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Samenwerkend leren
Bij samenwerkend leren wordt gebruik gemaakt van samenwerkingsvormen.
Samenwerkend leren gaat uit van vijf basisprincipes:
- Positieve wederzijdse afhankelijkheid.
- Individuele verantwoordelijkheid.
- Directe interactie.
- Samenwerkingsvaardigheden.
- Evaluatie van het groepsproces.
Samenwerkingsverband
Regulier en speciaal basisonderwijs moeten aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband, om zo
alle leerlingen de beste vorm van onderwijs voor dat individu te kunnen bieden.
SLO – Stichting Leerplan Ontwikkeling
SLO staat voor Stichting Leerplan Ontwikkeling. Het is een landelijk expertisecentrum om leerplannen
te ontwikkelen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid,
overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale context. Hierbij behoort de
ontwikkeling van emoties, zelfbeeld en temperament.
Speciaal basisonderwijs
Het speciaal basisonderwijs is een onderwijsvorm die bedoeld is voor moeilijk lerende kinderen en
kinderen met opvoedingsmoeilijkheden die intensieve zorg nodig hebben. Bij deze kinderen is de
zorg binnen het reguliere basisonderwijs niet genoeg.
WMS
Wet medezeggenschap op scholen.
WPO
De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) bepaalt hoe het basisonderwijs in grote lijnen geregeld
moet zijn. De WPO regelt zowel het reguliere basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs.
WSNS
WSNS staat voor Weer Samen Naar School. Het WSNS-beleid heeft als doel om kinderen met leer- en
gedragsproblemen zoveel mogelijk naar het reguliere basisonderwijs te laten gaan.
Zorgklas
Een zorgklas is een klas waarin kinderen met een zorgvraag extra begeleiding krijgen. In de meeste
gevallen heeft de zorgvraag te maken met leerproblemen. Het betreft klassen in het reguliere
onderwijs.

Bijlage VIII

Spelboekje
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