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Wist u dat er niet ‘een’ clickermethode bestaat? Er zijn meerdere manieren om met de  

clicker te trainen. En wist u dat niet alleen zeezoogdieren en honden, maar ook kippen 

en muizen door middel van dat simpele apparaatje tot geweldige dingen in staat zijn? 

In dit nummer deel 1 over clickeren.

Clickeren of clickeren?

Tekst: Yvette van Veldhuijsen, www.alerthondentraining.nl. Foto’s: ruerdtsje douma, www.maiai.nl

Clickertrainen met een kip raar?
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Clickertraining is hot. Het lijkt wel of half Nederland ‘het’ 
doet met o.a. honden, katten, paarden, vogels en dieren-
tuindieren. Het clickgeluid wordt gevolgd door iets wat 

het dier leuk of lekker vindt, - bij voorkeur een hap-slik-weg lek-
kertje - en daardoor leert het snel een verband te zien tussen zijn 
handeling en de click. Clickertraining is daardoor een heel snelle 
en prettige manier om gewenst gedrag aan te leren. Of dit nu gaat 
om een simpele ‘ Zit’ of veel complexere oefeningen.

D r I E  m a n I E r E n
Maar niet iedereen clickert op dezelfde manier. Er zijn eigenlijk 
drie basismanieren om met de clicker te trainen. Luring: hier-
bij wordt het dier in een bepaalde houding gelokt waarna er 
geclickt wordt. Targeting: hierbij wordt het dier met een target 
tot een handeling gelokt waarna er geclickt wordt. En als laat-
ste: Freeshaping, hierbij moet het dier zelf nadenken wat het 
gewenste gedrag is zonder dat het uitgelokt wordt. Er wordt van 
enigszins het gewenste gedrag geshaped naar het eindplaatje. 
Shapen is het stap voor stap, van een klein begin richting het 
einddoel, langzaam het gedrag zo boetseren zodat uiteindelijk het 
doel wordt behaald. 

F r E E s h a p I n g
Freeshaping wordt door veel kenners als de enige echte manier 
van clickertraining gezien. Of dat terecht is, valt over te discus-
siëren. Echter, clickertraining komt oorspronkelijk uit de dolfij-
nentraining en daar worden alle drie manieren gebruikt. Echter, 
alle drie hebben ze voor- en nadelen. Luring en targetting lijken 
gemakkelijker, maar vaak is het wegtrainen van het lokken een 
probleem. Bij freeshapen moet je heel snel op de acties van je te 
trainen dier in kunnen spelen. Je hebt er echter veel meer moge-
lijkheden in. Daarom gaan we dieper in op het freeshapen. 

T I m I n g
Je timing is essentieel voor clickertraining. Je moet op exact het 
juiste moment je clicker indrukken. Ben je te vroeg of juist laat 
dan beloon je iets anders! Timing kun je oefenen met mensen. Als 
je met zijn tweeën bent dan kan de één trainer zijn en de ander 
mag gedrag uitvoeren. Een leuk gegeven is dat kinderen dit spel-
letje sneller door hebben dan volwassenen en er beter in zijn. Het 
is een kwestie van niet te veel over nadenken en gewoon doen.  
Volwassenen gaan vaak zitten nadenken over wat die ander nu 
voor hem of haar bedacht zou hebben. Kinderen zijn dan ook 
vaak goede clickertrainers. Het clickeren van elkaar lijkt op het 
kinderspelletje warm en koud alleen is de koud weggelaten en 
houden we alleen de goede acties bij. Ben je alleen dan kun je je 
timing verbeteren met bijvoorbeeld een stuiterbal: click wanneer 
hij op de grond komt of op zijn hoogste punt is. Of iedere keer als 
de journaallezer recht de camera in kijkt, clicken. 

K I p p E n !
Maar er is ook een andere manier om je clickervaardigheden te 
verbeteren. Door te werken met kippen. 
Kippen zijn snel, eten graag en ze doen niets omdat ze je zo leuk 
vinden. Dus als je technisch niet goed traint dan kom je niet ver 
met een kip. Ze zijn dus duidelijk anders als een hond. Veel hon-

den raden wat de baas van ze verwacht, of val-
len terug op een bekende oefening en doen dat. 

In het begin is het handig om met een trainings-
partner te werken. De een kan de clicker bedie-
nen en de ander de beloningen. Bovendien kun 
je elkaar helpen met het zo goed mogelijk te 
trainen door met elkaar mee te kijken. Samen 
bespreken wat goed gaat en wat beter kan. 

C r I T E r I a  E n  T r a I n I n g s p l a n
Met een goede timing alleen, ben je nog geen 
goede clickertrainer. Ook je criteria zijn belang-

Gedrag en opvoeding

Benodigdheden voor clickertraining: een clicker, lekkers, in dit geval ook een tar-
get, en een gemotiveerde trainer en hond.

g E E n  b E p E r K I n g E n
In het stuk tekst kun je het woord ‘dier’ vervangen door 
elk ander dier mits het lichamelijk de mogelijkheden heeft 
om dit gedrag te kunnen uitvoeren. Dat je met een clicker 
een olifant niet kunt leren vliegen, zal iedereen begrijpen 
maar bijvoorbeeld een ziekte als HD kan ook een reden zijn 
waarom een dier een oefening lichamelijk niet kan doen. 
Het is goed over een eventuele lichamelijke beperking na te 
denken als iets niet lukt. Anderzijds moet je ook niet te snel 
denken dat iets niet mogelijk is. Een kip of kat kan prima 
leren apporteren!
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rijk. Wat moet het dier doen om een beloning 
te verdienen. Als je dat niet kan verwoorden 
naar je trainingspartner, heb je zelf het plaatje 
niet helder genoeg in je hoofd en kun je ook je 
kip niet duidelijk maken wat de bedoeling is. 
Het criterium kan bijvoorbeeld zijn, één stapje 
richting een voorwerp en dan click, en krijgt 
het dier zijn beloning. Echter doe je dit te lang 
achter elkaar zul je zien dat het tweede stapje 
erg lastig wordt omdat het dier denkt: ‘ ik moet 
één stap doen en klaar’. 
Om deze stagnatie te voorkomen, maken we 
een trainingsplan waarbij we de criteria om 
een click en een beloning te krijgen geleidelijk 
iets opschroeven. Het dier moet dus meer gaan 
doen om nog een click te verdienen. Ga je te 
snel door je trainingsplan heen dan raakt het 

dier in de war en kan het zijn dat hij afhaakt. Sommige mensen 
maken helemaal geen plan, niet op papier en niet in hun hoofd… 
Dat de training dan alle kanten op gaat, niet erg succesvol is en 
veel stress op levert bij het dier, is een logisch gevolg. 

E E n  v o o r b E E l D  v a n  E E n  E E n v o u D I g 
T r a I n I n g s p l a n :

Doel: De kip moet tussen diverse vormen de cirkel kunnen aan-
pikken met de snavel. 
Tussenstap: Eerst de kip leren een cirkel aan te raken. Voor je 
met meerdere vormen gaat werken. 
Voorbereiding: cirkel op een lege tafel, clicker in de hand, kip 
onder de arm en de trainingspartner heeft het graan. Zodra je de 
kip op de tafel zet, begint je trainingssessie. 
Het begin: 
Stap 1 Eén stap naar het voorwerp
Stap 2 Twee stappen naar het voorwerp
Stap 3 Overhellen naar het voorwerp met zijn kop
Stap 4 Het voorwerp aanraken

De kip in het voorbeeld moet stap 1 een aantal keren goed doen 
voor je naar stap 2 door kunt, bij stap 3 idem. Hoelang je over 
een stap doet, is afhankelijk van het dier. Meestal wordt de 80% 
regel aangehouden. Doet het dier het 80% van de tijd goed dan 
kun je een stap verder gaan. Bij sommige kippen lijkt ineens het 
kwartje te vallen, waar je over stap 2 misschien vier minuten deed 
en gaat stap 3 in één minuut. Let wel, er bestaat geen standaard-
tijd over hoelang je over een stap moet doen… 

b E l o n I n g s F r E q u E n T I E
Een beginnersfout is, met zevenmijlslaarzen door het trainings-
plan heen te banjeren om lekker snel bij het einddoel te komen. 
Vaak is het tegendeel het geval, het dier raakt in de war, de stap is 
te groot waardoor het dier niet binnen een redelijke tijd de click 
kan verdienen. Je beloningsfrequentie moet dus ook goed zijn. Je 
beloningsfrequentie is hoe vaak je beloont in een bepaalde tijd. 

Gedrag en opvoeding

Wat wil je van me?

Om een kip over een behendigheidstoestel als de wip te krijgen, is timing essentieel.
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is het dier niet echt gemotiveerd om mee te 
werken en snel afgeleid door omgevingsprik-
kels. Het dier wil zich liever met andere zaken 
bezig houden. Daarom is het ook goed om van 
te voren te bedenken hoe erg de omgeving 
‘stoort’. In een moeilijke omgeving - bijvoor-
beeld op een trainingsveld met andere honden 
- is het voor een hond moeilijker om een taak 
uit te voeren. De beloning zou dan ook waarde-
voller, sterker, moeten zijn dan voor dezelfde 
taak in zijn eigen woonkamer. Door hier mee 
te spelen, regelmatig je dier te verrassen met 
een andere beloning hou je de trainingen ook 
spannend. Nieuwe oefeningen kun je het beste 
aanleren in een zo min mogelijk afleidende 
omgeving.  n

In deel 2 komen het aanleren van het commando, 
het niet meer belonen voor spontane uitvoeringen 
en de commandobeheersing aan bod.

Door zo snel mogelijk te clicken zal het dier met ons bezig blijven 
en niet wat anders gaan doen. De beloningsfrequentie hangt dus 
sterk af van je criteria. (Komt u dat bekend voor van het trai-
ningsveld? De hond die ineens iets anders gaat doen: snuffelen, 
krabben, blaffen omdat het te lang duurt voor hij een beloning 
kan verdienen? Ook wij willen regelmatig beloond worden en 
zijn niet blij als ons salaris einde van de maand niet overgemaakt 
blijkt te zijn. De motivatie om dan aan het werk te blijven daalt 
ook bij ons.) Bouw je je beloningsfrequentie niet geleidelijk af dan 
moet je altijd enorm vaak belonen. En ben je eigenlijk niet meer 
aan het trainen. Trainen is stapje voor stapje gedrag uitwerken 
en verbeteren… als het dier altijd het zelfde moet of blijft doen 
om een beloning te verdienen, is het eigenlijk gewoon voeren in 
plaats trainen.  

W a a r D E  v a n  D E  b E l o n I n g
Geef je beloningen die een te grote aantrekkingskracht hebben dan 
kan het zijn dat het dier alleen maar met de beloning bezig is en 
zich niet kan concentreren op iets anders. De waarde van de belo-
ning is in dat geval te hoog. Doorgaans zien we echter eerder het 
tegenovergestelde: de waarde van de beloning is te laag. Hierdoor 

Gedrag en opvoeding

De eerste oefening kan zijn de kip te leren iets aan te pikken en dat gedrag te belonen.

Om een kip over een behendigheidstoestel als de wip te krijgen, is timing essentieel.

W o r K s h o p  m E T  K I p p E n
Nu zullen er ongetwijfeld mensen denken: ‘Wat kun je een 
kip nu leren?’ 
U zult verteld staan! Bijvoorbeeld het lopen over een wip, 
A-schutting of ander mini-behendigheidstoestel. Maar ook 
vormen of kleuren onderscheiden is voor een kip geen pro-
bleem. Het hoofddoel is hierbij nog steeds de trainer van de 
kip beter te leren clickeren, zodat hij of zij dit in praktijk 
met zijn/haar hond perfect beheerst. 

Hondenschool Alert in Wenum heeft deze zomer diverse 
freeshape workshops met kippen op het programma staan. 
Voor meer informatie: www.alerthondentraining.nl


