
Politiehonden 



inhoud 

 Politiehonden 3 

1. Geschiedenis 4 

2.  Geschikte hondenrassen 5 

3. Het werk van de politiehond 6 

4. De hondengeleider 9 

5. De opleiding van de hond 10 

6. Hondenweetjes 12 

7. Filmpje 14 

 Pluskaarten A en B 15 

 Bronnen  17 

 Colofon en voorwaarden 18 



Politiehonden 

Paarden en honden zijn dieren die het werk van de politie 
gemakkelijker maken.  
Je noemt deze dieren levende have. 
De politie gebruikt honden al meer dan 100 jaar. 
De hond is een onmisbaar deel van een politiekorps  
geworden. 
In dit boek lees je meer over politiehonden. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 
 Wanneer begon de politie honden te gebruiken? 
 Welke hondenrassen zijn geschikt als politiehond? 
 Welke eigenschappen heeft een politiehond? 
 Wat voor soorten politiehonden zijn er? 
 Waar worden bewakingshonden voor gebruikt? 
 Waar worden speurhonden voor gebruikt? 
 Wat is de rol van de hondengeleider? 
 Wat leren politiehonden? 
 
 



De wolf 
Elke hond stamt af  van de wolf  (1).  
De wolf  wist heel vroeger al dat in de buurt van de 
mens altijd iets te halen viel (2). 
Tussen het afval was vaak nog iets te vinden. 
De brutaalste wolf  had het meeste succes. 
Ze wenden steeds meer aan de mens. 
Ook de jongen wisten niet beter. 
Sommige wolven  zijn zo huisdier geworden. 
Ze hielpen bij de jacht en bewaakten. 
 
De eerste politiehond 
Rond het jaar 1900 was er in de Belgische stad 
Gent een tekort aan politiemensen. 
Mensen waren te duur en een hond was goedkoop. 
Het werd een enorm succes. 
Tien jaar later had de politie in Gent dertig honden.  
De politie leidde de honden zelf  op. 
Die opleiding werd een voorbeeld voor heel veel 
andere plaatsen. 
In Nederland werd in 1907  de Nederlandse Politie-
honden Vereniging opgericht. 
Dat gebeurde door de politie in den Haag. 
Daarmee kreeg ook Nederland politiehonden. 

1. Geschiedenis 

Bewaken Training 
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2. Geschikte hondenrassen 

Rassen 
Vanaf  1907 gebruikte de politie verschillende rassen: 
 Duitse herders (1),  
 Hollandse herders (2),  
 Mechelse herders (3),  
 Bouviers (4),  
 Dobermanns (5) en Groenendaelers (5) 
 
Nu worden vooral de Duitse herder en Mechelse of  
Belgische herder gebruikt.  
Door al die jaren van training leerde de politie dat die 
twee rassen het meest geschikt zijn als politiehond. 
 
Geschikt 
Het betekent niet dat elke Duitse of  Mechelse herder 
een politiehond kan worden. 
Wat maakt een hond geschikt? 
 De hond moet moedig zijn ( dus geen angst hebben). 
 De hond moet een doorzetter zijn en dus niet snel 

opgeven. 
 De hond moet groot en sterk genoeg zijn. 
 De hond moet plezier in werken hebben. 
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NIET GESCHIKT. 



3. Het werk van de politiehond 

Neus en tanden 
Honden hebben bijzondere eigenschappen.  
Ze hebben een fantastische neus.  
Daar maakt de politie graag gebruik van. 
Iets wat een mens niet ruikt, ruikt een hond wel. 
Ook schrikt een agressieve hond mensen af. 
De scherpe tanden gebruikt de politie ook. 
Met zo’n hond wil je geen problemen krijgen. 
Neus en tanden zorgen voor verschillende  
soorten politiehonden: 

 1. Bewakingshonden 
Deze honden helpen bij de dagelijkse bewaking.  
Ze helpen ook de Mobiele Eenheid (ME) als de orde verstoord wordt.  
Bewakingshonden worden op commando agressief.  
Dat schrikt mensen die de orde verstoren af.   
De hond is een geweldsmiddel net als een wapenstok, pepperspray 
of een pistool. 
Bewakingshonden vind je daar waar veel mensen samenkomen. 
Denk maar aan voetbalwedstijden, feesten en festivals,  
demonstraties, maar ook bij Oud en Nieuwjaar. 



 2. Speurhonden 
Deze honden worden afgericht om geuren te herkennen. 
Zo heeft elke speurhond zijn eigen specialiteit.  
Je kunt een speurhond dus niet zomaar voor alle geuren 
gebruiken. Zo zijn er: 
 Honden die mensengeur ruiken. Ze speuren naar vermiste 

mensen. Maar als een crimineel te voet gevlucht is, komt deze 
hond ook in actie (1). 

 Honden die lijken opsporen. 
 Honden die verboden verdovende middelen opsporen (2). 
 Honden die explosieven, ontstekers en vuurwapens 

opsporen. 
 Honden die geld opsporen. 
 Passieve speurhonden speuren naar verdovende middelen 

die mensen bij zich hebben op bijv. een luchthaven. 
De speurhond die iets gevonden heeft begint te blaffen. 
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 3. Aanhoudingshonden 
Aanhoudingshonden horen bij een speciaal Aanhoudings–en 
OndersteuningsTeam van de politie.  
Deze honden worden daarom AOT-honden genoemd. 
AOT-honden gebruikt men bij arrestaties van verdachten 
waarvan men denkt dat ze een vuurwapen bezitten. 
Ook worden de honden ingezet in gebouwen of op terreinen 
waar geen andere mensen aanwezig zijn dan de verdachten. 
De honden zijn er op getraind geen geluid te maken.  
Ze worden losgelaten, zoeken de verdachte en vallen aan. 



4. De hondengeleider 

Team 
Wil de politie een goede politiehond hebben, dan 
begint dat bij de hondengeleider. 
De hondengeleider krijgt eerst een opleiding.  
Hij moet een ijzersterk team gaan vormen met 
zijn hond. 
Een agent kan alleen hondengeleider worden: 
 Als hij enkele jaren als agent gewerkt heeft. 
 Als hij lichamelijk heel fit is. 
 Als hij van honden houdt. 
 
 
Opleiding 
Een goedgekeurde geleider volgt een opleiding 
van acht weken. Tijdens de acht weken krijgt hij 
een hond toegewezen.  
Met deze hond gaat de agent de hele opleiding 
volgen. 
De agent neemt deze hond mee naar huis en 
gaat er ook helemaal voor zorgen. 
De honden krijgen een uitgebreide training bij de 
KNPV*.  
*(Koninklijke Nederlandse Politie-Vereniging). 



5. De opleiding van de hond 

KPNV 
Je las al dat de KPNV honden traint.  
Deze vereniging geeft cursussen voor de hond en 
zijn geleider. 
De hond kan samen met zijn geleider verschillende 
diploma’s halen. 
De cursussen zijn niet alleen voor de politie.  
Iedereen kan de cursussen volgen met een geschikte 
hond. Er zijn meer beroepen die honden gebruiken. 
Denk maar aan bewakers en de douane. 
 
Pup 
De training begint al bij de geleider thuis als de hond 
nog een pup is. Als een hond jong is, leert het dier 
heel snel. Belangrijk is dat de pup een geleider door 
dik en dun leert vertrouwen en gehoorzamen. 
 
BKD, het eerste diploma 
De eerste cursus is de Basis KPNV Dressuur.   
De cursus duur 5 dagen. De geleider leert vooral hoe 
een hond het beste leert. Er wordt vooral geleerd om 
op een fijne manier te oefenen met de hond. 
Ook leert de geleider veel over hondengedrag. 



Diploma Politiehond 1 en 2 
De hond leert: 
 om voedsel te weigeren. 
 om een voorwerp te bewaken. 
 om personen op te sporen. 
 om een verdachte tot staan te brengen (lopen, 

vluchten of  fietsen). 
 om een verdachte te vervoeren. 
 om teruggeroepen te worden. 
 om te verdedigen. 
 
Diploma Object Bewakingshond  
De hond leert : 
 om voedsel te weigeren. 
 om te volgen met en zonder lijn (lopen en fietsend). 
 om te lopen over planken, op trappen, door buizen. 
 om grote, kleine dingen en personen op te sporen. 
 om stil te zijn. 
 om een verdachte tot staan te brengen (lopen, 

vluchten of  fietsen). 
 om een verdachte te vervoeren. 
 om verdachten met vuurwapens aan te houden. 
 
 



Diploma Speur– en sorteerhond 
De hond leert: 
 om een spoor te volgen. 
 om voorwerpen te sorteren. De hond moet uit 

vier  voorwerpen er één uitzoeken die de geur 
van een aangewezen persoon draagt. 
De drie andere voorwerpen dragen de geuren 
van andere personen. 

 om verstopte personen op te sporen in een vlak 
terrein, maar ook onder puin. 

 
 

6. Hondenweetjes 

Pensioen 
Een politiehond gaat op de leeftijd van 10 jaar met 
pensioen. Hij heeft dan zijn rust verdiend na al dat 
speuren en aanhouden of  ander gevaarlijk werk. 
De hond kan bij zijn geleider blijven wonen of  er 
wordt gezocht naar een fijn ander huis. 

 



 

Vervoer 
De politie heeft speciale auto’s met ingebouwde 
hokken. De hokken zijn klein. Dat is gedaan voor de 
veiligheid van de hond. Die kan zo niet heen en 
weer geslingerd worden in het hok bij hoge 
snelheid. 
De Mobiele Eenheid heeft speciale hondenbussen 
waar vier honden en hun geleiders mee vervoerd 
kunnen worden. 
 
 
Bumper 
Één van de bekendste politiehonden is Bumper.  
Tijdens zijn opleiding tot politiehond kon je Bumper 
volgen op Instagram en Facebook. 
Bumper had 143.000 volgers, maar moest stoppen 
met Facebook en Instagram toen hij geslaagd was. 
Toen pas begon het echte werk voor Bumper bij de 
Rotterdamse politie. 



7. Filmpje 

Het klokhuis: Politiehond 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-politiehond-1/
#q=KLOKHUIS  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-politiehond-1/#q=KLOKHUIS
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-politiehond-1/#q=KLOKHUIS
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-politiehond-1/#q=KLOKHUIS






Bronnen 

https://www.politie.nl/themas/politiehonden.html  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiehond  

https://en.wikipedia.org/wiki/Police_dog  

https://www.knpv.nl/landelijk/lidmaatschap/  



Colofon en voorwaarden 
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