
De  pri ipes oor su es ij li kere  et je paard a  Cli kerCoa h. l e  de ieu e  
la s of shapi g  door Kare  Pryor. 
 

Dit overzicht hoort bij de blog de evolutie van onze manier van clickeren. 

Dit o erzi ht is o derdeel a  het Online Grondwerk 2.0 programma goud  & het Online 

Grondwerk 2.0 programma brons . 
Voor meer informatie over clickeren, clickertraining en clickertrainen met paarden kijk op 

onze site clickercoach. 

 

10 principes voor succes bij clickertrainen (© 2015 ClickerCoach.nl Conrad van Pruijssen) 

1. Zet jezelf op voor succes, middels de trainingscyclus denk, plan, doe en reflecteer. 

2. Heb je einddoel helder, begin daarna bij het begin. 

3. Zet je paard op voor succes, maak de stappen zo groot als mogelijk en zo klein als nodig. 

4. Zorg voor een goede oog-hand coördinatie, waardoor je ritme en flow creëert zodat je 

paard zich op de vraag kan focussen. 

5. Train het paard van vandaag, zodat je voortbouwt op wat er is. 

6. Leren is proberen, ga door met wat werkt, stop met de rest. 

7. Click eerst voor wat je krijgt en dan voor wat je wilt, werk van iets kleins naar iets groots.  

8. Click zolang het goed gaat, stuur bij als het anders gaat. 

9. Blijf altijd clicken en belonen, voor het onbekende, bouw af voor het bekende.  

10. Clickertraining is grenzeloos, net zoals jouw creativiteit, ga op zoek naar de juiste 

manier en / of de juiste vraag. 

 

Nieuw overzicht an de  la s of shaping  aka The Modern Principles of Shaping  y 
Karen Pryor © 

1. Be prepared before you start. Be ready to click/treat immediately when the training 

session begins. When shaping a new behavior, be ready to capture the very first tiny 

inclination the animal gives you toward your goal behavior. This is especially true when 

working with a prop such as a target stick or a mat on the ground. 

2. Ensure success at each step. Break behavior down into small enough pieces that the 

learner always has a realistic chance to earn a reinforcer. 

3. Train one criterion at a time. Shaping for two criteria or aspects of a behavior 

simultaneously can be very confusing. One click should not mean two different criteria. 

4. Relax criteria when something changes. When introducing a new criterion or aspect of 

the skill, temporarily relax the old criteria for previously mastered skills. 

5. If one door closes, find another. If a particular shaping procedure is not progressing, try 

another way. 

6. Keep training sessions continuous. The animal should be continuously engaged in the 

learning process throughout the session. He should be working the entire time, except 

for the o e t he s o su i g/e joyi g his rei for er. This also eans keeping a high 

rate of reinforcement. 

7. Go back to kindergarten, if necessary. If a behavior deteriorates, quickly revisit the last 

successful approximation or two so that the animal can easily earn reinforcers. 

8. Keep your attention on your learner. Interrupting a training session gratuitously by 

taking a phone call, chatting, or doing something else that can wait often cause learners 

to lose momentum and get frustrated by the lack of information. If you need to take a 

reak, gi e the a i al a good ye prese t,  su h as a s all ha dful of treats. 
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9. Stay ahead of your learner. Be prepared to skip ahead  i  your shapi g pla  if your 
learner makes a sudden leap. 

10. Quit hile you re ahead. End each session with something the learner finds reinforcing. 

If possible, end a session on a strong behavioral response, but, at any rate, try to end 

with your learner still eager to go on. 

 

Vertaling an het nieu e o erzi ht  la s of shaping  aka The Modern Principles of 

Shaping  y Karen Pryor©, in het Nederlands door Conrad van Pruijssen van 

ClickerCoach.nl 

1. Ben voorbereid. 

2. Zorg voor succes bij elke stap. 

3. Train 1 criteria per keer. 

4. Verlaag de criteria als er iets verandert. 

5. Als iets niet werkt zoek dan een oplossing. 

6. Onderbreek een trainingssessie niet. 

7. Ga terug als het niet werkt. 

8. Ben gefocust op je dier. 

9. Blijf je dier voor. 

10. Stop als het goed gaat. 

 

 

Het oude overzicht van de 10 Laws of Shaping  by Karen Pryor ©. 

1. Raise criteria in increments small enough so that the subject always has a realistic 

chance of reinforcement. 

2. Train one aspect of any particular behavior at a time. Don't try to shape for two criteria 

simultaneously. 

3. During shaping, put the current level of response on a variable ratio schedule of 

reinforcement before adding or raising the criteria. 

4. When introducing a new criterion, or aspect of the behavioral skill, temporarily relax the 

old ones. 

5. Stay ahead of your subject: Plan your shaping program completely so that if the subject 

makes sudden progress, you are aware of what to reinforce next. 

6. Don't change trainers in midstream. You can have several trainers per trainee, but stick 

to one shaper per behavior. 

7. If one shaping procedure is not eliciting progress, find another. There are as many ways 

to get behavior as there are trainers to think them up. 

8. Don't interrupt a training session gratuitously; that constitutes a punishment. 

9. If behavior deteriorates, "Go back to kindergarten." Quickly review the whole shaping 

process with a series of easily earned reinforcers. 

10. End each session on a high note, if possible, but in any case quit while you're ahead. 

 

Vertaling an de oude  la s of shaping  in het Nederlands door Conrad van Pruijssen 

van ClickerCoach.nl 

1. Verhoog je criteria met kleine stapjes zodat het dier altijd een realistische kans heeft om 

beloond te worden. 

2. Train 1 aspect van 1 specifiek gedrag per keer. Probeer niet om 2 criteria tegelijkertijd te 

trainen. 
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3. Als je traint, zet dan het huidige resultaat op een variabel beloningsschema voordat je 

de criteria verhoogt. 

4. Als je een nieuw criteria introduceert, bent dan tijdelijke tevreden als de oude even 

minder gaan. 

5. Zorg dat je altijd voorloopt t.o.v. je dier. Zodat als je dier ineens grote sprongen 

voorwaarts maakt, je weet waarvoor je moet belonen. 

6. Verander niet van trainer middenin de training. Je kunt verschillende trainers hebben 

per dier maar zorg dat er maar 1 trainer is per gedrag. 

7. Als de ene manier van trainen niet werkt, zoek dan een ander. Er zijn zoveel oplossingen 

als dat er trainers zijn. 

8. Onderbreek je training niet, dat voelt als een straf. 

9. Als het gedrag vervalt, ga dan terug en kijk dan nog eens naar je stappen met eenvoudig 

te verdienen beloningen. 

10. Eindig elke sessie op het hoogtepunt, als het lukt, maar op zijn minst zolang dat het goed 

gaat. 

 

 

 


