
Vacature Instructeur – puppywerking regio Antwerpen 

Bij het Belgisch Centrum voor Geleidehonden staan mens en dier centraal. 

Het opleidingscentrum leidt honden op voor de begeleiding van personen met een visuele 
beperking. 

Deze “honden met een missie” bieden hun baas onafhankelijkheid, mobiliteit, gezelschap 
en onvoorwaardelijke vriendschap. 

 
Wij zijn op zoek naar een Instructeur – puppywerking voor de regio Antwerpen 
(M/V/X) 

 

Functie: 
 

Als instructeur van onze puppypleeggezinnen zorg je voor de begeleiding en coaching 
van puppypleeggezinnen in Vlaanderen met als uitvalsbasis en focus op de regio 
Antwerpen. Je zorgt ervoor dat de pups kunnen uitgroeien tot sociaal stabiele honden die 
in staat zijn om hun training tot geleidehond te starten. Verder organiseer je samen met 
je collega’s activiteiten op onze locatie in Tongeren en kan je ingezet worden op ons 
breedingcentrum. 

 

Takenpakket:        

 Het begeleiden en coachen van pleeggezinnen volgens de BCG - 
trainingsfilosofie die we hanteren bij de opvoeding, de training en de 
socialisatie van de aspirant-geleidehonden, maw je volgt de pup en het 
pleeggezin op vanaf de leeftijd van 8 weken tot de pup de opleiding voor 
geleidehond aanvat. 

 Het plaatsen van de puppy’s bij de verschillende pleeggezinnen. 
 Het organiseren van de overgang van de pup bij het pleeggezin naar het 

opleidingscentrum. 
 De beoordeling van het gedrag, de vorderingen en de gezondheid van de 

puppy’s en het rapporteren van de resultaten. Je bespreekt de rapportering met 
de Coördinator - puppywerking en geeft op coachende wijze feedback aan de 
puppypleeggezinnen. 

 De begeleiding van de puppypleeggezinnen bij de medische controles. 
 Het mee uitvoeren van de puppytesten en vervolgens in overleg het toewijzen 

van de pups aan de kandidaat pleeggezinnen. 
 In het breedingcentrum assisteer je bij het verzorgen en socialiseren van de 

pups die er tot de leeftijd van 8 weken verblijven. 
 Het organiseren van maandelijkse puppydagen (groepstrainingen) in de ruime 

omgeving van Tongeren samen met je collega- instructeurs. 
 Bijwonen van wekelijkse overlegmomenten op het BCG-kantoor te Tongeren. 

 

 



Profiel: 
 

 Je bent gemotiveerd en een toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s en 
vrijwilligers die betrokken zijn bij de puppybegeleiding. 

 Je hebt aantoonbare ervaring met het omgaan en trainen van puppy’s en jonge 
honden, in combinatie met het lesgeven en coachen van mensen. 

 Je beschikt over een kwalitatief diploma kynologisch instructeur of 
hondengedragsdeskundige gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en 
training op een beloningsgerichte manier. 

 Je kan kennis goed overdragen en pleeggezinnen motiveren en enthousiasmeren 
om je adviezen toe te passen. 

  Je bent bereid opleidingen te volgen om je kennis verder te ontwikkelen. Deze 
zullen hoofdzakelijk intern worden voorzien.  

 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en beheerst de Nederlandse 
taal goed in woord en geschrift. 

 Je bent flexibel, stressbestendig, stipt en hebt overtuigingskracht. 
 Je kan zelfstandig en georganiseerd werken. Je kan op een efficiënte manier 

pleeggezinbezoeken organiseren en uitvoeren. 
 Je bent in het bezit van rijbewijs B en woont in de regio van Antwerpen 

(provincie Antwerpen) waar ook je hoofdactieterrein is, voor de uitvoering van 
deze functie. 
 

Wij bieden: 
 

 Een boeiende en gevarieerde job in een enthousiast team in een zeer inspirerende 
werkomgeving.  

 Interne opleiding voor wat betreft de specifieke voorbereiding van een pup op zijn latere job 
als geleidehond. 

 Contract van onbepaalde duur (voltijds).  
 Extralegale voordelen (maaltijdcheques & Hospitalisatieverzekering). 
 Bruto maandelijks aanvangssalaris in functie van nuttige ervaring. 
 Privé gebruik van de bedrijfswagen die nodig is voor de uitvoering van de job. 
 Je hoofdwerkplaats is de maatschappelijke zetel van ons opleidingscentrum, Sint-

Truidersteenweg 309, 3700 Tongeren. 
 

Interesse? 
 

Ben jij de collega die we zoeken? Stuur dan je motivatie en CV naar het BCG ter attentie van 
Cindy Maquoi – cindy.bcg@geleidehond.be vóór 12 november 2021. 

 
 


