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Federaal Werk Vrienden der Blinden VZW is voor zĳn Opleidingscentrum 

voor Blindengeleidehonden op zoek naar een instructeur (M/V) 

 
Onze VZW, Federaal Werk Vrienden der Blinden VZW, beschikt over 2 centra : de hoofdzetel bevindt zich in 

Bergen en het centrum in Koksĳde fungeert als exploitatiezetel in Vlaanderen. Dagdagelĳks zetten alle 

medewerkers in op het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten ter ondersteuning en optimalisatie van de 

autonomie van personen met een visuele beperking. 

Samen met tal van vrĳwilligers, bieden onze 220 medewerkers ondersteuning aan 3.500 personen met een 

visuele beperking binnen alle leeftĳdscategorieën. 

De opleidingscentra voor blindengeleidehonden in Bergen en Koksĳde overhandigen jaarlĳks 15 tot 20 

blindengeleidehonden aan personen met een visuele beperking. 

We verwelkomen graag een enthousiaste teamplayer ter versterking van ons team in Koksĳde. 

 

Jouw takenpakket 

Het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden heeft de ambitie om personen met een visuele beperking 

de mogelĳkheid te bieden zich op een veilige manier zelfstandig te verplaatsen dankzĳ een 

blindengeleidehond. In de opleiding van onze honden werken wĳ vanuit een positieve trainingsmethode, 

waarbĳ het welzĳn van de hond centraal staat. 

Als instructeur vorm je, samen met de collega’s, een essentiële schakel tĳdens de opleiding van de hond tot 

zĳn afstuderen. Het opleiden van honden, de omkadering van opvanggezinnen en cliënttraining maken deel 

uit van jouw dagelĳks takenpakket. 

Bovendien draag je bĳ tot de externe zichtbaarheid en naambekendheid van het opleidingscentrum voor 

blindengeleidehonden. 

 

Jouw profiel 

 Je behaalde een diploma Bachelor in de dierenzorg. 

 Je beschikt over voldoende kennis en competenties op het vlak van het gedrag en de training van honden. 

 Je kan het gedrag en de lichaamstaal van jonge en volwassen honden lezen en hierop inspelen met 

 het doel van blindengeleidehond voor ogen. 

 Je bent vlot in de omgang en kan je kennis, adviezen en tips, op een overtuigende manier overbrengen aan 

cliënten. 

 Ervaring is een pluspunt, geen breekpunt. 

 Op basis van het vooropgestelde takenpakket dien je zowel zelfstandig als in team goed te kunnen functioneren. 

 Je beschikt over een groot inlevingsvermogen en voldoende flexibiliteit, een must bĳ het werken met mensen en 

dieren. 

 Je staat open om (indien nodig) in het weekend aan de slag te gaan op evenementen en beurzen. 

 Je beschikt over een rĳbewĳs B en eigen wagen. 
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 Nederlands is je moedertaal en je beschikt over een basiskennis van de Franse taal.uit van jouw dagelĳks 

takenpakket. 

 Bovendien draag je bĳ tot de externe zichtbaarheid en naambekendheid van het opleidingscentrum voor 

blindengeleidehonden. 

 

Ons aanbod 

 Onmiddellĳke indiensttreding 

 Voltĳdse tewerkstelling (38u00) 

 Een contract bepaalde duur voor 6 maanden met potentiele evolutie naar contract onbepaalde duur 

 Maaltĳdcheques 

 Hospitalisatie- en groepsverzekering indien overschakeling naar contract onbepaalde duur 

 Tewerkstelling bĳ een enthousiaste groep in volle groei 

 

Ben jij klaar voor deze uitdaging?  

Bezorg ons jouw motivatiebrief en CV voor 09/12/2022 op volgend mailadres:  

 

 

v.decoster@vriendenderblinden.org 

 

 


