
Welke pup heeft het in zich? 
Betrouwbaar voorspellen (P of G) van de getalenteerde blindengeleidenhond 

 

 
 

Vacature FWO-SB-Doctoraatsbursaal (m/v) 
http://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/predoctorale-mandaten/doctoraatsbeurs-strategisch-basisonderzoek-(sb)/  

 
Vakgroep dierwetenschappen en toegepaste ecologie BW 22  

 
Ben je geïnteresseerd in honden, hun gedrag en hun competentie om tot blindengeleidenhond te 
worden opgeleid. Dan is dit voorstel misschien wel iets voor jou!  
 

Onderwerp 
Een geleidehond kan een belangrijke hulp betekenen voor blinden en slechtzienden. De training van 
een geleidehond is evenwel een dure aangelegenheid. Het is daarom van belang dat al zeer vroeg 
een betrouwbare voorspelling kan worden gemaakt van welke pup of jonge hond geschikt zal zijn om 
het tot blindengeleidehond te schoppen. Het is eveneens van belang om te kunnen voorspellen 
welke van de goedgekeurde honden tot de toppers zullen behoren, want zij zullen de ouders moeten 
worden van de volgende generatie.  
Samen met de trainerscoach en de trainers van het Belgische Centrum voor Geleidehonden (BCG) 
http://www.geleidehond.be/ zal je instaan voor een regelmatige, wetenschappelijk onderbouwde en 
gevarieerde gedragsobservatie van pup tot gebruiksklare hond en daarna. Door een statistische 
verwerking van al deze observaties kom je tot een handleiding/draaiboek die het selectieproces in 
(financieel) goeie banen leidt.  
 

Verloop 
Samen met de promotor en de BCG medewerkers schrijft de kandidaat een FWO-SB-beurs uit die 
tussen 1 augustus en 15 september 2017 wordt ingediend en in de periode november-december zal 
verdedigd worden. Bij positieve evaluatie door het FWO (uitslag van de evaluatie wordt meestal 
bekendgemaakt eind december), wordt de succesvolle kandidaat een beurs toegekend voor 2 jaar 
die nog eens met 2 jaar kan verlengd worden. Het onderzoek dient na vier jaar te resulteren in een 
doctoraat.  
 

Profiel 
Laatstejaarsstudenten of kandidaten die minder dan 5 jaar afgestudeerd zijn als academisch 
“dierwetenschapper” komen in aanmerking. Geïnteresseerden moeten hun einddiploma 
met minstens onderscheiding gehaald hebben. Een sterke motivatie, interesse in het 
onderwerp en een passie voor honden zijn noodzakelijk.  
 

Geïnteresseerd?  
Gelieve vóór 1 juli 2017 contact op te nemen met Prof. Dr. Frank Coopman 
(frank.coopman@ugent.be; tel 0032/497 24 20 06) 
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