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PAULO-Politieopleiding – VACATURE 
Opleider-Specialist geweldbeheersing 

1 FUNCTIE:  

 OPLEIDER met specialisatie geweldbeheersing zonder/met vuurwapen, die mee instaat voor 
kwaliteitsvol en praktijkgericht politieonderwijs , in hoofdzaak door het uitvoeren en coördineren 
van toegewezen onderwijsopdrachten en begeleidingsactiviteiten in het expertisedomein 
geweldbeheersing. 

2 PLAATS IN DE ORGANISATIE 

 PAULO-Politieopleiding bestaat uit 32 medewerkers, waarvan 19 administratieve medewerk(st)ers 
en 13 politionele opleiders/-sters.  

 De kandidaat maakt deel uit van het team vaste opleiders, in het bijzonder het team 
geweldbeheersing met 3 monitoren en o.l.v. de coördinator geweldbeheersing.  

 De kandidaat rapporteert aan de functionele of hiërarchische meerdere conform het organogram 
(resp. coördinator geweldbeheersing). 

3 ALGEMEEN FUNCTIEPROFIEL 

3.1 Opleider – lesgever  

 Uitvoeren van onderwijsopdrachten, in het kader van de eigen expertise en dit in verschillende 
opleidingsdomeinen, in het bijzonder de basisopleidingen, bijscholingen en de opleidingen aan 
derden (30 à 50% capaciteit).

 Uitvoeren van de opleidingsprogramma’s en daarbij actief gebruik maken van (inter)actieve 
werkvormen en de in gebruik zijnde digitale toepassingen.

 binnen het expertisedomein de coördinatoren ondersteunen en bijdragen aan de ontwikkeling en 
uitvoering van (nieuwe) opleidingsprogramma.

 Onderwijsinnovaties en evoluties binnen het politieberoep opvolgen (via zelfstudie, 
uitwisselingsprojecten, externe stages,…) en deze kennis doorgeven.



3.2 Opleider – Coördinator 

 Versterken van de omkadering van de Politieopleiding, zodat alle opleidingen en projecten 
kwaliteitsvol verlopen en de interne werking gewaarborgd blijft.

 Mee zorgen voor kwaliteitsvol en praktijkgericht politieonderwijs, afgestemd op de actuele en 
evoluerende politiewerking, zodat de politieopleidingen maximaal aansluiten op en 
tegemoetkomen aan de noden/verwachtingen op het terrein.

 Instaan voor het organiseren van en (waar nodig) deelnemen aan terrein- en praktische oefeningen 
binnen het expertisedomein.
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 Mee helpen dagelijks aansturen van de gastdocenten met opdrachten en instructies.

 Het zijn van een deskundig en loyaal aanspreekpunt voor aspiranten, gastdocenten, externen,…

 Deel uitmaken van het netwerk binnen de GPI 48 en mee opvolgen van fora en werkgroepen indien 
nodig. 

 Mee instaan voor de uitwerking en uitvoering van de (kern)processen en werkinstructies binnen 
het team en de organisatie.

 Mee instaan voor de dagelijkse zorg voor didactisch materiaal en de specifieke uitrusting van de 
geweldbeheersing zonder/met vuurwapen.

 Deelnemen aan de beurtrol van dagcoördinator en houden van toezichten waar nodig.

 

4 SPECIFIEK FUNCTIEPROFIEL 

De kandidaat 

 is bekleed met de graad van inspecteur OF hoofdinspecteur van politie en de functie kan worden 
ingevuld via (structurele) detachering lokale politie of via (gewone) detachering vanuit de 
federale politie (via DGR/ATA

 is in actieve dienst en vrij van tuchtrechtelijke procedures.
 beschikt voor indiensttreding minstens over één van volgende attesten van de functionele 

opleidingen:  
o specialist geweldbeheersing zonder vuurwapen,  
o specialist geweldbeheersing met vuurwapen  
o en is bereid het andere attest na indiensttreding te behalen, indien de dienst dit vereist 

 beschikt over het attest van de functionele opleiding “opleider”, of voltooit met succes deze 
opleiding na indiensttreding.

 heeft bij voorkeur een aanwijsbare ervaring in pedagogische en didactische aspecten van 
volwasseneneducatie en in coachende vaardigheden, in het bijzonder  

o Als trainer geweldbeheersing (in de politiezone of –dienst);  
o Als trainer (psychologische) conflicthantering;  
o Als trainer PITIP 

 bijkomend:  
o is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het domein van geweldbeheersing en 

houdt deze actueel. 
o is sportief en dynamisch en kan mensen begeesteren en motiveren. 
o basisvaardigheden op vlak van ICT zijn een must, inzicht in de nieuwe/digitale mogelijkheden 

binnen het domein geweldbeheersing een troef. 
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5 SELECTIEPROCEDURE 

1. Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht schriftelijk te solliciteren, nl: 
- Een motivatiebrief en mobiliteitsdossier (cv, relevante attesten, aanbeveling 

korpschef/diensthoofd, afwezigheid tucht,…) 
- Aan de opleidingsdirecteur, dhr. Pascal Vandenhole, via 

politieschool.oostvlaanderen.paulo@police.belgium.eu  
- Meer info op het nummer 0473/64.26.29 of kom langs voor een vrijblijvend gesprek! 
- Deadline kandidatuur: vrijdag 22/10/2021 (12u) 

2. De selectieprocedure zal bestaan uit  
- Een evaluatie van het mobiliteitsdossier; 
- Een competentiegericht interview met een commissie bestaande uit de 

opleidingsdirecteur, hoofdopleider en coördinator geweldbeheersing.  
- (meer info volgt na ontvangst van de kandidatuur, maar de selectieproef zal doorgaan 

op woensdag 27/10 AM) 

 
 

 

 


