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Freelance lesgever PAULO met specialisatie in SPORT 

Takenpakket 

PAULO - Politieopleiding verwelkomt graag meerdere freelance lesgevers. De ideale 

kandidaat heeft heel wat kennis in huis over fysieke en mentale training en dit in 

functie van de jobinvulling als politieambtenaar en de voorziene testen-examens sport 

in de politieopleiding. 

In samenspraak met HINP De Meyst, clustercoördinator cluster 14 SPORT en de 

Dienst planning Paulo-Politieopleiding word je ingezet volgens jouw beschikbaarheid 

en de noodwendigheid van PAULO-Politieopleiding. 

Taken 

Verzorgen van opleidingen binnen een specifiek vakgebied waarvoor je geselecteerd 

wordt: 

• Fysieke training geven in de basisopleiding, middenkaderopleiding, voortgezette 

of functionele opleidingen en externe opleidingen volgens een gepland 

lessenpakket en afgesproken lesinhoud. 

• Ifv je vakgebied of specialisatie kan dit ondermeer looptraining, functionele 

krachttraining (Opsfit), functioneel parcours, staminarun zijn. 

• Afnemen van de voorziene sporttesten in het programma (looptesten, 

politietesten, functioneel parcours) 

• Coachen en bijsturen van aspiranten ifv hun prestaties en in overleg met het 

Departement Sport/geweldsbeheersing PAULO 

• Opstellen trainingsschema’s voor aspiranten indien noodzakelijk 

• Deelnemen aan overlegmomenten/trainingsmomenten met het team 

gastdocenten sport (min 1-2 maal per jaar) 

• Opvolgen kanaal gastdocenten sport via TEAMS 

• Uitwerken teambuildingsdagen en geïntegreerde oefeningen voor opleidingen of 

externe vormingen. 

Toelatingsvoorwaarden 

• Behoren tot het operationeel kader binnen de politieorganisatie met een 

mimimumgraad van Inspecteur. 

• Diploma Master LO, Bachelor LO, Brevet specialist geweldsbeheersing dwang 
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zonder vuurwapen of  een trainersdiploma via de Vlaamse Trainersschool is een 

vereiste. 

• Kennis van trainingsleer ifv het voorziene sportprogramma en sporttesten 

(lopen, functionele kracht- en conditietraining, hindernisparcours,…) is sowieso 

een must. 

• Je hebt basiskennis van moderne informaticatoepassingen (Word, Excel, 

Powerpoint, …) en kan zeker met TEAMS binnen de politionele organisatie 

werken. 

Specifieke verwachtingen 

• Je hebt inzicht in het didactisch en pedagogisch handelen (praktijkgericht ifv 

het geven van fysieke training aan onze doelgroep) of je bent bereid om hierin 

een kortdurende opleiding te volgen bij PAULO 

• Je geeft op een interactieve manier les aan verschillende doelgroepen waarbij 

je gebruik maakt van activerende werkvormen 

• Je staat open voor feedback en evaluatie van jouw lessen 

• Je neemt regelmatig deel aan vakoverleg 

• Je bent een teamspeler 

• Je bent bereid om de afspraken en reglementen van PAULO Politieopleiding te 

volgen 

Vergoeding 

Je ontvangt als lesgever PAULO een vergoeding bepaald door deputatie op basis 

van graad of diploma. De forfaitaire kilometervergoeding met de wagen of de fiets 

zijn deze die van toepassing zijn voor het provinciepersoneel. (tarieven zie website 

Paulo-Politieopleiding) 

 

Selectieverloop 

• Screening sollicitatiedossier op basis van de selectiecriteria. 

• Geselecteerde kandidaten worden gezamenlijk uitgenodigd op PAULO om 

individueel een schriftelijke opdracht uit te werken. Op basis van deze opdracht 

zal reeds een eerste selectie doorgevoerd worden. 

• Vervolgens worden de overgebleven kandidaten uitgenodigd op een praktisch 

selectiemoment. 

• Tijdens dit selectiemoment start je met een proefles praktijk sport van 20-30 
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minuten op de site van PAULO (indien mogelijk zal deze aan aspiranten in 

opleiding gegeven worden). Het onderwerp is vrij te kiezen maar dient wel in 

functie van het lesprogramma opgesteld te zijn (infrastructuur en materiaal 

PAULO kan/mag gebruikt worden). Daarna volgt een interview (30 minuten) 

waarin we dieper ingaan op jouw schriftelijke opdracht, jouw proefles, 

professionele ervaringen en competenties. 

Hoe stel je je kandidaat? 

• Tot en met 30/11/2020 kan je jouw kandidatuur via mail versturen naar 

ilse.vanhoecke@police.belgium.eu ; ilse.van.hoecke@oost-vlaanderen.be en 

mario.demeyst@police.belgium.eu . Laad je motivatiebrief, cv en relevante 

diploma’s of attesten mee op. 

 

Selectiemomenten 

 Data en tijdstip waarop selecties plaatsvinden: 

De volledige selectieprocedure zal indien nodig aangepast worden aan de geldende 

Covid-19 veiligheidsmaatregelen  op dat moment en daarom ten vroegste vanaf de 

tweede helft van januari 2021 worden opgestart.  

Momenteel is dit praktisch niet te organiseren wegens de opgelegde richtlijnen. 

Voorlopige timing: 

• Kandidatuur indienen tot 30/11/20 

• Eerste helft december 2020: screening dossiers en uitnodiging weerhouden 

kandidaten op schriftelijke proef 

• Dinsdag 19/01/21: afnemen schriftelijke opdracht tussen 08.30 – 10.30 uur op 

PAULO 

• Eind januari ‘21: selectie van geschikte kandidaten + uitnodiging praktische 

proef 

• Vanaf februari 2020: afnemen praktische proef van de weerhouden kandidaten, 

concrete data worden asap meegedeeld. 

Indien weerhouden word je telefonisch en via mail gecontacteerd om een precies 

moment te bepalen. 
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Bijkomende inlichtingen 

• Over de inhoud: 

o HINP De Meyst Mario, clustercoördinator SPORT-Geweldsbeheersing 

09/326 75 34 of 0477/31 56 40 

• Over de selectieprocedure 

o Mevr. Ilse Van Hoecke: 0479/60 21 40 

o HINP De Meyst Mario 

 


