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VACATURE DOCENT(EN) VERKEER 

1 INHOUDELIJK 

PAULO is op zoek naar docenten voor het geven van verschillende opleidingen binnen het vakgebied 

verkeer. In een eerste fase zoeken we naar enthousiaste experten op volgende vlakken: 

Voor de basisopleiding van het basiskader: 

• Alcohol in het verkeer 

• Drugs in het verkeer 

• Verkeersongevallen 

Voor de basisopleiding van het middenkader: 

• De rol van hoofdinspecteur in het verkeer 

• Alcohol in het verkeer 

• Drugs in het verkeer 

• Verkeersongevallen 

• Bijzondere verkeerssituaties 

• Inplaatsstelling en leiding van een controledispositief 

Voor een volledig overzicht van de verschillende vakken en hun inhoud verwijzen we naar de bijlage 

“Docent verkeer_inhoudelijke expertise”. 

Naargelang de expertise kan er steeds gepolst worden naar het geven van een lespakket in een functionele 

of voortgezet opleiding waarin de verkeersmaterie aan bod komt. 

2 TAKEN VAN DE DOCENT 

2.1 Inhoudelijk 

Je bent expert in je vakgebied en dit vertaalt zich in jouw lesgeven: 

• Je bent op de hoogte van de recente wijzigingen in de regelgeving en je volgt de actualiteiten in 

jouw vakgebied.  

• Je gebruikt actueel en correct lesmateriaal. 

2.2 Didactisch 

Je kent de doelen van de verschillende opleidingen en je maakt op basis daarvan didactische keuzes op de 

volgende vlakken: 

• Je kiest voor (inter)actieve werkvormen die passen bij de te halen doelstellingen en de doelgroep. 

• Je waakt over je timemanagement: je zorgt ervoor dat de aspiranten de nodige leerstof krijgen om 

de doelen van de opleiding te halen. 
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• Je stelt test- en examenvragen op volgens de doelstellingen van de opleiding. Je beoordeelt deze 

op correcte en transparante wijze. Je zorgt voor feedback naar de aspiranten toe na een test of een 

examen. 

• Je bent een aanspreekpunt voor de aspiranten voor jouw vak. 

• Je neemt deel aan overlegmomenten met coördinatoren en/of mede-docenten binnen je 

vakgebied. 

Administratief 

Als docent heb je eveneens een aantal administratieve verantwoordelijkheden: 

• Je zorgt ervoor dat de aspiranten het nodige cursusmateriaal tijdig en correct ter beschikking 

hebben.  

• Je maakt gebruik van de bestaande sjablonen voor het aanmaken van cursusmateriaal, 

presentaties, testen en examens. 

• Je voert in MyOpac de nodige informatie in. 

 

Voor een volledig overzicht van de taken van een vakdocent verwijzen we naar de bijlage “PAULO_taken 

vakdocent”. 

3 PRAKTISCH 

Beschikbaarheden als kandidaat 

Indien je als gastdocent aan de slag kan, kan je volgens onderstaande frequentie gevraagd worden om les 

te geven (onder voorbehoud): 

• Basisopleiding basiskader: 4x per jaar.  

• Basisopleiding middenkader: 2x per jaar. 

• Aantal uren: zie bijlage “docent verkeer_inhoudelijke expertise”. 

• Ook voor specifieke bijlscholingen kan je gevraagd worden. 

Vergoeding 

• Als gastdocent word je vergoed volgens de tarieven vastgelegd door PAULO. De tarieven kunnen 

teruggevonden worden op de website van PAULO-politieopleiding. 

 

3.1 Sollicitatieprocedure 

• CV + motivatiebrief te sturen voor 07/07/2021 naar 

Politieschool.OostVlaanderen.Paulo@police.belgium.eu 

• Indien je meer informatie wenst over deze functie, kan je contact opnemen met dhr. Christophe 

Geernaert, CP-hoofdopleider PAULO-Politieopleiding – christophe.geernaert@police.belgium.eu of 

0498/86.93.47  

• Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek zal ook gevraagd worden om een mini-les te geven.  

 


