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PAULO-Politieopleiding – FedMob 
Opleider HINP 

 

 

• OPLEIDER - HOOFDINPSPECTEUR - via federale mobiliteit 
• De kandidaat staat mee in voor kwaliteitsvol en praktijkgericht politieonderwijs bij PAULO-

Politieopleiding, in hoofdzaak door het uitvoeren en coördineren van toegewezen 
onderwijsopdrachten en begeleidingsactiviteiten in de basis- en middenkaderopleiding en/of de 
bijscholingen. 

 

 

• PAULO-Politieopleiding bestaat momenteel uit 28 medewerkers, waarvan 18 administratieve 
medewerkers en 10 opleiders/-sters. Deze functie betreft een vervanging van een reeds ter 
beschikking gestelde (federale) opleider. 

 

 

3.1 Opleider – lesgever  
 

• Uitvoeren van onderwijsopdrachten, in het kader van de eigen expertise en dit in verschillende 
opleidingsdomeinen: in het bijzonder de basisopleidingen, maar desgevallend ook diverse vormen 
van bijscholingen (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. 

• 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 deze 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. 
• Zorgen voor duidelijke afspraken tussen alle actoren betrokken in de oefeningen/acties en zorgen dat 

mensen en middelen (kosten)efficiënt worden ingezet. 
• Deelnemen aan de deelfunctie ‘klasbegeleiding’ (onthaal, functioneringsgesprekken, evaluatie 

professioneel functioneren van de aspiranten,…), volgens de noden van de dienst (ca. 30% 
capaciteit). 

• Een deskundig en loyaal aanspreekpunt vormen voor de gastdocenten, de aspiranten en cursisten en 
eventuele opmerkingen gepast behandelen. 

1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

2 PLAATS IN DE ORGANISATIE 

3 ALGEMEEN FUNCTIEPROFIEL 
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• Bijdragen aan de examenverrichtingen (opstellen of valideren vragen, deelname examencommissies, 
…). 

• Examens en testen verbeteren en/of (een groep) correctoren kunnen aansturen. 
 

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

• Mee instaan voor de dagelijkse zorg voor didactisch materiaal en uitrusting van PAULO-
politieopleiding. 

• Deelnemen aan de beurtrol van dagcoördinator. 
• Deelnemen aan externe overlegcomités en werkgroepen, indien nodig. 
• Het zijn van een deskundig en loyaal aanspreekpunt voor aspiranten, gastdocenten, externen,… 

 
 
 
 

 

• De kandidaat is bekleed met de graad van hoofdinspecteur van politie en dit zowel uit federale als 
lokale politie (via federale mobiliteit). 

• De kandidaat is in actieve dienst en vrij van tuchtrechtelijke procedures. 
• De kandidaat heeft bij voorkeur een aanwijsbare ervaring in pedagogische en didactische aspecten 

van volwasseneneducatie en in coachende vaardigheden. 
• De kandidaat beschikt over het attest van de functionele opleiding “opleider”, of voltooit met succes 

deze opleiding na indiensttreding. 
• De kandidaat kan goed werken met de courante informatica (Office 365 e.a.) en heeft inzicht in de 

(impact van) digitalisering op het eigen werkdomein. 
 
 

 

• Mobiliteit 
o Cyclus 2021-1 – Publicatiedatum 12/02 (via erratum 26/02) 
o 7676 – DRP-ANPA-Steun aan scholen 
o Hoofdinspecteur van politie, lid Opleider DGR-DRP/ANPA/erkende scholen/PAULO 
o Gelieve zich te baseren op bovenstaand functieprofiel en niet op het generieke ANPA- 
profiel (voor meer info, zie contactgegevens hieronder) 

 
• Kandidaturen 

o T.e.m. 19/03/21 
o Dienen te worden ingediend via mobiliteit aan DGR-DRP Brussel, cf. 
HRMOB bijlage “kandidaatstelling voor mobiliteit” (tegen 02/04) 

 
o Contact: 

 dhr. Pascal Vandenhole, Opleidingsdirecteur PAULO-Politieopleiding 
- pascal.vandenhole@police.belgium.eu of 0473/64.26.29  
 dhr. Christophe Geernaert, CP-hoofdopleider PAULO-Politieopleiding 
– christophe.geernaert@police.belgium.eu of 0498/86.93.47   

4 SPECIFIEK FUNCTIEPROFIEL 

5 SELECTIEPROCEDURE 
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