GEWESTELIJKE EN
INTERCOMMUNALE POLITIESCHOOL
briefwisseling: Zweefvliegtuigstraat 10 – 1130 BRUSSEL
 02 563 14 69 e-mail : candidatures@eripgip.be

G.I.P.
vzw

OPROEP TOT EEN KANDIDAAT
OPLEIDER - LESGEVER (M/V/X)
(ERRATUM)

VOLTIJDS
Bij structurele of gelijkgestelde detachering ingevolge KB 26/03/2005 – Art 21§4

De Gewestelijke en Intercommunale politieschool (GIP) gaat over tot de aanwerving van een
voltijdse opleider – lesgever (M/V/X) in de basisopleidingen. Dit bij structurele of gelijkgestelde
detachering voor een duurtijd van 5 jaar, hernieuwbaar.
Opdrachten:
Zijn/haar functie zal bestaan uit een takenpakket dat op basis van overleg met de directeur
wordt afgesproken en overeenkomstig het functieprofiel. Dit kan ondermeer inhouden:

-

-

meewerken aan de ontwikkeling en sturing van de opleidingsprogramma’s van het
basis- en middenkader, de voortgezette vormingen en de begeleiding van de aspiranten
(onderwijsontwikkeling)
begeleiding van de lesgevers in hun taak en proactieve opvolging van de lesroosters
het dagelijks beheer van de aspiranten die een basisopleiding volgen bij de
erkende politieschool
de opvolging van de aspiranten en het opstellen van de evaluatiedossiers die in de
opleiding voorzien zijn
de opvolging en de controle van de aspiranten tijdens de stageperiodes en
werkplekleren
het geven van de voorziene cursussen
het deelnemen aan de praktische oefeningen die in het kader van de opleiding gegeven
worden
aspiranten zowel individueel als in groep ondersteunen in hun leerproces via actieve
leervormen
het deelnemen aan de omkadering van functionele en voortgezette opleidingen.
het deelnemen aan planningstaken
het deelnemen aan taken die het beheer van het materiaal betreft
deelnemen aan relevante overlegplatformen
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Doelgroepen:
 Aspiranten in de diverse basisopleidingen AGT, INP, voornamelijk INP.
 Cursisten van voortgezette en functionele opleidingen
Doelstellingen en inhoud van de te verstrekken opleidingen:
Deze zijn overeenkomstig de opleidingsprogramma’s en erkenningsdossiers van de betreffende
opleidingen. Het te geven lessenpakket wordt in onderling overleg met de directie en de
pedagogische cel bepaald.
Profiel van de kandidaat:

 lid zijn van de geïntegreerde politie met minimum de graad van INSPECTEUR
VAN POLITIE
 houder zijn van het brevet van “opleider”
 de kandidaat die niet houder is van het brevet mag ook postuleren op
voorwaarde van zijn/haar engagement om de eerstvolgende cursus opleider te
volgen.
 in staat zijn op te leiden en te evalueren
 de kandidaat wordt verwacht spontaan en/of op verzoek te communiceren over
de opgedragen opdrachten en moet in staat zijn er verantwoording over af te
leggen
 eigen leerproces kritisch kunnen beheren : leerbereid zijn, in voeling blijven met
het werkveld en via verdere opleiding de algemene en specifieke
competenties op punt houden en verder ontwikkelen
 de kandidaat aanvaardt, respecteert en past de doelstellingen van de school toe
om een goede functionering van de school te garanderen
 de kandidaat past de huisstijl, cultuur en de reglementen toe om een positief
pedagogisch klimaat te creëren
 grote zin voor verantwoordelijkheid
 goede kennis van het landschap van het politieonderwijs
 grote inzet en loyale opstelling, orde en nauwgezetheid, planningsvermogen
 persoonlijke organisatie en flexibele opstelling, initiatief, getuigen van een
creatieve en innoverende aanpak
 professioneel kunnen omgaan met collega’s, aspiranten, docenten en “klanten”,
het beroepsveld, aanverwante organisaties en maatschappelijke instanties
 Over een goede kennis en praktijkervaring beschikken in voormelde materies
 goede kennis hebben van de tweede taal (Frans), zowel gesproken als schriftelijk
Administratieve voorwaarden:
 gunstig advies hebben van de korpschef of directeur
 geen eindvermelding “onvoldoende” behaald hebben in de laatste twee evaluaties van
het professioneel functioneren
 minimum 5 jaar anciënniteit bezitten in de graad
 in het bezit zijn van het brevet “opleider” (EDA2857) of begerig zijn dit te behalen
 houder zijn van het brevet “basisdidactiek voor gastdocenten” (EDA1440) of een ander
pedagogisch bekwaamheidsbewijs is een pluspunt
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Begin van de opdracht: zo spoedig mogelijk
Duur van de detachering: 5 jaar – hernieuwbaar.
Indiening van de kandidaturen:
De kandidaat dient een dossier in te dienen bij de directeur van de Gewestelijke en
Intercommunale politieschool per email op het adres : candidatures@eripgip.be en dit ten
laatste op 6 januari 2022.
Het sollicitatiedossier moet inhouden:






een CV
een motivatiebrief
een copie van voormelde brevetten of bewijzen
het advies van de korpschef of directeur
een lesplan m.b.t. een afgesproken of voorgesteld lesonderwerp op basis van 2 lesuren

Selectie:
De selectie zal gebeuren op basis van:








het sollicitatiedossier,
de professionele kennis in verband met de functie
de ervaring in verband met opleiding
een onderhoud over het lesplan
de motivatie,
de communicatieve vaardigheden,
de beschikbaarheid
 het advies van de hiërarchische overheid
Plaats van tewerkstelling:
Gewestelijke en Intercommunale Politieschool – Campus Brusafe – Zweefvliegtuigstraat
10 te 1130 BRUSSEL.

Meer inlichtingen:
Wenst u meer inlichtingen over deze aanbieding? In dat geval mag u contact opnemen
met de pedagogische cel, 1CP Willy VAN DUFFEL of M. Bruno VAN NECHEL op
respectievelijk het nummer 02/563.14.69 of 02/563.14.71
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