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Vacature:
docent EERSTELIJNSPOLITIE: vaststelling en onderzoek
1

INTRODUCTIE

Ook gebeten door politiematerie en een goed gevulde rugzak aan ervaring in de eerstelijnspolitie? Dan is
PAULO de perfecte match! Bij PAULO zal JIJ levenslang en levensecht leren omzetten in de praktijk.
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INHOUDELIJK

(a) Lesgeven in de basisopleiding inspecteur in het vak “Eerstelijnspolitie: vaststelling en onderzoek”. In dit
vak komen minimum volgende items aan bod:
Verzamelen van informatie bij een misdrijf:
•
•
•
•

Eerste en dringende maatregelen treffen bij een misdrijf.
Pertinente informatie inwinnen en vaststellingen doen bij gerechtelijke feiten.
Bijzondere middelen van onderzoek onderscheiden, beoordelen en motiveren welke steundiensten
moeten gemobiliseerd worden voor tussenkomst.
Buurtonderzoek uitvoeren onder diverse vormen.

Vormen van gerechtelijke opsporingsmethodes uitvoeren:
•

De eerstelijnsonderzoeksmethodes van herkenning en confrontatie onderscheiden, uitvoeren en PV
van uitvoering en verhoor opstellen

(b) Ontwikkeling van een lessenpakket in samenwerking met mede-docenten en coördinatoren.
Hervorming van een theoretisch lessenpakket naar een praktijkgericht vak waarbij levensecht leren
centraal staat.
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TAKEN VAN DE DOCENT

3.1

Inhoudelijk

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

3.2

Je bent op de hoogte van de recente wijzigingen in de regelgeving en je volgt de actualiteiten in
jouw vakgebied.
In samenwerking met mede-docenten en coördinatoren ontwikkel je actueel en correct
lesmateriaal.

Didactisch

Je kent de doelen van de verschillende opleidingen en je maakt op basis daarvan didactische keuzes op de
volgende vlakken:
PAULO – Politieopleiding
Maatschappelijke zetel: Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 ◼ 9000 Gent
Correspondentie- en bezoekadres: Sprendonkstraat 5 ◼ 9042 Gent
Tel. 09 345 69 64 ◼ e-mail: paulo.politieopleiding@oost-vlaanderen.be ◼ www.paulo.be
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•
•
•

•
•

3.3

Je kiest voor werkvormen die passen bij de te behalen doelstellingen en de doelgroep.
Je kan de brug slaan tussen de theorie en de praktijk op de werkvloer. Dit vertaalt zich bvb. In het
organiseren van zinvolle praktijkoefeningen in de lessen.
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”.
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PRAKTISCH

4.1

Profiel kandidaat

•
•
•

Minstens 5 jaar ervaring in een interventiedienst
Graad van inspecteur of hoofdinspecteur
Didactische ervaring is een pluspunt

Voldoe je niet aan bovenstaande beschrijving, maar denk je wel een meerwaarde te kunnen betekenen?
Aarzel niet om toch te solliciteren en ons te overtuigen van jouw kunnen!

4.2

Beschikbaarheden als kandidaat

Indien je als gastdocent aan de slag kan, kan je volgens onderstaande frequentie gevraagd worden om les
te geven (onder voorbehoud):
•
•
•

Overleg takenpakket met mede-docenten en coördinatoren in januari en februari
Start eerste les half maart 2023
Het vak bestaat uit 30 lesuren per promotie, verspreid over 2 maanden. PAULO organiseert 3
promoties per jaar.

PAULO – Politieopleiding
Maatschappelijke zetel: Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 ◼ 9000 Gent
Correspondentie- en bezoekadres: Sprendonkstraat 5 ◼ 9042 Gent
Tel. 09 345 69 64 ◼ e-mail: paulo.politieopleiding@oost-vlaanderen.be ◼ www.paulo.be
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4.3
•

4.4
•
•
•

•

Vergoeding
Als gastdocent word je vergoed volgens de tarieven vastgelegd door PAULO. De tarieven kunnen
teruggevonden worden op de website van PAULO-politieopleiding.

Sollicitatieprocedure
Attest van kennisgeving aan de korpschef + CV + motivatiebrief te sturen naar:
Politieschool.OostVlaanderen.Paulo@police.belgium.eu
Solliciteren kan tot en met 28/11/2022
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
09 326 75 35
Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek zal ook gevraagd worden om een mini-les te geven.
Deze gesprekken zullen doorgaan op 12/12/2022 en 13/12/2022 op PAULO. Collega’s die reeds
deel uitmaken van het huidige team gastdocenten zijn vrijgesteld van de mini-les.
Collega’s die reeds deel uitmaken van het huidig gastdocententeam zijn hiervan vrijgesteld.
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