
Vacature : gastdocent WPA 

Om de lessen WPA vlot te laten verlopen is de West-Vlaamse Politieschool op zoek naar 1 gastdocent 

WPA (Wet op het Politieambt) en zal tevens een werfreserve aanleggen. 

1. Toelatingsvoorwaarden 

- Zeer grondige kennis van de Wet op het Politieambt; 

- Ervaring hebben in het geven van theoretische lessen; 

- Je krijgt toelating van je werkgever om de taak als gastdocent uit te voeren. 

2. Verwachtingen 

- je verzorgt samen met de collega-gastdocent de lessen WPA, zowel in de basisopleiding als 

in voortgezette vorming; De basisopleiding voor het basiskader voorziet in 40 studie-uren 

voor de cluster WPA. Deze worden gegeven per klas en in de eerste 2 maand van de 

opleiding (gewoonlijke startmomenten zijn april en oktober) met aansluidend een schriftelijk 

examen; 

- je neemt actief deel aan de clustervergaderingen; 

- je volgt de afspraken die gemaakt werden met de school, in het bijzonder de afspraken die 

opgenomen zijn in de docentengids; 

- je werkt samen met de collega gastdocent  en de clusterverantwoordelijke om de opleiding 

te verbeteren; 

3. Selectie 

- Na onderzoek van de sollicitatiedossiers zullen de weerhouden kandidaten onderworpen 

worden aan: 

* een praktische proef waarin de didactische vaardigheden worden getest (+- 15 min); 

* een gesprek met de jury waarin gepeild zal worden naar de motivatie en de verwachtingen 

van de kandidaat; 

- De jury is samengesteld uit de opleidingsdirecteur of zijn vertegenwoordiger, de 

clusterverantwoordelijke cluster 2 of zijn vervanger en een gastdocent. 

- De selectie vindt plaats begin september 

   Een juiste plaats, datum en uur van de selectie zal later medegedeeld worden 

4. Kandidaatstelling 

- De kandidaturen worden verwacht tegen uiterlijk 31 augustus 2018 

- De kandidaatstelling kan gebeuren via brief of e-mail (marc.merckx@campuspov.be) en 

bevat minstens volgende documenten: 

 * een korte motivatie 

 * curriculum vitae 

 * evt. relevante brevetten of diploma’s 

- Personen die in het verleden spontaan gesolliciteerd hebben dienen hun kandidatuur te 

bevestigen en de gevraagde documenten opnieuw over te maken. 

5. Bijkomende inlichtingen 

- algemene vragen over de functie van gastdocent kunnen gesteld worden aan de 

opleidingsdirecteur Steve Margodt (steve.margodt@campuspov.be – 050/404556); 

- vragen met betrekking tot de selectieprocedure en de taakinhoud kunnen gesteld worden 

aan de clusterverantwoordelijke Marc Merckx (marc.merckx@campuspov.be – 050/404555). 
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