
Vacature : Gastdocent Geweldsbeheersing 

Om het team geweldsbeheersing te versterken is de West-Vlaamse Politieschool op zoek naar 

verschillende gastdocenten geweldsbeheersing (v/m/x) om in te zetten in de lessen dwang zonder 

vuurwapen (self defense, wapenstok, boeien & fouilleren), dwang met vuurwapen (schieten, 

pepperspray) en tactische politie-interventies.  

Toelatingsvoorwaarden 

- Houder zijn van het brevet ‘Specialist Geweldbeheersing Dwang met vuurwapen en/of Dwang 

zonder vuurwapen’; 

- Ervaring hebben in het geven van opleiding en training in het domein geweldbeheersing; 

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

1. Verwachtingen 

- je verzorgt samen met de collega’s uit het team de lessen geweldsbeheersing, zowel in de 

basisopleidingen als in voortgezette vorming; 

- je kan je minstens 2 dagen per maand vrij maken om les te geven; 

- je neemt actief deel aan de teamvergaderingen; 

- 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 team- en clusterleden om de opleiding te verbeteren; 

2. 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 de verantwoordelijke pedagogisch 

beleid en twee docenten uit het team geweldsbeheersing. 

- De selectie vindt plaats de tweede helft van juni 2019. Een juiste plaats, datum en uur van 

de selectie zal later medegedeeld worden. 

3. Kandidaatstelling 

- De kandidaturen worden verwacht tegen uiterlijk 28/05/2019 

- De kandidaatstelling kan gebeuren via e-mail (sofie.muylle@campuspov.be) en bevat 

volgende documenten: 

 * een korte motivatie en voorkeur discipline (DMV, DZV, TPI) 

 * curriculum vitae 

 * brevet van specialist DMV en/of DZV 

 * evt. andere relevante brevetten of diploma’s 

- Personen die in het verleden spontaan gesolliciteerd hebben, worden gevraagd hun 

kandidatuur te herbevestigen en de gevraagde documenten opnieuw over te maken. 

4. 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 Franky Goethals (franky.goethals@campuspov.be – 050/404547). 
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Vacature : Gastdocent Informatiemanagement 

Om vakken als ISLP, ANG en politieinfo en andere politionele informaticatoepassingen te doceren is 

de West-Vlaamse Politieschool op zoek naar gastdocenten (v/m/x) om in te zetten in de cluster 

Informatiemanagement en de voortgezette opleidingen ANG en Fucntioneel Beheerder.  

Toelatingsvoorwaarden 

- Houder zijn van een brevet ‘functioneel beheerder’ strekt tot aanbeveling; 

- Ervaring hebben in het geven van opleiding; 

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

- De praktische werking van ISLP en ANG kennen voor jou geen geheimen meer; 

1. Verwachtingen 

- je verzorgt de lessen in afstemming met de docenten informatiemangement en verbetert 

regelmatig testen, taken en examens 

- je kan je voldoende vrij maken om les te geven; 

- 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 clusterleden om de opleiding te verbeteren; 

2. Selectie 

- Na onderzoek van de sollicitatiedossiers zullen de weerhouden kandidaten onderworpen 

worden aan: 

* een praktische proef waarin de didactische vaardigheden getest worden 

* 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 de verantwoordelijke pedagogisch 

beleid en docenten uit de cluster informatiemanagement. 

- De selectie vindt plaats de tweede helft van juni 2019. Een juiste plaats, datum en uur van 

de selectie zal later medegedeeld worden. 

3. Kandidaatstelling 

- De kandidaturen worden verwacht tegen uiterlijk 28/05/2019 

- De kandidaatstelling kan gebeuren via e-mail (sofie.muylle@campuspov.be) en bevat 

volgende documenten: 

 * een korte motivatie 

 * curriculum vitae 

 * evt. andere relevante brevetten of diploma’s 

- Personen die in het verleden spontaan gesolliciteerd hebben, worden gevraagd hun 

kandidatuur te herbevestigen en de gevraagde documenten opnieuw over te maken. 

4. Bijkomende inlichtingen 

- algemene vragen kunnen gesteld worden aan de de verantwoordelijke pedagogisch beleid 

Sofie Muylle (sofie.muylle@campuspov.be – 050/404546); 
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Vacature : Gastdocent Nederlands 

Om het vak Nederlands te doceren ter vervanging van de opleidingsdirecteur is de West-Vlaamse 

Politieschool op zoek naar een gastdocent (v/m/x) om in te zetten in de cluster communicatie.  

Toelatingsvoorwaarden 

- Houder zijn van een diploma talen met een specifieke vermelding van Nederlands strekt tot 

aanbeveling; 

- Ervaring hebben in het geven van taalopleiding; 

- Vlot schrijven en spreken in het AN en weten welk vakjargon kan en vooral niet kan; 

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

- Je hebt een notie van de werking van de politie, weet wat het doel is van de teksten die moeten 

gemaakt worden (PV, Persoonsbeschrijving, verhoor,…) en de tools die er gebruikt worden om 

teksten uit te schrijven (ISLP,…); 

1. Verwachtingen 

- je verzorgt de les Nederlands in afstemming met de docenten communicatie en verbetert 

regelmatig testen, taken en examens 

- je kan je voldoende vrij maken om les te geven; 

- 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 clusterleden om de opleiding te verbeteren; 

2. Selectie 

- Na onderzoek van de sollicitatiedossiers zullen de weerhouden kandidaten onderworpen 

worden aan: 

* een praktische proef waarin de kennis van de Nederlandse taal getest wordt (30 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, de verantwoordelijke pedagogisch 

beleid en een docent uit de cluster communicatie. 

- De selectie vindt plaats de tweede helft van juni 2019. Een juiste plaats, datum en uur van 

de selectie zal later medegedeeld worden. 

3. Kandidaatstelling 

- De kandidaturen worden verwacht tegen uiterlijk 28/05/2019 

- De kandidaatstelling kan gebeuren via e-mail (sofie.muylle@campuspov.be) en bevat 

volgende documenten: 

 * een korte motivatie 

 * curriculum vitae 

 * evt. andere relevante brevetten of diploma’s 

- Personen die in het verleden spontaan gesolliciteerd hebben, worden gevraagd hun 

kandidatuur te herbevestigen en de gevraagde documenten opnieuw over te maken. 

4. Bijkomende inlichtingen 

- algemene vragen kunnen gesteld worden aan de opleidingsdirecteur Steve Margodt 

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