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Freelance INSTRUCTEUR TECHNISCHE HULPVERLENING (THV) 

WOBRA staat in voor kwaliteitsvolle brandweeropleidingen voor alle brandweerlieden (vnl. in 
West-Vlaanderen). Om deze kwaliteit blijvend te garanderen zijn we op zoek naar instructeurs 
die ons team willen versterken. 
 
Heb je een hart voor de brandweer en een passie voor lesgeven? Wil je je inzetten voor de 
toekomst van opleidingen? Kan je overtuigend kennis overbrengen voor een groep? 
Dan zoeken we jou om ons team te vervoegen! 
 
Hieronder kan je alle specificaties vinden. 
 
Wens je meer info? Of ben je nieuwsgierig of dit wel iets voor jou is? Onze vaste instructeur 
zal je met plezier te woord staan. Mail gerust naar stef.quintens@campuspov.be of bel naar 
050/40 45 48. 

 

Dit bieden wij jou: 

- Een opleiding tot instructeur THV door ervaren THV instructeurs. 
- Een competitief uurloon. 
- Flexibele werkuren, naargelang eigen mogelijkheden. 
- Contacten met interne en externe instructeurs om kennis uit te wisselen. 
- Opleidingsmogelijkheden binnen het onderwerp of eventueel binnen andere 

domeinen. 
- Uren gepresteerd als instructeur kunnen erkend worden als uren Voortgezette 

Opleiding binnen eigen zone (tot max. 12 uren). 
- De mogelijkheid om je collega’s op een uniforme wijze bij te scholen. 
- … 

Situering opleiding: 
De opleiding THV wordt gegeven in de voortgezette opleidingen en in de brevetopleidingen 

B01 - M01. 

Wat heb jij in huis? 
Als succesvolle WOBRA-instructeur THV ben je in het bezit van je B01 (of B-Delta), ben je 

minstens 5 jaar operationeel actief in een brandweerpost en heb je een grote interesse in 

deze materie. 

Daarnaast heb je reeds een opleiding tot instructeur mogen genieten (FOROP 1, oefenleider, 

oefeninstructeur). Is dit op vandaag nog niet het geval? Geen probleem, je krijgt de kans om de 

FOROP 1 te volgen in samenspraak met je hulpverleningszone.  
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Verder bezit je drive, inzet, affiniteit met het onderwerp en de wil tot engagement. 

Daarenboven kunnen we rekenen op je enthousiasme om een groep op te leiden en je kennis 

te verspreiden. 

Ga jij ervoor? 
Is deze opportuniteit de volgende stap in je carrière?  

Mail je kandidatuurstelling (voor 14/03/2022) naar stef.quintens@campuspov.be. Deze omvat: 

- Kopie van je hoogst behaalde brevet. 
- Relevante CV 

o Persoonsgegevens 

o Brandweerervaring 

o Motivatienota 

 

De selectie 
Om garant te staan voor kwaliteit, gaat er een selectieprocedure vooraf aan de aanwerving. 

Tijdens deze proef wordt er gepeild naar je huidige kennis in verband met THV. 

Om je kennis in verband met THV weer aan te scherpen: 

• B01 MOD 4 
https://sites.google.com/view/oefenbeleid/homepage/brevetopleiding 

Uit de resultaten van de selectieproef worden de beste 10 kandidaat-instructeurs weerhouden 

voor de opleiding tot instructeur THV.   

Schriftelijke proef: 

 

 

Mondelinge proef 

(Na slagen voor schriftelijke proef) 

 

 

 

 

Deze proeven gaan door op POV,  

Diksmuidse Heirweg 6,  

8210 Zedelgem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 17/03/22  

18u00 tot 20u00 

Mogelijke data: 

30/03/22 

Of 

31/03/22 
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De opleiding 
Voor de geselecteerde instructeurs hebben we een grondige opleiding van 40 uur in petto om 

er echte experts van te maken. 

De opleiding gaat door op:    
26/04/22 18:00 tot 22:00   
27/04/22 18:00 tot 22:00 
28/04/22 
02/05/22 
03/05/22 
05/05/22 
09/05/22 
11/05/22 
12/05/22 

18:00 tot 22:00 
18:00 tot 22:00 
18:00 tot 22:00 
18:00 tot 22:00 
18:00 tot 22:00 
18:00 tot 22:00 
Dagopleiding  

We benadrukken graag dat het volledig volgen van deze opleiding essentieel is voor de vorming 

tot een kwaliteitsvolle instructeur THV. Vanuit WOBRA wordt er geen vergoeding voorzien voor 

deze opleiding, het is echter wel een investering in uzelf als instructeur en als brandweerman/-

vrouw.  

Vanuit WOBRA wordt voor deze opleiding een erkenning als voortgezette opleiding 

aangevraagd bij het KCCE. 

WOBRA staat blijvend open voor nieuw talent. Wil je een kans wagen als instructeur 
(eventueel binnen een ander domein)? Stuur gerust je spontane sollicitatie naar 
stef.quintens@campuspov.be.  
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