
 

 

 

Pedagoog 
WFIV vzw 

Ten behoeve van de politieschool, brandweerschool, ambulanciersschool en 

opleiding redder aan zee 

 

De vzw WFIV wenst over te gaan tot een aanwerving van een voltijdse pedagoog in contractueel 

verband voor onbepaalde duur. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

– Je geeft verder vorm aan het pedagogisch beleid van de vzw WPS (politieschool) en de 

vzw WOBRA (brandweerschool, ambulanciersschool, opleiding redder aan zee) en dit in 

samenwerking met de opleidingsdirecteurs, opleidingscoördinatoren en vaste 

hoofdinstructeurs/opleiders. Bij aanvang besteed je 4/5 van je prestaties voor de WPS en 

1/5 van je prestaties voor de WOBRA. Na verloop van tijd zal dit kunnen evolueren naar 

een 50/50 tijdsverdeling; 

– Je formuleert en werkt voorstellen uit m.b.t. de verdere structurele ontwikkeling en/of 

verbetering van de pedagogische aanpak van WOBRA en WPS, o.a. het uitbouwen van 

blended learning; 

– Je verstrekt advies inzake pedagogische thema's aan (interne) klanten, docenten en 

cursisten; 

– Je werkt inhoudelijke en beleidsmatige projecten uit, neemt actief eraan deel en/of 

coördineert; 

– Je staat in voor het docenten- en cursistenbeheer, d.w.z. dat  

o je ondersteuning biedt bij de selectie en de aanwerving van docenten,  

o je vorm geeft aan de docenten- en cursistengids (+ de actualisatie ervan),  

o je opleidingen en docenten evalueert en pedagogische coaching biedt,  

o je een studieleertrajectbegeleiding opmaakt en organiseert voor studenten en 

cursisten,  

o je in studentenraden en deliberatiecommissies zetelt,  



o je actief meewerkt aan het samenstellen van testen, examens,… 

– Je maakt deel uit van federale pedagogische werkgroepen, enz ...;  

– Je volgt actief de ontwikkelingen en de nieuwe tendensen m.b.t. pedagogie op; 

– Je draagt bij tot de algemene werking van WOBRA en WPS; 

– Je geeft onder leiding van de opleidingsdirecteur als diensthoofd zelf leiding aan de 

pedagogische cel.  

 

JOUW PROFIEL:  

– Kennis:  

▪ Je hebt een diploma “Master in de pedagogische wetenschappen, 

afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde”; 

▪ Ervaring als pedagoog en/of leerkracht strekt tot aanbeveling;  

– Vaardigheden en attitudes: 

▪ Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken 

en doelmatig zijn; 

▪ Je slaagt erin om anderen te overtuigen door inhoud en aanpak; 

▪ Je kan gefundeerde standpunten innemen m.b.t. de pedagogische aanpak van 

WOBRA en WPS en je overziet de consequenties daarvan; 

▪ Je neemt initiatief om structurele problemen op pedagogisch vlak op te lossen 

(proactief en structureel); 

▪ Je kan zonder probleem de toegewezen projecten organiseren m.b.t. de 

benodigde acties, tijd en middelen;  

▪ Je stimuleert de samenwerking binnen de eigen organisatie en de 

werk/projectgroepen waar je bij betrokken bent; 

▪ Je kan je ontwikkelen binnen de eigen functie en je werkt actief mee aan het 

verbeteren van de uitvoering van je taken; 

▪ Je kan bovendien systemen ontwikkelen om de voortgang van je eigen processen 

of die van collega's/medewerkers te bewaken; 

▪ Je kan medewerkers coachen met het oog op het ontwikkelen van de gewenste 

competenties; 

▪ Kennis hebben van de werking van VLOR en de voorwaarden tot erkenning van 

een opleiding strekt tot aanbeveling. 

  

AANBOD: 

– Bezoldiging:  

▪ Aan de pedagoog wordt een aantrekkelijk loon toegekend in het niveau A; 



▪ Naargelang de meeneembare relevante dienstjaren bedraagt het maandloon € 

3.234,18 (min.) tot € 5.691,26 (max.); 

– Verder worden aan de pedagoog volgende voordelen toegekend: 

▪ 20 dagen vakantie en 10 dagen extralegale vakantie; 

▪ Maaltijdcheques; 

▪ Een gratis groepsverzekering (tweede pensioenpijler); 

▪ Een gratis hospitalisatieverzekering (met mogelijkheid tot aansluiten van de 

gezinsleden tegen voordelig tarief); 

– Werkplek: 

Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 

Zedelgem 

 

 

SOLLICITEREN: 

Geïnteresseerden worden verzocht schriftelijk te solliciteren voor 01/04/2021 door het versturen 

van curriculum vitae en sollicitatiebrief naar Steve Margodt, opleidingsdirecteur WPS, Diksmuidse 

Heirweg 6, 8210 Zedelgem, steve.margodt@campuspov.be. 

De selectieprocedure zal er als volgt uitzien: 

– Stap 1: selectie op CV/Diploma: enkel kandidaten met het diploma “Master in de 

pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde” 

worden weerhouden. 

– Stap 2: selectie op basis van een schriftelijke proef georganiseerd  

– Stap 3: weerhouden kandidaten (na preselectie stappen 1 en 2) worden onderworpen aan 

een assessment/persoonlijkheidstest (coachen, remediëren, presenteren). 

– Stap 4: alle kandidaten die het assessment hebben doorlopen, worden met het 

assessment-advies van Vonk doorverwezen voor een gesprek met de jury. 

 


