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Opleidingscoördinator 
Functiefamilie: Operationeel leidinggevenden 

Functiecode: V02010 

Algemeen 
Rang: Av 
Graad: beleidsmedewerker 
Directie Onderwijs en Vorming 
V02 - PAULO - Politieopleiding 
Deze functie geeft leiding aan 1 tot 5 personeelsleden 
Eerste evaluator van deze functie is de opleidingsdirecteur 
Deze versie werd gewaardeerd op 11/04/2019 en door de provinciegriffier goedgekeurd op 
12/11/2020  

Doel 
Instaan voor de uitbouw en ondersteuning van de verschillende politieopleidingen.  

• coördineren zodat de basisopleidingen, de bijscholingen en opleidingen voor derden op 
efficiënte en kwalitatief hoogstaande wijze worden georganiseerd en gerealiseerd.  

• er in het bijzonder voor zorgen dat de functionaliteiten onderzoek en ontwikkeling, documentaire 
steun en pedagogische steun op permanente basis worden georganiseerd en draagt in min of 
meerdere mate bij aan de andere functionaliteiten die in het kader van pedagogische en 
omkaderingsnormen moeten worden georganiseerd. 

Resultaatgebieden 
1. Algemene operationele en tactische ondersteuning geven aan de opleidingsdirecteur en uitvoeren 
van de coördinatorsrol zodat de inrichting van alle opleidingen en diensten, professioneel, efficiënt en 
kwalitatief verloopt. Taken 

- Meewerken aan de ontwikkeling van een beleid en toekomstvisie voor de opleidingen en 
de politieschool. 

- Coördineren op organisatieniveau van de verschillende opleidingsactiviteiten en het 
correct wettelijk verloop ervan .  

- Aansturen van de ontwikkeling, implementatie, opvolging en evaluatie van interne 
procedures en processen gelinkt aan de opleidingen 

- Aanbevelingen doen voor verbeteracties en het personeel begeleiden in het bijsturen en 
borgen van werkprocedures en werkinstrumenten (al dan niet digitaal). 

- Beheren van de leeromgevingen en -instrumenten (didactische hulpmiddelen, 
elektronisch leerplatform, controleert de conformiteit aan de normen,…). 

- Beheren van het lesgeverskorps. 
- Aansturen van de selectie en de evaluatie van de lesgevers. 
- Zorgen voor gepaste vormingen en didactische ondersteuning van lesgevers, i.s.m. de 

pedagogisch deskundigen van PAULO. 
- Het verzamelen van informatiebronnen over de nieuwe ontwikkelingen inzake het 

politiewezen en de opleidingen alsook het (doen) bijwerken en actueel houden van de 
verschillende opleidingsinhouden (ism het team Onderwijsontwikkeling en -beheersing). 

- Deelname aan werkgroepen, vakgroepen, raden, comités,… 

2. Vervullen van een brugfunctie tussen de cursisten, opleiders, docenten, de medewerkers van de 
administratieve dienst, de coördinator bijscholingen, de opleidingsdirecteur, de andere 
organisatieonderdelen en de politiediensten zodat de inrichting van de opleidingen en diensten 
professioneel, efficiënt en kwalitatief verloopt. Taken 

- Mee opstellen van het jaarlijks opleidingsaanbod (van behoeftenbepaling tot eindproduct 
en met goedkeuring van de opleidingsraad) 

- Mee instaan voor het opstellen van de dossiers voor erkenning van een opleiding (en de 
procesflow ervan). 

- Toezien op de vlotte en correcte toepassing van het wettelijk kader van de evaluatie van 
de aspiranten (examenverrichtingen; jury; schooldossiers; tucht;…) en wijzigingen terzake 
opvolgen. 

- Zorg dragen dat het leerproces van de cursisten maximaal wordt gestimuleerd door te 
coördineren (doen samenwerken) en de verschillende functionaliteiten op elkaar af te 
stemmen 

- Mee zorgen voor een professionele relatie en samenwerking met andere 
veiligheidsscholen, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, wetenschappelijke 
instellingen, openbare besturen en politiediensten 

- Mee zorgen voor de begeleiding van stagiairs, volgens noden 
3. Het pedagogisch project van de politieopleiding mee implementeren zodat de inrichting van de 
opleidingen professioneel, efficiënt en kwalitatief verloopt. Taken 

- Coördineren van de werkzaamheden van de (interne) pedagogische cel. 
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- Aansturen van de pedagogische kwaliteitszorg zoals het uitvoeren van meet- en 
evaluatiesystemen voor de kwaliteit van de opleiding en de opleiders/lesgevers te 
monitoren. 

- Helpen implementeren van innoverende praktijken inzake onderwijs en pedagogie, i.s.m. 
de pedagogisch deskundigen van PAULO. 

- Instaan voor de studiebegeleiding van de aspiranten. 
- Opnemen van beperkte lesopdrachten, volgens noden. 

4. Overige opdrachten/rol om de goede werking van Paulo politieopleiding te verzekeren. Taken 
- Deelnemen aan het directieoverleg  
- Evaluator zijn van de teams “onderwijsontwikkeling” en “bijscholingen” 
- Deelnemen aan de permanentie alarm gebouwen 
- Samen met de collega’s opnemen van representatieve taken, volgens noden.  

Gedragscompetenties 
Kerncompetenties: 
Band met de werkgever:                                                                                                           cluster Houding aannemen 

Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, engagement, sociale en ethische normen. 
Klantgericht zijn:                                                                                                                    cluster Omgaan met mensen 

Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en externe klant in te schatten. Je stemt je denken en 

handelen daarop af. 
Verantwoordelijkheidsgevoel:                                                                                                 cluster Houding aannemen 

Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede voorbeeld. 

Creativiteit:                                                                                                                                             cluster Denken 
Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 

Welzijn, milieu, duurzaamheid:                                                                                              cluster Houding aannemen 
Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en duurzaamheid en je helpt mee om het WMD-beleid en de 

WMD-doelstellingen te realiseren. 

Functiefamilie:  
Zin voor kwaliteit:                                                                                                                                cluster Uitvoeren 

Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 
Communiceren:                                                                                                                      cluster Omgaan met mensen 

Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de stijl die de werkgever voorschrijft. Je kan 

naar die mensen ook goed luisteren. 
Coachen:                                                                                                                                                   cluster Leiden 

Je ondersteunt en inspireert medewerkers zodat zij hun kwaliteiten maximaal kunnen ontplooien en ze hun professionele doelstellingen 

behalen. 
Samenwerken:                                                                                                                        cluster Omgaan met mensen 

Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij aan een gezamenlijk resultaat. 
Richting geven:                                                                                                                                         cluster Leiden 

Je stuurt je personeelsleden bij de uitoefening van hun functie. Je toont hen welke richting ze moeten ingaan om de vooropgestelde 
doelstellingen te halen. 

Bijkomende: 
Doelen stellen:                                                                                                                                         cluster Denken 

Je bent in staat een beeld te ontwikkelen van de toekomst. Je maakt het concreet en meetbaar, en je kan je denken en doen daarop 

afstemmen  
Resultaatgericht werken:                                                                                                                      cluster Uitvoeren 

Je bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten volgens de gemaakte afspraken en binnen de afgesproken tijd. 
Initiatief nemen:                                                                                                                                cluster Organiseren 

Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen met beide handen aan te nemen. 
Zelfstandig handelen:                                                                                                                        cluster Organiseren 

Je kan problemen aanpakken en taken tot een goed einde brengen met weinig of geen hulp van anderen. 
Plannen:                                                                                                                                             cluster Organiseren 
Je kan goed acties bedenken en hun volgorde van uitvoering bepalen om een bepaald doel binnen een bepaalde tijdsduur te halen. 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- je kan werken met Office 365-toepassingen 
- je hebt inzicht in de politionele organisatie en opleidingscontext enerzijds en de structuur van het 

provinciebestuur en PAULO-Politieopleiding daarin anderzijds 
- je hebt een heel goede kennis van het leerproces van volwassenen en van de waaier aan 

(interactieve) leermethoden voor volwassenen 
- je hebt ervaring met het coördineren van pedagogische projecten, verbeteracties, processen,… 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- interne softwaretoepassingen 

Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: master aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid 
- ervaring: geen 

Voorwaarden voor kandidaten via interne procedure: 
- diploma: bachelor aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid 
- ervaring: geen 
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Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- goede basisvaardigheden op vlak van ict zijn noodzakelijk 
- inzicht in de nieuwe/digitale mogelijkheden binnen de opleidingscontext is een must  

 

 


