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Selectie instructeurs
Technische Hulpverlening

Geachte Zonecommandant,
In het kader van het multidisciplinaire praktijkcentrum voor veiligheidsdiensten te Zedelgem,
willen wij overgaan tot een selectie voor extra instructeurs voor de specialisatieopleidingen
“Technische Hulpverlening, basisontzetting – SAH technische hulpverlening en voor inzet
specifieke lespakketten technische hulpverlening in de brevetopleidingen.”
Het potentieel aan instructeurs waar we nu over beschikken is te klein.
Om deze opleidingen te kunnen aanbieden en verder borg te kunnen staan voor kwaliteit en
uniformiteit, moeten we overgaan tot een selectie van extra instructeurs.
Uiteindelijk willen we 10 extra instructeurs selecteren in de provincie die dan verder zullen
worden opgeleid en voorbereid om deze opleidingen te verzorgen.
WOBRA selecteert en zal de instructeurs opleiden.
De oproep voor kandidaten willen we via jullie, de zones, lanceren omdat jullie zouden zicht
hebben wie van jullie zone zal deelnemen aan de selecties.
We vragen dan ook dan dat de inschrijvingstabel van uw kandidaten via jullie verloopt.
Selectiecriteria:
1° Voorwaarden kandidatuurstelling:
-

houder zijn van minstens het brevet Sergeant of Onderofficier;
houder zijn van het attest oefenleider of oefeninstructeur of indien geen houder
de verplichting om in de toekomst de opleiding instructeur FOROP I te volgen;
kennis hebben van Technische Hulpverlening, vooropleiding is een pluspunt, bv
SAVER

2° Selectieproef:
De eerste selectie uit de kandidaten zal gebeuren op basis van een schriftelijke proef. Een
tweede selectie zal gebeuren door een mondelinge proef.
De schriftelijke proef zal doorgaan in POV Zedelgem op woensdag 09/09/15, start stipt om
19u.
De mondelinge proef zal doorgaan in POV Zedelgem, in de week van 19/10/15. Data zullen
nog worden vastgelegd ifv van het aantal geslaagde kandidaten in de schriftelijke proef.
3° Opleiding Instructeurs:
De geselecteerde instructeurs zullen nog 4 dagen opleiding moeten volgen.
De planning hiervoor moet nog worden vastgelegd.
Aan de potentiële kandidaten –instructeurs wordt wel gevraagd, dat ze voor zichzelf reeds
beslist hebben dat ze akkoord gaan met volgende zaken:
-

voldoende motivatie hebben om de opleiding Instructeur Technische
Hulpverlening te volgen;

-

zich geroepen voelen om als instructeur deel te nemen aan een vernieuwend
trainingsproces gebaseerd op kennis, vaardigheden en attitude, dat ervoor zorgt
dat cursisten gemotiveerd en gecoacht worden;

-

bereid zijn om de 4- daagse opleiding tot instructeur, volledig te volgen;

-

bereid zijn om na de opleiding exclusief deze instructie te geven voor het WOBRA;

-

akkoord gaan met de stelling dat het WOBRA investeert in opleiding en kwaliteit,
en dat de instructeur dit gaat uitstralen door deze opleiding.

Wij vragen, indien u in uw zone gemotiveerde kandida(a)t(en) zou hebben, die voldoen aan
de voorwaarden voor kandidatuurstelling, hun kandidatuur per mail zou doorsturen met een
volledig ingevulde inschrijvingstabel, t.av. Patrick Samyn, coördinator brandweeropleidingen,
en dit uiterlijk tegen 04/09/15.
Na 04/09 worden geen inschrijvingen meer weerhouden.
De digitaal ingevulde tabel wordt per mail teruggestuurd naar de coördinator
patrick.samyn@campuspov.be
Wanneer de inschrijvingen worden afgesloten zal naar de zone van waar de kandidaten
afkomstig zijn, een document worden doorgestuurd, betreft de praktische regeling van de
selectieproef: data, wat, waar, ...
Met de meeste hoogachting,
Namens de Gouverneur
Voorzitter van de Raad van Bestuur,
De Directeur,

H. DESMYTTERE

