
▸ De politieschool
PAULO politieopleiding is de politieschool van Oost-Vlaanderen, 
erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. We bieden 
onze klanten binnen politie en daarbuiten een kwaliteitsvol 
educatief aanbod, waarbij de vertaling naar de praktijk en 
terreinwerking centraal staan.

▸ Levensecht leren
Levensecht leren start van zodra men met succes de federale 
selectieprocedure heeft doorlopen en, gedurende een jaar, bij 
ons de basisopleiding tot politie-inspecteur volgt. Verderop in 
de politionele loopbaan bieden we ook de basisopleiding tot 
hoofdinspecteur van politie aan.

▸ Levenslang leren
Aangezien we ook staan voor levenslang leren, bieden we 
alle medewerkers van onze politiediensten een ruim aanbod 
van bijscholingen in domeinen als geweldsbeheersing, 
informatiebeheer, verkeer, gerechtelijke politie, enz. Ook andere 
publieke of private organisaties kunnen hiervoor bij ons terecht.

▸ Bijdragen aan  
een veilige samenleving

Tot slot wil PAULO politieopleiding door haar netwerk van 
expertise alle belanghebbenden ondersteunen met specifieke 
dienstverlening (op vlak van rekrutering & selectie, HR, informatie, 
enz). Bijdragen aan een veilige samenleving is immers onze missie.

▸ PAULO
De Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale 
Overheden organiseert vorming, training en opleiding.
Dit multidisciplinair opleidingscentrum biedt trainingen aan  
in een krachtige, praktijkgerichte leeromgeving.

• brandweeropleiding
• politieopleiding
• opleiding hulpverleners ambulanciers
• bestuursopleiding

Samen levenslang,
levensecht en levensbreed leren
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Solliciteer spontaan via het sollicitatieformulier  
op www.paulo.be

Meer informatie:
PAULO Politieopleiding
paulo.politieopleiding@oost-vlaanderen.be
09 345 69 64
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)

Ja!
Ik wil bij PAULO lesgeven



Paulo streeft naar een optimale, eenduidige aanpak van de 
opleidingen.

Vakgroepen en clusters zorgen voor:
• Inhoudelijk correcte vakkennis die beantwoordt aan de 

vooropgestelde doelstellingen.
• Juist instructiemateriaal in de lessen.
• Conformiteit met de regelgeving van de federale 

overheidsdiensten.
• Ondersteuning voor zowel ervaren als startende lesgevers. 

Dit door samen te werken, informatie en kennis door te 
geven en ervaringen uit te wisselen.

• Het op elkaar afstemmen van procedures, 
evaluatietechnieken, beoordelingen, enz. waardoor de 
raakpunten in de verschillende modules van de diverse 
opleidingen in kaart gebracht worden.

▸ Wat mag jij verwachten?
Indien jij je herkent in het profiel van lesgever dat wij zoeken, 
neem dan zeker contact met ons op!

Van onze kant, kan je rekenen op enerzijds een vergoeding 
o.b.v. graad/diploma en anderzijds ondersteuning en 
begeleiding bij je lesopdrachten. PAULO organiseert  
nl. jaarlijks workshops, lezingen en pedagogische 
opleidingen voor haar lesgevers. Zo ondersteunen we jou  
om je didactische competenties verder te ontwikkelen.

Onze doelstellingen verschillen per activiteit. Inhoudelijk 
werken we vooral rond didactiek: basisprincipes, hoe 
werkt leren, wat is de rol van de lesgever, hoe kwaliteitsvol 
evalueren, enz. Maar wij bieden ook advies op maat en 
ondersteunen de professionalisering van de lesgever d.m.v. 
lesobservaties en feedback.

Kortom, wij ondersteunen je om van jou een toplesgever 
te maken!

Voor onze PAULO-opleidingen zijn wij steeds  
op zoek naar gemotiveerde professionals die  
hun kennis willen delen.

 Onze lesgever
… is expert in zijn vakgebied
Hij/Zij brengt kennis, vaardigheden en attitudes over met de 
gepaste hulpmiddelen en zorgt voor duidelijke linken naar 
realistische contexten.

… creëert een positief leerklimaat 
voor de cursisten

Met respect voor de eigenheid en diversiteit van de cursisten 
stimuleert hij/zij hun autonomie, verbondenheid en 
competenties.

… begeleidt het leer- en ontwikkelingsproces  
van de cursisten

- Actief leren staat centraal: nieuwe leerinhouden worden 
op een actieve manier georganiseerd.

- Hij/Zij stimuleert sociaal leren: cursisten werken samen 
en toetsen hun eigen denkproces en inzicht aan dat van 
anderen.

- Via duidelijke leerdoelen krijgt de cursist de kans om zijn/
haar leerproces zelf mee te sturen.

- De lesgever evalueert het proces en product van de 
cursist.

… is een organisator
Hij/Zij is administratief en organisatorisch sterk. Hij/Zij zorgt 
voor een gestructureerd lesverloop en klasmanagement, 
waarbij hij/zij een verantwoordelijkheidsrol op zich neemt.

… is een echte teamplayer
Loyaal aan PAULO en de Provincie Oost-Vlaanderen, 
respecteert hij/zij besluitvorming, waarden en afspraken. 
Hij/Zij kan overleggen en samenwerken met collega’s 
over de taakverdeling. Hij/Zij staat open voor feedback 
en integreert dit in zijn/haar pedagogisch en didactisch 
handelen.


