
▸ 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

bestuursopleiding
PAULO

www.paulo.be

▸ Onze visie op leren
We geloven sterk in de noodzaak van ‘het levenslang en 
levensbreed leren’ om bij te blijven.

Vanuit die visie organiseren we leerinitiatieven specifiek 
afgestemd op de leernoden van het personeel van de lokale 
besturen in Oost-Vlaanderen.

We werken daarom bij voorkeur met lesgevers uit 
het werkveld die hun praktijkervaring en kennis willen 
doorgeven aan hun collega-ambtenaren. 

Want leren doen we van elkaar, via theorie maar vooral via 
uitwisseling en het delen van praktijkervaring. Zo bouwen 
we tegelijk aan een netwerk waarop cursisten kunnen 
terugvallen. 

Ons aanbod is ruim en uiteenlopend
Voor starters tot algemeen directeurs, themaspecifiek of 
algemeen, collegagroepen, intervisie … bij ons ter plaatse 
maar even goed op vraag en op maat.
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Goesting om
les te geven?
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Solliciteer spontaan via het sollicitatieformulier  
op www.paulo.be

Meer informatie:
PAULO Bestuursopleiding
paulo.bestuursopleiding@oost-vlaanderen.be
09 267 82 17
Provinciaal Administratief Centrum (PAC)
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent

Ja!
Ik wil bij PAULO lesgeven



▸ Wat mag je van ons verwachten?
Als lesgever sta je bij PAULO niet in de kou. Jaarlijks 
organiseren we workshops, lezingen, webinars en 
pedagogische bijscholingen voor de eigen PAULO lesgevers. 

Zo helpen we jou je lesgeversvaardigheden verder te 
ontwikkelen. We geven je inzicht in hoe volwassenen leren, 
laten jou kennismaken met nieuwe didactische hulpmiddelen, 
geven je tips over kwaliteitsvol evalueren, nemen je mee in de 
digitale ontwikkelingen, enz. 
Dit kan in groep waarbij je ervaringen uitwisselt met andere 
lesgevers. 

Maar we bieden je ook advies op maat en ondersteunen je als 
lesgever via lesobservaties.

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

▸ Ben jij de lesgever die we zoeken?  
Doe de check!

 Ben je een krak in je vakgebied?
 Motiveert het begeleiden, leren en ontwikkelen  

van mensen je?
 Ben je een organisator?
 Vind je interactie met deelnemers belangrijk?
 Sta je ook open voor online leervormen?
 Stimuleer jij de autonomie, verbondenheid en 

competenties bij mensen?
 Heb je respect voor ieders eigenheid en diversiteit?
 Ben je een teamplayer?
 Ben je bereid om een de volgende stap in je carrière  

te zetten?

Kan je de meeste vragen positief beantwoorden?  
Dan ben jij één van de professionals die we zoeken!

Neem contact op met PAULO Bestuursopleiding.


