
 

 

WOBRA zoekt 
Instructeurs “Technische hulpverlening” 

We zoeken voor de specialisatieopleidingen “Technische Hulpverlening, basisontzetting – SAH 
technische hulpverlening en voor inzet specifieke lespakketten technische hulpverlening in 
de brevetopleidingen.” 10 externe instructeurs die we kunnen inzetten tijdens verschillende 
opleidingsmomenten die meestal centraal op het POV doorgaan. 
 
Toelatingsvoorwaarden 

● Je bent in het bezit van het getuigschrift FOROP1 of FOROP2 of een pedagogisch diploma. 
Anders ben je sowieso bereid om het getuigschrift FOROP1/pedagogische opleiding te 
behalen. 
● Je bent minstens 10 jaar lid van een brandweerpost in West-Vlaanderen 
● Je bent minstens in het bezit van het vroegere brevet korporaal 
● Je bent bereid tot het volgen van een opleidingstraject (Instructeur THV)  
 
Specifieke verwachtingen 

● Je bezit inhoudelijke kennis en expertise over de materie. Een vooropleiding bvb SAVER of 
THV Niv 1A, SAH THV is een pluspunt 
● 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 40 uur opleiding tot instructeur THV, volledig te volgen;  
● De opleiding wordt gevolgd als engagement naar WOBRA toe. Er wordt hiervoor geen 
vergoeding voorzien.  
● Bereid zijn om na de opleiding deze instructie exclusief te geven voor het WOBRA; voor 
opleidingen THV gegeven als instructeur WOBRA is een vergoeding voorzien. 
● Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven 
● Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van je lessen 
● Je beschikt over een objectief observatievermogen 
● Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar 
● Je bent bereid om samen te werken in teamverband 
 
Opmerking: 
Deze opleiding is erkend door het KCCE en komt in aanmerking voor de voortgezette 
opleiding en een attest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verloop van de selectie 
De eerste selectie uit de kandidaten zal gebeuren op basis van een schriftelijke proef.  
De beste 20 deelnemers uit de schriftelijke proef worden weerhouden voor de 
tweede selectie.  
De schriftelijke proef zal doorgaan in POV Zedelgem op maandag 05/03/18, start stipt 
om 19u.  
 
De tweede selectie zal gebeuren door een mondelinge proef. 
De mondelinge proeven zullen doorgaan in POV Zedelgem op onderstaande data 
en telkens van 18:00 U tot 20:30 u. 
19/03/18  
22/03/18 
26/03/18 
29/03/18 
De mondelinge proeven zijn voorzien op 30 minuten per kandidaat. 
De dataverdeling zal gebeuren in overleg met de weerhouden kandidaten na de 
eerste selectie. 
 
Na de mondelinge proeven zullen 10 kandidaten weerhouden worden om de 
opleiding instructeur THV te volgen. 
 
3° Opleiding Instructeurs: 
 
De geselecteerde instructeurs zullen 40 uur opleiding volgen. 
De planning hiervoor is als volgt: 

16/04/18 van 18:00 u tot 22:00 u 
17/04/18 van 18:00 u tot 22:00 u 
23/04/18 van 18:00 u tot 22:00 u 
26/04/18 van 18:00 u tot 22:00 u 
04/05/18 van 08:30 u tot 17:00 u 
07/05/18 van 18:00 u tot 22:00 u 
08/05/18 van 18:00 u tot 22:00 u 
23/05/18 van 08:30 u tot 17:00 u 

 
Kandidaten die zich niet kunnen vrijmaken op de geplande data worden verzocht 
niet in te schrijven. De data voor deze opleiding liggen vast en hiervan kan niet 
worden afgeweken. 
 
Kandidaatstelling 

Je kunt je inschrijven tot en met 02 maart 2018 door een mail met als onderwerp:  

Selectie instructeur THV, te sturen aan wobra@campuspov.be met daarbij in bijlage: 

Uw persoonsgegevens: Naam, Voornaam, Adres, Geboortedatum, GSM - nr, email, 
brandweerpost 

een korte motivatie 
uw curriculum vitae 
een omschrijving van jouw ervaring en kennis in deze materie 
een kopie van je brevet brandweerman en je hoogst behaalde brandweerbrevet  
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