
 
 

 

Centre de Formation des Pompiers de Bruxelles asbl 

Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer vzw 

 

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB) werft een pedagoog (m/v/x) aan  

Wie zijn we ?  

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB), ook de Brusselse Brandweerschool 

genaamd, is één van de elf opleidingscentra voor civiele veiligheid in België. 

Onze belangrijkste opdracht is de organisatie van de opleiding van de brandweerlieden in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit betreft zowel de opleidingen van nieuwe rekruten als de 

permanente bijscholingen en opleidingen van brandweerlieden in dienst. Het centrum organiseert 

eveneens opleidingen voor brandbestrijding die gegeven worden aan externe klanten zowel in de 

private als in de publieke sector. 

Het OCBB is verdeeld over twee sites ; het gedeelte administratie/theoretische opleidingen is 

gelegen in de installaties van Brusafe te Haren en het gedeelte logistiek/praktijkopleidingen bevindt 

zich op de terreinen van het PIVO te Relegem. 

Omwille van het toegenomen aantal opleidingen en van de integratie in het project Brusafe wensen 

wij ons team te versterken en werven wij een pedagoog (m/v/x) aan 

Deze ploeg staat in voor de organisatie nodig voor het goede verloop van alle opleidingen 

georganiseerd door het OCBB.  

Uw opdracht  

U waakt over de samenhang van de opleidingen en de kwaliteit van de kennisoverdracht en u 

verzekert het goed verloop van de opleidingsactiviteiten in samenwerking met de pedagogische cel 

van Brusafe.  

Uw belangrijkste taken 

- Creatie en/of aanpassing van georganiseerde opleidingen ; 

- Ontwerp en ontwikkeling van pedagogische innovaties ;  

- Coaching en begeleiding van de instructeurs van de school (evaluatie van de opleidingen, 

actieplan, enz.) ; 

- Deelname aan de analyse van de opleidingsbehoeften uitgedrukt door de Brusselse 

Brandweer teneinde de jaarlijkse planning van de opleidingen te kunnen opstellen ; 

- Nauwe samenwerking met de lokale coördinatoren voor de uitbating en opvolging van de 

planning van de opleidingen ; 

- Pedagogische opleidingen geven volgens de van kracht zijnde reglementering ; 

- Deelname als pedagogisch expert aan vergaderingen en werkgroepen (Brusafe, IBZ, 

DBDMH, enz.). 

- Deelname als pedagogisch expert aan de deliberaties van examens georganiseerd door het 

OCBB 

  



Uw Profiel 

- U bent het houder van een licentie of master in de pedagogie ; 

- U heeft ervaring in het volwassenenonderwwijs ; 

- U kunt functioneren in een klein team, maar ook zelfstandig werken en initiatieven nemen die 

nodig zijn volgens de prioriteiten die uw hiërarchie stelt ; 

- U heeft kennis van informatica die u toelaten uw taken uit te voeren (Word, Excel, Outlook, 

Google-applicaties,enz) ; 

- Kennis van de tweede landstaal is wenselijk; 

- Kennis over het beroep brandweerman/vrouw is een meerwaarde. 

Ons aanbod 

- Een voltijds contract (38u/week) ; 

- Een aantrekkelijk salaris op basis van onze weddeschalen waarbij relevante anciënniteit 

mogelijk in aanmerking genomen wordt; 

- Eindejaarspremie (13de maand) en vakantiegeld. 

- 35 dagen verlof + jaarlijkse sluiting van de school tussen Kerstmis en Nieuwjaar) 

- Maaltijdscheques (8 €/dag). 

- Tweetaligheidspremie (na slagen voor het schriftelijk en mondeling examen SELOR – Art 9.2). 

- Hospitalisatieverzekering. 

- Tussenkomst in de verplaatsingskosten (wettelijk deel). 

Solliciteren 

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw CV en uw motivatiebrief overmaken aan 

ocf@firebru.brussels voor 20/08/2021 

mailto:ocf@firebru.brussels

