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Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB) werft aan:  

 

 

PEDAGOGISCH RAADGEVER (M/F/X)        

 

Situering van de functie: 

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 OCBB 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. 

   

Taken:  

Onder de verantwoordelijkheid van de administratief Directeur van het OCBB voer je de volgende 
opdrachten uit.  

• Pedagogisch raadgever van het omkaderend, onderwijzend en begeleidend personeel 

➢ Bieden van een pedagogisch-didactische omkadering, begeleiding en raad 
➢ Ondersteunende rol aan de vakspecialisten met ondermeer het verschaffen of ontwikkelen van 

methodologische handvaten om de opleidingsdoelstellingen te behalen  
➢ Opleidingen en informatiesessies hieromtrent organiseren  
➢ Ondersteuning bieden bij het ontwerpen en uitwerken van opleidingsactiviteiten 
➢ Evalueren van opleidingsactiviteiten met hieraan gekoppeld de kwaliteitscontrole ervan 

(desgevallend de ontwikkeling van bijhorende kwaliteitsinstrumenten)  
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• Begeleiden, oriënteren en ondersteunen van onderwijsprocessen bij de lerenden: 
 

➢ Individuele begeleiding van de lerenden ingeval van leerproblemen. Detectie van 
leerstoornissen en deskundige doorverwijzing  

➢ Ontwikkeling en organisatie van opleidingsmodules in werkmethodes, memorisatietechnieken, 
studieplanning, begripsvorming en algemene studieaanpak  
 
 

• Bijdragen tot de ontwikkeling van een opleidingsplan en het bepalen van 
opleidingsbehoeften van de toekomstige en huidige brandweerleden. 

 
➢ Analyse van opleidingsbehoeften voor de ontwikkeling van een opleidingsplan en de 

opleidingsprogramma’s.  
➢ Deelname aan relevante expertisenetwerken  
➢ Deelname aan relevante werkgroepen ter verbetering of bijsturing van de aangeboden 

opleidingen 
  

Profiel: 

➢ Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid hebben in het Frans en het 
Nederlands.  

➢ Houder zijn van een Master in de Educatiewetenschappen, pedagogie, andragogie of een 
andere Masteropleiding genoten hebben vergezeld van een erkend Pedagogisch 
Bekwaamheidsbewijs voor het volwassenenonderwijs, zijnde:  
 

o Een verkorte educatieve master  
o De voormalige equivalenten:  

▪ Een Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 
▪ Een aggregatie 

 
➢ Minimum 3 jaar (FTE-equivalent) ervaring hebben in het volwassenenonderwijs 
➢ Over een basiskennis beschikken van de brandweer en van het brandweeropleidingen is een 

meerwaarde 

 

Kennis, vaardigheden en attitudes : 

 
➢ Beschikken over een grondige kennis van pedagogie, methodologie en didactiek en zich daarin 

blijvend bijscholen  
➢ Beschikken over een goede kennis van evaluatiemethoden, waaronder deze van leerprocessen en 

onderwijsprocessen.  
➢ Een goede kennis hebben van leermoeilijkheden en in staat zijn om in een passende begeleiding 

van de lerende te voorzien.  
➢ Analytisch, methodisch en gestructureerd werken  
➢ Flexibiliteit aan de dag leggen en over aanpassingsvermogen beschikken  
➢ In staat zijn om autonoom te werken en om in samenspraak met de hiërarchie de nodige initiatieven 

te ontwikkelen voor het behalen van de organisatorische en pedagogische doelstellingen 
➢ Uitstekend verbaal en schriftelijk kunnen communiceren 
➢ In staat zijn om wettelijke kaders op een bevattelijke manier voor te stellen 
➢ Beschikken over administratieve capaciteiten en een goede beheersing van de IT-tools (Word, 

Excel, Powerpoint, Outlook, etc.) 
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➢ Kunnen samenwerken in teamverband 
➢ In een vertrouwelijke omgeving kunnen werken met takt en discretie 
➢ Opbouwende feedback kunnen geven 
➢ In staat zijn om een coördinerende en bemiddelende rol te kunnen spelen ingeval van afwijkende 

opinies en stellingnamen 
➢ Een vergadering in goede banen kunnen leiden  
➢ Nieuwsgierig zijn binnen het vakgebied en de wil hebben om zich te verbeteren 
➢ Een grondige kennis van de tweede landstaal hebben. 

Selectieprocedure: 

De Selectieprocedure omvat volgende stappen:  

1. Een uitsluitende schriftelijke proef op basis van een pedagogische gevallenstudie 
2. Een selectiegesprek dat peilt naar uw algemene technische en pedagogische vaardigheden in 

functie van de taak en de organisatie. Dit gesprek vindt plaats voor een selectiejury met een lid van 
de directie en pedagogisch experten.   

Het OCBB promoot de diversiteit binnen haar personeelsbestand en staat garant voor een objectieve 
selectieprocedure zonder enig onderscheid te maken op basis van sociale factoren. Indien u een beperking 
heeft nodigen wij u vriendelijk uit om ons dit mee te delen opdat we u in de beste omstandigheden zouden 
kunnen ontvangen, rekening houdende met onze infrastructuur.  

De arbeidsovereenkomst :  

• De aanwerving gebeurt op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (Wet 
Arbeidsovereenkomst 3 juli 1978). 

• De maandelijkse brutowedde op basis van de voltijdse overeenkomst (38 uur per week), volgens 
de weddeschaal A1 (wordt aangepast volgens de anciënniteit 
 

Voordelen : 

• Eindejaarspremie (13de maand) en vakantiegeld 

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

• Maaltijdscheques (8 €/dag) 

• Tussenkomst in de verplaatsingskosten (wettelijk deel) 

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

• Hospitalisatieverzekering 
 

 
Hoe uw kandidatuur indienen?  

Heeft u interesse voor deze werkaanbieding? Dan nodigen wij u uit om uw omstandig CV en motivatiebrief 
toe te sturen ten laatste op 14 januari 2022 ter attentie van de heer OOSTHOEK Pieter, administratief 
Directeur van het opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer op het adres ocf@firebru.brussels  

Geen enkele laattijdig ingediende kandidatuur kan in aanmerking genomen worden.  

mailto:ocf@firebru.brussels

