Ben jij enthousiast over de brandweer?
Spreekt het jou aan om te gaan werken in het brandweeronderwijs?
Wil jij de kans krijgen om opgeleid te worden tot instructeur en daarna aan het werk te gaan voor de BOGO?
De BOGO is op zoek naar een

Instructeur in opleiding (m/v)
De Stichting Brandweeropleidingen BOGO biedt jou de gelegenheid om opgeleid te worden tot instructeur. Een
mooie kans om in de toekomst ingezet te worden in het brandweeronderwijs.
De BOGO
De Stichting Brandweeropleidingen BOGO verzorgt brandweeropleidingen op verschillende niveaus binnen de
provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. Per jaar worden circa 2000 cursisten opgeleid voor de
verschillende functies tot en met het niveau bevelvoerder.
Taken van een instructeur
Een instructeur houdt zich bezig met het opleiden van functionarissen t/m MBO-niveau. Voorbeelden hiervan zijn
manschappen, voertuigbedieners pompen en bevelvoerders. Onder verantwoordelijkheid van een docent voer je
als instructeur afgebakende delen van leergangen uit, aansluitend op je eigen vakinhoudelijke expertise.
De leergang
De leergang instructeur is opgebouwd uit 4 kerntaken, namelijk didactisch handelen, begeleiden van deelnemers,
beoordelen van deelnemers en functioneren binnen de vakbekwaamheids-organisatie. ‘Werkend leren’ is ons
uitgangspunt, waarbij je het geleerde op je werkplek in de praktijk toepast en vervolgens die ervaring uit de
praktijk weer benut in de volgende les(sen). De studiebelasting bedraagt ongeveer 181 uur, onderverdeeld in 72
contacturen, 59 uren zelfstudie en de benodigde uren voor het maken van de leerwerkplekopdrachten. De
lesdagen vinden plaats op onze locatie in Hattem. De opleiding is van 7 mei 2018 tot 17 januari 2019 en is
ongeveer elke 2 weken op maandag overdag (muv 1 woensdag en 1 vrijdag). Je moet op die dagen beschikbaar
zijn. Meer informatie over de leergang is te vinden op onze website.
Wat wij vragen
Je hebt een werk- en denkniveau op tenminste MBO-3 niveau. De leergang zelf is op MBO-4 niveau. Je bent
repressief actief in een korps van een veiligheidsregio. Je bent gemotiveerd voor het werken bij de brandweer en
ziet het als een kans om opgeleid te worden tot instructeur. Verder heb je vakinhoudelijke kennis van de
brandweer en je bent op de hoogte van de recente brandweerpraktijk. Je vindt het belangrijk om je eigen
vakbekwaamheid op niveau te houden. Het lijkt je een uitdaging om kennis en vaardigheden over te dragen aan
cursisten. Daarbij is het belangrijk dat het je lukt om te reflecteren op je eigen gedrag.
Wat de BOGO jou biedt
De BOGO biedt jou de gelegenheid om opgeleid te worden tot instructeur. De opleiding en examens worden
betaald door de BOGO. Je zorgt zelf voor een leerwerkplek en een leerwerkplekbegeleider. Jouw investering is
het volgen van de opleiding, studietijd en het verrichten van de opdrachten. Als je je diploma hebt behaald, krijg
je een dienstverband zodat je als instructeur aan het werk gaat voor de BOGO. Dan is het uurtarief voor je inzet €
35,00 bruto per uur (peildatum 1 januari 2017).
Interesse?
Dan nodigen we je uit om uiterlijk dinsdag 3 april 2018 te solliciteren via mark.visscher@bogo.nl. We zijn
benieuwd naar je motivatie. Wil je meer weten over deze functie neem dan contact op met Mark Visscher, 0646417698 en kijk op onze website www.bogo.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 11 april
2018).

