Vacature Brandweer Docent en Instructeur (s) (m/v)
Stichting Brandweeropleidingen BOGO is op zoek naar docenten en instructeurs voor het gehele BOGO gebied
voor de leergangen manschap A, Bevelvoerder, Voertuigbediener/pompen en instructeur.
Taken van een docent
Als docent ben je het aanspreekpunt van de opleiding die je verzorgt. Je bent een uitvoerend didactisch specialist.
Je bent actief op het vlak van het aanbrengen, onderhouden en doorontwikkelen van vakbekwaamheid bij
cursisten, in lijn met de leven-langleren-cyclus. Je verzorgt onderwijs aan cursisten. Onder jouw
verantwoordelijkheid voeren instructeurs afgebakende delen van leergangen uit, aansluitend op de eigen
vakinhoudelijke expertise.
Taken van een instructeur
Onder verantwoordelijkheid van een docent voer je als instructeur afgebakende delen van leergangen uit
aansluitend op je eigen vakinhoudelijke expertise.
Functie-eisen
Als docent of instructeur zorg je ervoor dat je eigen vakbekwaamheid op niveau is, zowel vakinhoudelijk als
didactisch. Je beschikt over vakinhoudelijke verdiepende kennis en je bent op de hoogte van de recente
brandweerpraktijk. Je bent repressief actief in een korps van een veiligheidsregio. Dit alles stelt je in staat om
‘boven de stof’ te staan en is nodig om de kennis en vaardigheden over te dragen aan de cursisten. Je bent in staat
om binnen verschillende culturen/disciplines en op verschillende niveaus samen te werken. Het lukt je om te
reflecteren op je eigen gedrag. Je bent bereid de bijscholingen van BOGO te volgen. Tot slot herken je je in de
competenties communicatief vaardig, creatief en flexibel. Het is een pré als je al actief bent als docent of
instructeur voor de regio of BOGO.
Voor een docent geldt dat je minimaal MBO-4 werk- en denkniveau hebt. Verder heb je het diploma van de
(nieuwe) leergang instructeur. Het is een pré als je het diploma docent hebt. Als dat niet het geval is, ben je bereid
om het diploma te behalen. De functie-eis voor instructeur is het beschikken over een MBO werk- en denkniveau.
Verder geldt ook hier dat het een pré is als je in het bezit bent van het diploma van de (nieuwe) leergang
instructeur of de module 001 met aanvulling van BOGO-bijscholing instructeur. Ook als je belangstelling hebt om
instructeur te worden, maar nog niet het diploma instructeur hebt, komen we graag met je in contact. Het is
mogelijk om afspraken met BOGO te maken om deze opleiding bij BOGO te volgen.
Over BOGO
Stichting Brandweeropleidingen BOGO verzorgt brandweeropleidingen binnen de provincies Overijssel,
Gelderland en Flevoland. Elk jaar leiden we zo’n 2.000 cursisten op voor verschillende functies binnen de
brandweer, tot en met het niveau bevelvoerder.
Wat we bieden
Je gaat deel uitmaken van een team collega’s die ‘hart hebben’ voor de brandweer en het brandweeronderwijs.
We vinden het belangrijk dat jouw inzet in goed overleg gebeurt. De leergangen vinden over het algemeen
overdag/’s avonds plaats (3 uur) op één van de opleidingslocaties of bij BOGO in Hattem.
Interesse?
Dan nodigen we je uit om tot uiterlijk 14 september 2018 te solliciteren via sollicitaties@bogo.nl. We zijn
benieuwd naar je motivatie mét daarbij een omschrijving van je vakinhoudelijke expertise en cv. Wil je meer
weten over deze functie? Mail dan ook naar het genoemde mailadres. Afhankelijk van de geplande vakanties
reageert één van de collega’s op je e-mail. De sollicitatiegesprekken vinden op 25 september 2018 plaats.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid.

