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OPROEP TOT EEN KANDIDAAT LESGEVER (N) 
BASISOPLEIDING HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE 

 
Wij hebben een vacature voor de volgende lesopdracht binnen de Nederlandse taalrol:  
 

Module 2.1. 
De rol van de hoofdinspecteur in de basispolitiezorg 

8 lesuren 

Concrete doelstellingen: 
 
De aspirant kan:  
 

 De rol van de hoofdinspecteur uitleggen bij het implementeren van de 
basispolitiezorg 

 Identificeren van de specifieke veiligheidsbehoeften en de daarbij 
horende omgevingsfactoren (omgevingsscan) 

 Uitleggen van de lokale democratische werking en overlegorganen en 
de regels die daaruit voortvloeien voor de werking van de politie 

 Identificeren van partners bij het implementeren van een lokaal 
veiligheidsbeleid 

 Integreren van klantgerichtheid en kwaliteit in het politiewerk  
 

Inhoud: 
  

 rol van de hoofdinspecteur 

 objectieve en subjectieve onveiligheidsgevoelens, 
karakteristieken en indicatoren 

 organisatie en bevoegdheden van de lokale administratieve 
autoriteiten in politiezaken 

 lokale veiligheidsplannen en zonereglementering 

 buurtcomités, buurtinformatienetwerk 

 klantgericht en kwaliteitsvol werken in het politiewerk 
 

 
8 lesuren per 
kalenderjaar 

 
Zie ook publicatie 

Module 1.2.  

 
Begin van de lesopdracht: vanaf 1 oktober 2021 – het lesrooster wordt in overleg opgemaakt.  
 
Gewenst profiel: 
 
- lid zijn van het operationeel kader van de lokale of federale politie (Middenkader of Officierskader); 
- ten minste 3 jaar anciënniteit in deze graad 
- kennis en praktijkervaring aantonen in de te onderwijzen materie 
 
Indiening van de kandidaturen: 
 
De schriftelijke kandidaturen, met Curriculum Vitae en motivatiebrief moeten terechtkomen bij de 
Directrice van de GIP (per post, fax ) of per email bij candidatures@eripgip.be   ten laatste op 15 
september 2021. Indien nodig, zullen de kandidaten ervoor zorgen om de toestemming te krijgen van 
hun hiërarchische overheid om les te mogen geven. U wordt persoonlijk uitgenodigd op een 
selectiegesprek om uw kandidatuur toe te lichten en kennis te nemen van praktische modaliteiten.   
 
 
Meer inlichtingen bij 1Cp Willy VAN DUFFEL (02/563.14.69) pedagogisch raadgever.. 
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