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2e OPROEP TOT EEN KANDIDAAT LESGEVER (M/V) 
DEELTIJDS  

VOORTGEZETTE OPLEIDING 
 

DRINGENDE SEINING ANG 

 
Wij hebben een vacature voor de volgende lesopdracht binnen de 
Nederlandse taalrol in het kader van de voortgezette opleiding – EDA 1641 
 

 
TITEL OPI – DRINGENDE SEINING - ANG(NL) – 8u 

 

Concrete doelstellingen 

➢ Binnen de toepassingen dringende (ont)seining ‐ Gespecialiseerde en 
Algemene ‐, Cros en mailing (onder emulatie en Portal) navigeren; 

➢ De politionele informatie door middel van de dringende (ont)seining ‐ 
Gespecialiseerde en Algemene ‐ registreren; 

➢ Het dringend bericht van opsporing en zijn opvolging (bijkomende 
seiningen) opstellen en verzenden: 

➢ De dringende (ont)seining ‐ Gespecialiseerde en Algemene ‐ nazien en 
indien nodig verbeteringen en/of toevoegingen laten doen met behulp van 
de toepassing ANG‐centrale vatting of via de toepassing Cros; 

➢ Een dringend opsporingsbericht met behulp van de toepassing mailing 
opstellen en verzenden; 

➢ De distributielijsten gebruiken; 

➢ De verbeteringen en toevoegingen aan een dringend 
opsporingsbericht aanbrengen. 

 

Doelgroep 

➢ Elk lid van het operationeel kader of het Calog‐kader van de lokale of 
federale politie die een voldoende theoretische kennis dient te bekomen 
om op afdoende wijze een dringende (ont)seining en een dringend 
opsporingsbericht te kunnen verwezenlijken door middel van de ANG 
toepassingen die zij ter beschikking hebben. 

 

 

 



 
Data van de lesopdracht : nog te bekijken 
 
 
Gewenst profiel: 
 

- Politiepersoneel 
- Houder zijn van het brevet dringende seining 
- Kennis en praktijkervaring aantonen in de te onderwijzen materie 
- Ten minste 3 jaar anciënniteit in een relevante functie 
- Een pedagogische opleiding en/of een ervaring in het opleidingssector 

zijn een meerwaarde 
 
 
 
Indienen van de kandidaturen: 
 
 
Het indienen gebeurt per email door middel van een motivatiebrief en CV 
bij candidatures@eripgip.be/vofc@eripgip.be ten laatste op 10/06/2022. 
De kandidaturen worden vervolgens onderzocht. De weerhouden 
kandidaten zullen uitgenodigd worden om hun kandidatuur toe te lichten 
voor een selectiecommissie op een af te spreken datum.  
 
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 teneinde uw kandidatuur 
toe te lichten en kennis te nemen van praktische modaliteiten.   
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