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OPROEP TOT KANDIDATEN – LESGEVER(-GEEFSTER) (M/V) 
DEELTIJDS 

MIDDENKADER – HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE 

OPERATIONEEL MANAGEMENT 
       

 

 

Vacature voor een deeltijdse lesopdracht in de Nederlandstalige opleidingen: 
 

 

OPERATIONEEL MANAGEMENT (30u) (1x/jaar) (NL) 

   Doelstellingen: 
 

Transversale doelstellingen: 

 

• De aspirant is voorbereid om, éénmaal inplaatsgesteld in de functie van hoofdinspecteur, in 
het raam van zijn bevoegdheden, bepaalde principes inzake voorbereiding en uitvoering van 
een gepaste operationele leiding toe te passen.  

 
   Specifieke doelstellingen: 

 

• De aspirant ontwikkelt een soepele leiderschapsstijl die toelaat om op een efficiënte wijze de 
functie van hoofdinspecteur uit te voeren. 

• De aspirant legt de algemene principes uit inzake bevelvoering. 

• De aspirant oefent de bevelvoering uit in crisissituaties.  

 
 

   Doelgroep: Middenkader Hoofdinspecteur van politie 

 
   Inhoud van de opleiding: 
 

• Leiderschapstheorieën en hun toepassing in de praktijk. 

• Communicatievaardigheden en voorbeeldfunctie van de leider. 

• De beoordeling van de situatie. 

• De beslissingsfase en het operatieorder. 

• De operationele briefing. 

• Uitvoering en leiding van de kleinschalige operatie. 

• De operationele debriefing.  

 
Evaluatie (dagelijks werk en examens) 
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Begin en einde van de lesopdracht : vanaf januari 2024. Beschikbaar zijn in januari-februari  

2023 om de overdracht met de huidige lesgever voor te bereiden.  
 
 

Gezocht profiel : 

 

• Operationeel lid zijn van de geïntegreerde politie, binnen een federale politiedienst of een 
lokale politiezone 

• Bij voorkeur de rang van hoofdinspecteur van politie (of hoger).  

• Een theoretische beheersing van en praktische ervaring met het te onderwijzen onderwerp 
(operationeel management) hebben. 

• Opleiding in pedagogiek en/of pedagogische ervaring is een pluspunt.  

 
 
Indienen van de kandidaturen  
 
Geïnteresseerd? U wil actief tot de opleiding van de toekomstige politiemensen  
bijdragen? 
 
Stuur uw CV met een sollicitatiebrief via e-mail naar het adres : candidatures@eripgip.be 
 
 
T.e.m. maandag 21 november 2022   
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