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

MIDDENKADER – HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE 

WEGVERKEER 
       

 

 

Vacature voor een deeltijdse lesopdracht in de Nederlandstalige opleidingen: 
 

 

WEGVERKEER (12u) (1x/jaar) (NL) 

   Doelstellingen: 
 

Transversale doelstellingen: 

 
Op het einde van de opleiding is de aspirant in staat om, op basis van een grondige kennis van 
het verkeersmilieu, de verkeersproblematiek te beheren; deel te nemen aan het bepalen van een 
verkeersbeleid; bij zware verkeerongevallen en andere zware feiten die een invloed hebben op de 
verkeersvlotheid te kunnen tussenkomen en daarbij de activiteiten van de verschillende 
tussenkomende partijen te kunnen coördineren, leiding te geven aan een belangrijk 
verkeerscontroledispositief.  

 
 Specifieke doelstellingen: 

 

• De aspirant identificeert en analyseert de voornaamste factoren die het verkeer beïnvloeden. 

• De aspirant analyseert de controlefunctie van de hoofdinspecteur in het domein van verkeer.  
 

   Doelgroep: Middenkader Hoofdinspecteur van de politie 
 

 
   Inhoud van de opleiding: 
 

• Fenomeenanalyse 

• De mens in het verkeer 

• Het voertuig en de weginfrastructuur 

• De zware overtredingen 

• De technische controle 

• De tachygraaf 

• ADR-reglementering 

• De verplichte verzekering 

 
Evaluatie (dagelijks werk en examens) 
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Begin en einde van de lesopdracht : vanaf oktober 2023. Beschikbaar zijn in het voorjaar 2023 
om de overdracht met de huidige lesgever voor te bereiden. 

 
 

 

Gezocht profiel : 

 
- Operationeel lid zijn van de verkeersdienst van de lokale politie of de WPR. 
- Bij voorkeur de rang van hoofdinspecteur van politie (of hoger).  
- Een theoretische beheersing van en praktische ervaring met het te onderwijzen onderwerp 

(wegverkeer) hebben. 
- Ervaring hebben in het lesgeven en/of een pedagogische opleiding gevolgd hebben en bereid 

zijn om het vak op een actieve manier te geven 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 5 december 2022 
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