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1e OPROEP TOT KANDIDATEN – LESGEVER(-GEEFSTER) (M/V) 
DEELTIJDS 

MIDDENKADER – HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE 

Vreemdelingenwetgeving & identiteitscontrole 
       

 

 

Vacature voor een deeltijdse lesopdracht in de Nederlandstalige opleidingen: 
 

 

Vreemdelingenwetgeving & identiteitscontrole (22u) (1x/jaar) (NL) 

   Doelstellingen: 

 
Op het einde van de opleiding kan de aspirant: 
 
Transversale doelstellingen: 

 

• De aspirant is in staat om, op basis van een grondige kennis van de vigerende regels ter 
zake, in de domeinen van bijzondere administratieve politie waarin de hoofdinspecteur een 
rol kan spelen, efficiënt tussen te komen.    

 

   Specifieke doelstellingen: 

 

• De aspirant begrijpt de maatschappelijke context evenals het wettelijk en interventiekader. 

• De aspirant herkent de verschillende vreemdelingstatuten. 

• De aspirant situeert de dienst vreemdelingenzaken en weet hoe er een beroep op te doen. 

• De aspirant controleert de documenten van vreemdelingen. 

• De aspirant neemt maatregelen tegenover vreemdelingen die niet in orde zijn met de 
wetgeving. 

• De aspirant rapporteert de genomen maatregelen. 

 
 

   Doelgroep: Middenkader Hoofdinspecteur van politie 
 

 
   Inhoud van de opleiding: 
 

• Problematiek immigratie en mensenhandel 

• De vreemdelingenwetgeving 

• Racisme en xenofobie 

• Noties mbt de toegang, het verblijf, de vestiging en de herziening van een beslissing 

• Specifieke categorieën (minderjarigen, …) 

• Dienst vreemdelingenzaken: organisatie, bevoegdheden en contactmogelijkheden 

• De Belgische identiteitsdocumenten 

•  
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• De verblijfsvergunning 

• Shengen-visum 

• Echtheidscontrole: valse en vervalste documenten 

• Probleemgevallen (top tien) 

• Te treffen maatregelen bij aantreffen 

• Opstellen fax, PV en het administratief rapport 

 
Evaluatie (dagelijks werk en examens) 

 

Begin van de lesopdracht : vanaf 1 oktober 2023 (te bespreken).  
 
 

 

Gezocht profiel : 

 

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

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

• Een theoretische beheersing van en praktische ervaring met het te onderwijzen onderwerp 
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 17 april 2023 
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