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

BASISOPLEIDING – INSPECTEUR VAN POLITIE 

Informatiebeheer 
       

 

 

Vacature voor een vervangopdracht van deeltijdse lesopdracht in de Nederlandstalige opleidingen: 
 

 

Informatiebeheer (30u) (1x) (Basisopleiding INP NL) 
Informatiebeheer (12u) (1x) (Verkorte basisopleiding INP NL) 

   Doelstellingen Basisopleiding Inspecteur van politie: 

 
Op het einde van de opleiding kan de aspirant: 
 

   Specifieke doelstellingen: 

 

• De aspirant kan de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende wijzen van 
informatieverzameling omschrijven in overeenstemming met de wet op de privacy. 

• De aspirant kan de verzamelde informatie situeren in de totaliteit van de informatieflux. 

• De aspirant kan bestuurlijke en gerechtelijke informatie volgens vigerende regelgeving 
beheren. 

• De aspirant kan de gewenste informatie uit open bronnen identificeren en gebruiken.  

• De aspirant kan de gewenste informatie uit voor de politie relevante databanken vlot 
identificeren en exploiteren. 

 
   Inhoud van de opleiding: 
 

• Wet op privacy 

• Art. 44 WPA 

• Col 7 (2010) 

• Informatieflux 

• MFO3 (Boek 1, fiches C01-C42; Boek 2, fiches A01 en B01-B04) 

• Col 7 (2012) 

• RIR 

• RAR 

• Procedures seiningen en ontseiningen 

• Gerechtelijke triptiek 

• Externe, niet politie-specifieke bronnen raadplegen via internet, Google, sociale media, etc 

• Relevante databanken: B-pad, Portal, DIV, SIDIS, RR, Wapenregister, Alarmfiche 

 
Evaluatie (dagelijks werk en examens) 
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Doelstellingen verkorte Basisopleiding Inspecteur van politie: 

 
Op het einde van de opleiding kan de aspirant: 
 

   Specifieke doelstellingen: 

 

• De aspirant kan bestuurlijke en gerechtelijke informatie volgens vigerende regelgeving 
beheren. 

 
   Inhoud van de opleiding: 
 

• RIR 

• RAR 

• Procedures seiningen en ontseiningen 

• Gerechtelijke triptiek 
 
Evaluatie (dagelijks werk en examens) 
 

Extra Informatie 

- De aspiranten INP in de basisopleiding hebben reeds 34u informatiebeheer gekregen.  De 
aspiranten INP uit de verkorte basisopleiding hebben nog geen les gekregen over 
informatiebeheer.  

- Mogelijk in combinatie met ‘Lesgever ISLP’ en/of ‘Lesgever PV’ (zie andere vacatures) 

 

Begin en einde van de lesopdracht : april 2023 – september 2023 
 
 

 

Gezocht profiel : 

 

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

• Bij voorkeur de rang van inspecteur 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 10 april 2023 
 
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 12 april 2023. 
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