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

BASISOPLEIDING –INSPECTEUR VAN POLITIE 

Vreemdelingenwetgeving & identiteitscontrole 
       

 

 

Vacature voor een deeltijdse lesopdracht in de Nederlandstalige opleidingen: 
 

 

Vreemdelingenwetgeving & identiteitscontrole (16u) (2x/jaar) (NL) 

   Doelstellingen: 

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

 

• Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens. 

• Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg.  

 

   Specifieke doelstellingen: 

 

• De aspirant herkent inbreuken op de vreemdelingenwetgeving. 

• De aspirant illustreert inbreuken op de vreemdelingenwetgeving met voorbeelden. 

• De aspirant definieert de basisbegrippen m.b.t. de vreemdelingenwetgeving. 

• De aspirant legt de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf en vestiging van vreemdelingen in 
België uit. 

• De aspirant legt de belangrijkste delen uit van de verschillende geldige paspoorten en visa. 

• De aspirant identificeert de meest voorkomende vervalsingen van documenten. 

• De aspirant situeert de dienst vreemdelingenzaken. 

• De aspirant legt uit welke maatregelen te nemen tegen illegale vreemdelingen. 

• De aspirant inspecteur illustreert met voorbeelden de strafbepalingen inzake mensenhandel 
en de strafverzwarende omstandigheden. 

• De aspirant controleert de identiteit van personen volgens de geijkte procedures. 

• De aspirant legt de draagwijdte van nationale immuniteiten uit. 

• De aspirant legt de draagwijdte van internationale immuniteiten uit. 

• De aspirant legt de betekenis van “voorrecht van rechtsmacht” uit. 

 
 

   Doelgroep: Basisopleiding inspecteur van politie + Verkorte opleiding inspecteur van politie  

 
   
 Evaluatie (dagelijks werk en examens) 
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Begin van de lesopdracht : vanaf mei/juni 2023 (te bespreken).  
 
 

 

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 17 april 2023 
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