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vzw

4e OPROEP TOT EEN KANDIDAAT LESGEVER (N) (M/V)
VOORTGEZETTE OPLEIDING BEVOEGDHEDEN OBP – HINP – EDA 6636
Wij hebben een vacature voor de volgende lesopdracht binnen de Nederlandse taalrol in het
kader van de voortgezette opleiding – EDA 6636 – BEVOEGDHEDEN OBP HINP:

Module nr1: Het wettelijk en reglementair referentiekader met
betrekking tot beleidsondersteunende competenties – 14 lesuren
Concrete doelstellingen
De deelnemer:
 identificeert de verantwoordelijkheid van de verschillende publieke en private actoren in
het domein van de openbare orde, veiligheid en overlast
 definieert de bevoegdheden van de overheden en de juridische waarde van
politiemaatregelen en de controle op het evenredigheidsbeginsel door bevoegde
instanties.
 beschrijft de belangrijkste ministeriële richtlijnen m.b.t. de uitvoering van de taken van
bestuurlijke politie en van openbare orde;
Inhoud
Publieke en private actoren


Verantwoordelijke overheden op verschillende beleidsniveaus (bevoegdheden en relatie met
politiediensten)



Overleg, afstemming-, integratie- en coördinatieorganen en — mechanismen



De actoren die deel uitmaken van de openbare macht



De politiediensten op lokaal en federaal niveau (basisprincipes voor de werking, opdrachten,
taakverdeling, geïntegreerde werking,...)



De bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden



De private actoren en hun verantwoordelijkheid



De private en bijzondere veiligheid



Internationale organen en organisaties,...

De politieopdrachten, -bevoegdheden, -maatregelen


De uitvoerende en verordenende politionele bevoegdheden van de lokale overheden en besturen (NGW,
provinciewet,...)



De juridische kracht en de begrenzing van een politiemaatregel



Het gewapend bestuursrecht en de gas-wetgeving



De controle op het evenredigheidsbeginsel



Het gezag over de politiediensten: bevelen, onderrichtingen, verordeningen, richtlijnen

 De controle over de politiediensten, Comité P, AIG
 Belangrijke ministeriële omzendbrieven (MFO, OOP,...) en COLs,...
Methodologie(ën)


Doceren

 Thematische groepsdiscussies
 Analyse van gevallen
Begin van de lesopdracht: later te bepalen.
Aantal lesopdrachten: later te bepalen
Gewenst profiel:




Ofwel OBP zijn van een departement bestuurlijke politie van de ANPA
Ofwel een OBP uit een politieacademie
Ofwel een OBP uit een politiezone of een dienst van de Federale Politie met theoretische zowel
als praktische kennis in de materie

Indienen van de kandidaturen:
Het indienen gebeurt per email door middel van een motivatiebrief en CV bij candidatures@eripgip.be of
bij willy.vanduffel@eripgip.be ten laatste op 16 maart 2020. De kandidaturen worden vervolgens
onderzocht. De weerhouden kandidaten zullen uitgenodigd worden om hun kandidatuur toe te lichten
voor een selectiecommissie op een af te spreken datum.
Indien nodig, zullen de kandidaten ervoor zorgen om de toestemming te krijgen van hun hiërarchische
overheid om les te mogen geven. U wordt persoonlijk uitgenodigd op een selectiegesprek teneinde uw
kandidatuur toe te lichten en kennis te nemen van praktische modaliteiten.
Men kan inlichtingen bekomen bij 1CP Willy VAN DUFFEL (02/205.03.48) - pedagogisch raadgever en
kwaliteitscoördinator van de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool.

