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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 nr6: Beslissing inzake het gebruik van mobiele
bewakingscamera’s – 2 lesuren
Concrete doelstellingen
De deelnemer:
 definieert de wettelijke en reglementaire basis inzake mobiele bewakingscamera’s
 neemt de gepaste maatregelen bij het gebruik van deze bewakingscamera’s
Inhoud


Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, Wet van 21
maart 2018 tot wijziging van de WPA om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen, …

 Wet op de privacy
Methodologie(ën)


Doceren – OW leergesprek- presentatie - ..

 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
Ofwel operationeel lid zijn van de geïntegreerde politie als agent van bestuurlijke politie met een
bijzondere kennis van de materie. Bij weerhouding van de kandidatuur zal de lesprestatie
gebeuren onder de bevoegdheid van een OBP van de politieacademie.

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.

