GEWESTELIJKE EN
INTERCOMMUNALE POLITIESCHOOL
Briefwisseling: Oud-Strijderslaan 190 - 1140 Brussel
 02 205 03 48 e-mail : candidatures@eripgip.be

G.I.P.
vzw

OPROEP TOT EEN KANDIDAAT LESGEVER
VOOR DE BASISOPLEIDING INSPECTEUR VAN POLITIE (NL)
Wij hebben een vacature voor de volgende lesopdracht binnen de Nederlandse taalrol:

CLUSTER 11: VERKEER
Module 11.2.3: Boorddocumenten controleren en bij inbreuken maatregelen
treffen
20
Concrete doelstellingen:
Lesuren per klas
De aspirant:
• Controleert de documenten van bestuurders van motorvoertuigen
• Neemt maatregelen ten aanzien van bestuurders die niet in orde zijn
Inhoud:

•
•
•
•
•
•

Rijbewijs
Verzekering
Gewone inschrijving
Commerciële kentekenplaten
Keuring en bijlagen
Gelijkvormigheidsattest

De aspirant moet een grondige kennis verwerven van het
toepassingsgebied, de parketrichtlijnen, de diverse categorieën, de
eventuele vrijstellingen, de buitenlandse vormen en de gepaste reactie
van de verbalisant bij vaststelling van inbreuken (maatregelen,
formaliteiten, type PV en dossieropvolging).
De lesgever moet over een grondige kennis beschikken van de materie
en oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen binnen dit domein: bv.
speedelecs en andere voortbewegingstoestellen onderworpen aan
registratie en/of verzekering, evoluties m.b.t. het rijbewijs, etc. De
lesgever stelt examenvragen op in de materie en neemt tussentijdse
toetsen af ‘dagelijks werk’.
Begin van de deeltijdse lesopdracht: vanaf 1 oktober 2019.
Capaciteit: 20 lesuren per klas. Er is gemiddeld 1 klas NL per kalenderjaar.
Gewenst profiel:
-

Lid zijn van het operationeel kader van de lokale of federale politie
Ten minste 3 jaar anciënniteit
Kennis en praktijkervaring aantonen in de leerstof
Beschikken over de vereiste didactisch/pedagogische competenties
Toestemming hebben van de hiërarchie
Voorbeeldfunctie indachtig zijn
Flexibele beschikbaarheid hebben voor de lesopdracht

Indiening van de kandidaturen:
De schriftelijke kandidaturen met Curriculum Vitae en beknopte motivatie moeten toekomen per
email bij candidatures@eripgip.be ten laatste op 31.07.2019
U wordt persoonlijk uitgenodigd op een selectiegesprek met de pedagogische cel.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met 1CP Willy VAN DUFFEL (02/205.03.48)
pedagogisch raadgever willy.vanduffel@eripgip.be

