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1. Inleiding
Op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Commissaris-generaal en de Vaste Commissie
van de Lokale Politie werd de basisopleiding inspecteur gemoderniseerd in de vorm van een leerplan.
Een leerplan weerspiegelt de verwachtingen van de organisatie en de autoriteiten en dient enerzijds
als werkinstrument voor de politieschool voor de inrichting van de opleiding en anderzijds als
basisinstrument bij de voorbereiding van de les van een docent (planning werkzaamheden,
afstemming op andere vakken in een bepaald domein, …).
Om het leerplan te realiseren werd een leerplancommissie1 in het leven geroepen. De
uitgangspunten van de werkzaamheden van deze leerplancommissie waren de gescheiden opleiding
voor agent van politie en inspecteur, behouden van de duur van de eenjarige basisopleiding
inspecteur en het bestaande generalistische functieprofiel van de inspecteur van politie.
Het resultaat van de leerplancommissie omvat een uitgewerkt leerplan voor de lichtingen aspirant
inspecteur vanaf oktober 2014. Het leerplan bestaat uit een inhoudelijke uitwerking van het leerplan
met (1) te verwachten competenties, (2) te bereiken doelstellingen en (3) een eerste aanzet tot het
bepalen van de opdrachten werkplekleren. Deze elementen worden weergegeven in het KB
basisopleiding basiskader en MB onderwijs- en examenreglement basisopleiding basiskader.
Dit KB en MB werden, in samenwerking met de politiescholen en het terrein, verder uitgewerkt in
deze voorliggende handleiding. Deze handleiding bevat (1) een overzicht van de gebruikte
terminologie, (2) een uitleg over de samenhang en opbouw van het leerplan en (3) een overzicht van
de clusters en onderliggende doelstellingen, aangevuld met een aanzet tot concrete leerinhouden,
pedagogische wenken en nuttige bronnen.

1

De leerplancommissie was samengesteld uit afgevaardigden van de directies van de erkende politiescholen
(2), pedagogisch personeel van de erkende scholen (2), de directie van de opleidingen (1), leden van het
projectteam Politie, een lerende organisatie (3), afgevaardigden van het terrein (2), een afgestudeerde
inspecteur en een externe expert.
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2. Gebruikte terminologie
Hieronder kan u enkele definities vinden die het nalezen van het leerplan vergemakkelijken.


Algemene nuttige bronnen:
Nuttige referenties die zowel door docenten als aspiranten kunnen gebruikt worden tijdens de
opleiding.



Algemene pedagogische wenken:
Pedagogische wenken en aanbevelingen inzake didactische aanpak die van toepassing zijn op de
volledige cluster.



Attitude:
Houdingen die men van iemand verwacht en die een weerspiegeling zijn van de ingesteldheid
van die persoon.



Cluster:
Het geheel van inhouden en doelstellingen gekoppeld aan een competentie zoals bepaald in het
KB/MB leerplan, die als onderdelen van de basisopleiding inspecteur van politie worden
georganiseerd in een door de minister erkende of door hem ingerichte politieschool, waarvan
examens zullen worden afgenomen.



Competentie:
De vaardigheid om een geheel aan kennis, kunde en attitudes in werking te stellen die het
mogelijk maken een bepaald aantal taken uit te voeren.



Doelstelling:
Een doelstelling is de kennis, de vaardigheid of de attitude die een aspirant moet trachten te
verwerven tijdens de opleiding en dient als basis waarop de aspirant geëvalueerd zal worden.



Leerplan:
Het leerplan bestaat uit een groepering van competenties (cluster) met daaraan verbonden
doelstellingen, leerinhouden en studie-uren opgedeeld per cluster.



Lesblok:
Een lesblok is een verzameling van verschillende clusters. Op het einde van een lesblok vindt een
examenperiode plaats.



Opdrachten werkplekleren:
Specifieke, praktische opdrachten die de aspirant tot een goed einde moet brengen gedurende
het werplekleren.



Pedagogische wenken:
Pedagogische tips en aanbevelingen inzake didactische aanpak.
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Portfolio:
Het portfolio is een ontwikkelingsgericht instrument dat dient als ondersteuningsmiddel om de
aspirant-inspecteur te begeleiden bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes en
bij het sturen van het leerproces.



Transversale cluster:
In tegenstelling tot de cluster, wordt de transversale cluster gedurende de gehele opleiding
onderwezen, onafhankelijk van blok 1 of 2. De transversale clusters worden op het einde van
blok 2 geëvalueerd.



Transversale doelstellingen:
Doelstellingen die meegenomen dienen te worden als rode draad doorheen alle clusters. De
clusterverantwoordelijke waakt erover dat deze doelstellingen meegenomen worden in de
verschillende clustervakken en bepaalt in overleg met de docenten op welke manier deze
kunnen bereikt worden.



Werkplekleren:
Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids- en
beroepsgerichte competenties in een arbeidssituatie die een leeromgeving is.
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3. Samenhang en opbouw leerplan
De opleiding start met een introductieweek die vrij ingevuld kan worden door de politieschool en
deze de kans biedt om aspiranten te onthalen en te laten kennismaken met het programma en de
doelstellingen van de opleiding, aspiranten in te lichten over de werking van de politieschool,
administratieve en wettelijke regelingen in orde te maken en onderlinge afspraken te maken over
wederzijdse verwachtingen. Na deze introductieweek gaat het feitelijke opleidingsprogramma van
start.
Het opleidingsprogramma is georganiseerd in twee blokken, nl. een blok met klemtoon op de
theoretische basis (gevolgd door uitsluitingsexamens) en een blok met theoretische uitdieping en
praktische toepassing (eveneens gevolgd door een examenperiode). Beide blokken worden dan weer
ingedeeld in verschillende clusters. Per cluster wordt gewerkt rond te verwachten competenties,
leerplandoelstellingen en opdrachten werkplekleren. Deze onderdelen vormen samen het leerplan
en worden in deze handleiding aangevuld met leerinhouden en pedagogische wenken. Zie figuur 1
voor een schematisch overzicht.
Figuur 1. Structuur leerplan

Leerinhouden
Doelstelling 1.1.1
Pedagogische
wenken
Competentie 1.1
Leerinhouden
Doelstelling 1.1.2
Pedagogische
wenken

CLUSTER 1

Leerinhouden
Competentie 1.2

Doelstelling 1.2.1
Pedagogische
wenken

Werkplekleren

Leerplan

Handleiding
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Bij het clusteren van de leerplandoelstelling en maken we het onderscheid tussen de doelen die
gerealiseerd dienen te worden doorheen alle clusters en de specifieke doelstellingen. Dit geeft voor
het leerplan de volgende structuur:
 Transversale doelstellingen te realiseren doorheen alle clusters: deze doelstellingen vormen
geen losstaand onderdeel maar worden geïntegreerd in diverse clusters indien relevant.
Belangrijk hierbij is dat ze in voldoende mate aan bod komen doorheen de gehele opleiding.
Om dit te garanderen kan het nuttig zijn om de lesgevers bij de voorbereiding van de
opleiding samen te brengen om een planning op te maken waarin ze aangeven welke
overkoepelende doelstellingen in welke cluster(s) aan bod kunnen komen. De
clustercoördinators dienen erover te waken dat deze doelstellingen behaald worden.
 Specifieke doelstellingen: deze doelstellingen omvatten het geheel aan kennis, vaardigheden
en attitudes specifiek voor een welbepaald cluster.
 doelstellingen te realiseren in blok 1;
 doelstellingen te realiseren in blok 2;
 doelstellingen te realiseren in transversale clusters;
Figuur 2. Schematisch overzicht basisopleiding INP
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Met het oog op het linken van de theorie met de praktijk neemt het werkplekleren een bijzondere
plaats in. Tijdens het werkplekleren vullen de competenties aangeleerd op school en hun praktische
inoefening op de werkplek elkaar in voortdurende wisselwerking aan. Het werkplekleren vervangt in
deze overgangsperiode de klassieke “stage” vanuit conceptueel oogpunt en een verdere uitwerking
van diverse opdrachten wordt gerealiseerd in een specifieke handleiding.
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4. Introductieweek
1. De werking van SSDGPI uitleggen + SSGPI + foto’s dienstkaarten
2. Doktersbezoek
3. Regelingen kledij
4. Onderwijs- en examenreglement en schoolreglement (plaats en rol van de aspirant in de
politieschool)
5. Nota’s geldig voor aspiranten, o.a. alcohol- en drugbeleid, dracht uniform, …
6. De algemene statutaire regels m.b.t. aspirant-inspecteurs (administratief, geldelijk, disciplinair,…)
7. Bijkomende info te voorzien: “Welzijn op het werk” met daarin voorstelling van de
preventieadviseur en de vertrouwenspersoon (KB 27 maart 1998 – IDPBW en KB 17 mei 2007 –
Vertrouwenspersoon).
8. Ondertekenen van de deontologische code en het charter voor de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen, gelijke kansen en diversiteit.
9. Het stimuleren van zelflerend gedrag
o

Bronnen binnen de geïntegreerde politie raadplegen (PolDoc, Portal, IGT, …)

o

Begeleiding portfolio

o

Leren leren

o

Probleemoplossende methoden

o

Levenslang leren

o

Individuele en collectieve pedagogische begeleiding en ondersteuning

o

Autonoom functioneren met initiatief
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5. Transversale doelstellingen
Doelstellingen die meegenomen dienen te worden als rode draad doorheen alle clusters. De
clusterverantwoordelijke waakt erover dat deze doelstellingen meegenomen worden in de
verschillende clustervakken en bepaalt in overleg met de docenten op welke manier deze kunnen
bereikt worden.

Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg,
informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).
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6. Attitudes
Attitudes

Gedragsindicatoren
 Vertoont voorbeeldgedrag.
 Is zich bewust van zijn plichten en maakt geen misbruik van zijn
rechten.
 Heeft een verzorgd voorkomen.
 Streeft naar kwaliteit bij de uitvoering van het werk.
 Toont zich verantwoordelijk voor het werk en legt
verantwoording af voor zijn handelen.

Handelen vanuit een
professioneel bewustzijn.

 Laat zien achter de doelen en werkwijze van de organisatie te
staan.
 Rapporteert verantwoord en volledig.
 Houdt zich aan afspraken.
 Neemt elke klacht serieus.
 Gebruikt geweld op gepaste en proportionele wijze.
 Gebruikt enkel toegestane middelen bij de uitvoering van het
werk.
 …*
Ten aanzien van alle burgers, overheden en collega’s:
 samen de werkelijke vraag of behoefte onderzoeken en zoeken
naar de best passende oplossing.

Een dienstverlenende
houding aannemen.

 duidelijk en op een assertieve wijze aangeven wat de
mogelijkheden en grenzen van de dienstverlening zijn.
 beleefd en behulpzaam zijn.
 rustig en begripvol blijven.
 …*
 Past zijn benadering of handelen vindingrijk en soepel aan als de
situatie dat vraagt.
 Verandert van aanpak als de oorspronkelijke niet effectief of
haalbaar blijkt.

Een flexibele houding
aannemen.

 Staat open voor alternatieve methodes en werkwijzen en past
die toe.
 Kan zich goed aanpassen aan veranderende
werkomstandigheden m.b.t. plaats en tijd.
 …*
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 Biedt uit eigen beweging ondersteuning aan collega’s.
Zich beschikbaar opstellen
voor de dienst.

 Zet zich vrijwillig extra in wanneer dat nodig is.
 …*
 Heeft aandacht voor groepsbelang en zoekt samenwerking en
overleg met het oog op het behalen van een gezamenlijk
resultaat.

Erop gericht zijn
constructief samen te
werken.

 Deelt uit eigen beweging informatie met anderen.
 Staat open voor ideeën en inbreng van anderen.
 Draagt positief bij aan de sfeer en onderlinge verhoudingen.
 Ondersteunt collega’s waar mogelijk en nodig.
 …*
 Geeft blijk van eerlijkheid en rechtvaardigheid.
 Geen giften, beloningen of welke voordelen ook vragen, eisen of
aannemen.
 Mijdt gedragingen en contacten, ook in de privésfeer, strijdig
met de waardigheid van het ambt.

Integer2 handelen.

 Gaat zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke informatie.
 Gebruikt toevertrouwd gezag doordacht.
 Spreekt collega’s aan op normafwijkend gedrag.
 Maakt keuzes op basis van afwegingen vanuit zowel het morele
(wat is goed), wetmatige (wat mag), als het vakmatige (wat
werkt), perspectief.
 …*
 Toont zin voor initiatief en gaat onmiddellijk tot actie over
binnen de grenzen van zijn bevoegdheden.
 Neemt op actieve wijze zijn rol op bij het uitvoeren van taken,
acties of projecten.

Ondernemend handelen.

 Stelt zich proactief op.
 Zoekt kansen of voordelen voor het vervullen van zijn taken,
voor zijn dienst en de organisatie.
 Draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan.
 …*

2

Definitie Integriteit (bron: deontologische code van de geïntegreerde politie): Handelt, zowel op niveau van
de organisatie als van de medewerkers, in overeenstemming met de toepasselijke waarden en normen en de
daarmee samenhangende regels, en dit in een bepaalde situatie.
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 Beschikt over inzicht in de eigen kwaliteiten.
 Evalueert eigen gedrag en standpunten kritisch.
 Kan de eigen gevoelens, overtuigingen, normen en waarden
goed herkennen en beschrijven en herkent de invloed hiervan
bij de benadering van vraagstukken en mensen.
Zichzelf in vraag stellen
teneinde zijn handelen bij te
sturen.

 Staat open voor feedback en evaluatie van anderen en toont
hiervan te leren door wijziging van eigen gedrag of
standpunten.
 Toont zich nieuwsgierig en leergierig.
 Past nieuwe technieken of werkwijzen snel en effectief toe.
 Houdt de verworven competenties op punt en ontwikkelt ze
verder.
 …*

Respect opbrengen voor
diversiteit3 en er consequent
naar handelen.

 Is verdraagzaam ten aanzien van anderen.
 Benadert elk persoon met het nodige respect.
 …*

Geïnspireerd op “Ontwikkelgids – Competentietaal Politie Nederland”.

*
3

Deze lijst is niet limitatief.

Diversiteit is een begrip dat verband houdt met verschillen, met verscheidenheid, met een overvloed aan
onderscheidende kenmerken of met ongelijkheid. Hier verwijzen we naar de interpretatie van het concept
'identitaire diversiteit' dat de basis vormt van het beleid van de dienst gelijkheid en diversiteit van de federale
politie: Dit betekent dat diversiteit niet beperkt is tot gender en etnische afkomst, maar dat ook andere
verschillen in rekening worden gebracht zoals seksuele geaardheid, leeftijd, fysieke handicap , het kader
waartoe men behoort, … die ook bronnen van discriminatie kunnen zijn. M.a.w.: ieder individu is opgetrokken
uit een geheel van verschillende bouwstenen die hem/haar uniek maakt.
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7. Specifieke doelstellingen te realiseren in blok 1
Cluster 1: De politiedienst in relatie tot de bestuurlijke en gerechtelijke organisatie (40 studie-uren)
Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 1.1.

Inzicht hebben in de Belgische staatsstructuur en de politiedienst hierin situeren – 8 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

1.1.1. De opbouw, organisatie en
bevoegdheden van de verschillende
bestuursniveaus schematiseren.

- Korte geschiedenis van eenheidsstaat (ontstaan van
België) tot nu

Pedagogische wenken:
- Minder nadruk op bevoegdheden

- Federale overheid
- Gemeenschappen en gewesten
- Provincie
- Steden en gemeenten

Nuttige bronnen:
- www.belgium.be
- www.vvsg.be
- www.uvcw.be
- www.avcb-vsgb.be
- www.vlaanderen.be – www.wallonie.be
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1.1.2. De functie van de grondwet
omschrijven.

- Driehoek hiërarchie rechtsnormen (internationaal,
Europees, nationaal grondwet, wetten, decreten en
ordonnanties en politiereglementen)

1.1.3. Artikelen van de grondwet met
betrekking tot rechten en vrijheden
illustreren met een voorbeeld.

- Titel II grondwet

1.1.4. De rol van een politiedienst in een
democratische samenleving
omschrijven.

- Rol van een politiedienst in relatie tot:

-

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Pedagogische wenken:

o

Wetgevende macht

- In tabel zetten en zo uitleggen

o

Uitvoerende macht

- Aanhalen maar niet te diep op ingaan

o

Rechterlijke macht

- Bevoegdheden, samenstelling (verkozen of niet), taken,
vergelijken federaal met gemeenschappen en gewesten
(voor wetgevende en uitvoerende macht)
- Uitleg principe verkiezingen, hoe komt wet tot stand,
belangrijkste ministers (1e min, Biza, just, Buza)
1.1.5. De politionele bevoegdheden qua
veiligheid op federaal, gemeenschaps-,
gewestelijk en gemeentelijk niveau
illustreren met een voorbeeld.

Nuttige bronnen:

- Voorbeelden van bevoegdheidsdomeinen op de
verschillende niveaus (federaal, gemeenschaps,
gewestelijk en gemeentelijk) die een impact hebben op
het politiewerk
- o.a. hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, afdeling 1 en 2 uit WPA

Nuttige bronnen:
-

www.dekamer.be

-

www.senaat.be

Verbanden:
- Dit komt ook aan bod in cluster 2 (WPA): hier is
vertrekpunt de verschillende niveaus en wat het
belang is voor de politie binnen deze niveaus ><
cluster 2 is vertrekpunt de politie (wat mogen ze
wel en niet)

Nuttige bronnen:
- Nieuwe gemeentewet
- Werking van de lokale democratie
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- www.vvsg.be
- www.uvcw.be
- www.avcb-vsgb.be

Algemene pedagogische wenken voor competentie 1.1:
A. Werken vanuit concrete artikelen in combinatie met praktijkvoorbeelden vergroot de transfer van de opgedane kennis.
B. Bij het omschrijven en het illustreren is het zinvol om aandacht te hebben voor de communicatievaardigheden.
C. Illustreren = uitleggen met voorbeelden = link/verband leggen tussen voorbeelden en theorie in beide richtingen.

Competentie 1.2.

Inzicht hebben in de bestuurlijke organisatie – 4 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

1.2.1. De bevoegdheden van de actoren op de
verschillende bestuursniveaus
omschrijven.

- WPA art. 4: Bevoegdheden gouverneur, burgemeester
(bestuurlijk), college burgemeester en schepenen,
gemeenteraad (politiereglement)

Nuttige bronnen:
- www.vvsg.be
- www.uvcw.be
- www.avcb-vsgb.be

1.2.2. De rol van de GAS-wetgeving situeren
binnen de bestuurlijke organisatie.

- Omschrijving en korte inleiding

Verbanden:
- Koppelen aan cluster 6 (domeinspecifiek recht)
en daar verder uitwerken.
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Algemene pedagogische wenken voor competentie 1.2:
A. Verdieping: te concretiseren in functie van de lokale gevoeligheden.
B. Werken vanuit casussen verhoogt de betrokkenheid en de transfer.
Competentie 1.3.

Inzicht hebben in de gerechtelijke organisatie - 10 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

1.3.1. De organisatie van het rechtssysteem in
België schematiseren en de werking
ervan omschrijven.

- De “gerechtelijke piramide” van de “gewone hoven en
rechtbanken” (structuur, organisatie,
beroepsmogelijkheden, Hof van cassatie)

Pedagogische wenken:

- De administratieve hoven (GW Hof en RvSt) - kort
aanhalen zonder details
- De onderzoeksgerechten uitleggen

- Eerst opdracht thuis laten maken over
organisatie rechterlijke macht, samenstelling,
bevoegdheden, onderscheid staande/zittende
magistratuur, …
Opgave:
o

Maak een samenvatting van de rechterlijke
macht in België.

o

Welke rechtbanken en hoven kennen wij?

o

Hoe zijn ze georganiseerd?

o

Waarvoor zijn ze bevoegd?

o

Bij wie kan je in beroep gaan?

o

Hoe noemen wij de uitspraken van de
rechtbanken en hoven?

o

Wat is de staande en de zittende
magistratuur?
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o

Maak een voorstelling van de verschillende
rechtbanken en hoven.

- Of: bezoek aan parket en rechtbank. Daarna op
school opnieuw de uitleg geven.

Nuttige bronnen:
- www.juridat.be / www.cass.be
- www.just.fgov.be
(voor Publicaties ministerie van justitie)
1.3.2. De bevoegdheden van de diverse
rechtbanken omschrijven.

- Bevoegdheden hoven en rechtbanken,
onderzoeksgerechten, strafuitvoeringsrechtbank,
arbeidsrechtbank

1.3.3. De opeenvolgende stappen na het
maken van een PV, zowel intern politie
als extern in de rechtsgang, opsommen
en elke stap motiveren.

- Verschil tussen klacht en aangifte (kort)

Pedagogische wenken:

- Verschil tussen burgerlijke vordering, strafvordering en
tuchtreglement

- Schematisch uitleggen

- Strafvordering => pv
- WPA art. 40
- Bevoegdheden openbaar ministerie/Parket,
onderzoeksrechter, arbeidsauditeur, raadkamer, kamer
van inbeschuldigingstelling, verschil opsporings- en
gerechtelijk onderzoek
- Burgerlijke vordering => hoe stel ik me burgerlijke partij,
statuut benadeelde persoon

Verbanden:
- Procedures APO & VPV & RIR & melding worden
gezien in doelstelling 7.1.2 (Vanuit vaststellingen
de essentiële rubrieken van een PV identificeren
en invullen) en 7.2.3 (Bestuurlijke en
gerechtelijke informatie volgens vigerende
regelgeving beheren)
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Algemene pedagogische wenken voor competentie 1.3:
A. Het belang van de parketonderrichtingen goed duiden.
B. Werken aan de hand van een voorbeeld van een zaak die aanhangig is gemaakt bij de rechtbank.
C. Bij het omschrijven aandacht hebben voor communicatieve vaardigheden.
D. Overzicht van de belangrijkste andere rechtsdomeinen en bevoegde organen kan als uitbreiding aangehaald worden in deze cluster.
E. Focus doelstelling 3 is de weg van het pv in de rechtsgang, maar er is mogelijkheid om kort eerst uit te leggen wat een pv is en wat er voorafgaat aan het
opstellen van een pv.
Competentie 1.4.

Inzicht hebben in de organisatie van de geïntegreerde politie – 4 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

1.4.1. De visie en filosofie achter de
geïntegreerde politie omschrijven.

- Excellente politiezorg, met nadruk op GGPZ en
probleemoplossend werken.

Pedagogische wenken:

- CP1 (niet CP2: EFQM niet voor INP)

- Vooral concrete vertaling in basispolitiewerk is
van belang, veel praktische voorbeelden
- Toegepast op een goed project (zie
werkplekleren)
- Niet te veel theorie, wel praktische toepassing
- Ook aandacht hebben voor repressie binnen
GGPZ, zodat aspiranten een volledig beeld
hebben

Nuttige bronnen:
- www.Infozone.be
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1.4.2. De structuur van de geïntegreerde
politie schematiseren.

- Korte geschiedenis geïntegreerde politie

Pedagogische wenken:

- Lokale politie (aantal, een- en meergemeentezones,
grootte, beleid in een- en meergemeentezones, …)

- Schematisch voorstellen te starten vanuit lokaal
niveau

- Federale Politie (Directies, Dirco’s, Dirjuds)

1.4.3. De opdrachten en de bevoegdheden van
de politiediensten benoemen en
omschrijven.

- Federale politieraad en VCLP

Nuttige bronnen:

- Bestuurlijk en gerechtelijk op beide niveaus

- Website federale en lokale politie

- Federaal (directies en diensten) en lokaal (zeven
basisfunctionaliteiten uitleggen, minima voor elke
basisfunctie, KUL-normen, andere functies binnen een
zone)

Pedagogische wenken:
- Zou kunnen via zelfstudie

- PLP 10
- Het streven om die 7 basisfunctionaliteiten ook te laten
uitvoeren door de gedeconcentreerde diensten van DGA
(WPR, SPC, SPN, LPA)
1.4.4. De bevoegdheden van de
toezichtsorganen en interne en externe
inspectiediensten omschrijven en
illustreren met voorbeelden.

- AIG (en afhankelijk van Biza)

Pedagogische wenken:

- Comité P (en afhankelijk van het parlement)

- Illustreren met bevoegdheden en dossiers

- Interne toezichtdiensten lokaal en federaal en federale
tuchtraad
- Parket
- Arbeidsinspectie
- Bespreken evaluatie en tucht
- Begrippen transparantie en verantwoord handelen
aanhalen (voorbeeldfunctie)

Nuttige bronnen:
- Website AIG en Comité P
- Website FOD WASO
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Competentie 1.5.

Politiewerk situeren binnen de veiligheidsplannen en binnen de veiligheidsbehoeften van de burger – 4 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

1.5.1. De concepten veiligheid en leefbaarheid
omschrijven en de gevolgen daarvan
voor het politiewerk inschatten.

- Maatschappelijke vragen van burgers qua veiligheid en
de veiligheidsmonitor

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

- Verschil objectieve en subjectieve veiligheid
- De veiligheidsketen en het verband van politiewerk met
elke schakel kunnen duiden en illustreren
- De begrippen “integraal” en “geïntegreerd” kunnen
omschrijven en illustreren

1.5.2. Het nationaal veiligheidsplan en de
gevolgen daarvan voor het politiewerk
omschrijven.

- Nationaal veiligheidsplan situeren binnen de
politiecontext
- Kort uitleggen wat erin staat (interne en externe luik)

Nuttige bronnen:
- Schema van Paul Ponsaers met verhoudingen en
termijnen tussen de plannen

- Kort de andere plannen overlopen die het nationaal
veiligheidsplan kunnen beïnvloeden (aanbevelingen en
veiligheidsplan parketten, kadernota integrale
veiligheid,…)
1.5.3. Het zonaal veiligheidsplan en de
gevolgen daarvan voor het politiewerk
omschrijven.

- De lokale overheden hierin identificeren:
o

Rol, werking en samenstelling zonale veiligheidsraad
(ZVR)

o

Rol, werking en samenstelling arrondissementeel
rechercheoverleg (ARO)

o

Rol, werking en samenstelling provinciaal
veiligheidsoverleg (PVO)

Pedagogische wenken:
- Voorbeelden aangeven van ZVP en actieplannen
- Doelstelling is niet de zonale veiligheidsplannen
opstellen maar politiewerk situeren binnen o.a.
zonale veiligheidsplannen
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- Verantwoordelijkheid gemeente qua veiligheid
(ambtenaar integrale veiligheid)
- Belang zich dagelijks in te schrijven in de doelstellingen
ZVP en actieplannen (en deze uitleggen)

Algemene nuttige bronnen voor competentie 1.5.:
A. Verwijzen naar bronnen (veiligheidsmonitor en lokale veiligheidsbevraging) en publicaties.
B. www.besafe.be
Competentie 1.6.

De samenwerking met externe partners situeren binnen de geïntegreerde politie – 8 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

1.6.1. Verwachtingen van de samenleving ten
aanzien van de politiediensten linken
aan bevoegdheden van de
geïntegreerde politie of die van andere
partners.

- Link maken tussen casussen die inspelen op de actualiteit
en de bevoegdheden van de geïntegreerde politie

Pedagogische wenken:

1.6.2. De samenwerking van de geïntegreerde
politie met welzijnsvoorzieningen
omschrijven aan de hand van
voorbeelden.

- De sociale kaart (Jeugdbescherming, OCMW)

- Aspiranten mediaberichten laten bespreken
waaruit de verwachtingen van de bevolking t.a.v.
politieoptreden blijken

- Justitiehuis, Asielcentra, burenbemiddeling, CAW, BIN,
Vetas, blauwe kruis, …
- COL 6/2006 en COL 14/2006

1.6.3. De samenwerking van de geïntegreerde
politie met hulpdiensten omschrijven
aan de hand van voorbeelden.

- Brandweer

Pedagogische wenken:

- Civiele bescherming

- Coördinatie op het terrein inzake te nemen
veiligheidsmaatregelen; principes van de
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- Ambulance – ziekenhuis (spoed)

noodplanning kunnen leidraad zijn

- Dovo
- Pechverhelpingsdiensten
- Netbeheerders gas en elektriciteit
1.6.4. De samenwerking van de geïntegreerde
politie met private
veiligheidsorganisaties omschrijven aan
de hand van voorbeelden.

- Private bewaking (winkels, buitenwippers, bedrijven,
privédetectives, …), stewards (voetbal, …)

1.6.5. De samenwerking van de geïntegreerde
politie met de openbare
veiligheidsorganisaties omschrijven aan
de hand van voorbeelden.

- Securail, De Lijn, MIVB, TEC

1.6.6. De samenwerking van de geïntegreerde
politie met de bijzondere
inspectiediensten omschrijven aan de
hand van voorbeelden.

- Voedselinspectie

- Idem 1.6.3

- Sociale inspectie

- Interferentie verslagen van deze diensten en de
Pv’s opgesteld door de politie ( vb bij een zwaar
arbeidsongeval stellen politie, arbeidsinspectie
en preventieadviseur desbetreffende verslagen
op)

- Met de klemtoon op grenzen van hun bevoegdheden

Nuttige bronnen:
- https://vigilis.ibz.be
- Idem 1.6.3

- Idem 1.6.3

- Veiligheidskorps penitentiaire instellingen
- Gemeenschapswachten

- Milieu-inspectie
- Douane
- Dierenwelzijn
- Arbeidsinspectie

1.6.7. De samenwerking van de geïntegreerde
politie met de instellingen en instanties
die werken in het kader van
discriminatie en racisme omschrijven
aan de hand van voorbeelden.

- Aandacht hebben voor de wettelijke bevoegdheden van
het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding
- Aandacht hebben voor de wettelijke bevoegdheden van
het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

Nuttige bronnen:
- http://igvm-iefh.belgium.be
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- Dienst gelijkheid en diversiteit van de federale politie
- Lokale instanties zoals lokale meldpunten discriminatie
- Integratieambtenaren van gemeenten
- Provinciaal integratiecentrum

Algemene pedagogische wenken voor competentie 1.6:
A. Communicatievaardigheden benadrukken.
B. Aandacht voor attitudes, teamwerk, sociale vaardigheden, respect …
Competentie 1.7.

Het politiewerk situeren binnen de Europese en internationale context – 2 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

1.7.1. De EU-beleidscyclus en de gevolgen
daarvan voor het politiewerk
omschrijven.

- EU-beleidscyclus uitleggen aan de hand van voorbeelden
qua impact op het dagelijkse leven en op politiewerk

Nuttige bronnen:

1.7.2. De kanalen voor informatie-uitwisseling
en politiesamenwerking op
internationaal vlak benoemen en hun
rol omschrijven.

- Beperken tot Interpol, Europol, Schengen en Prüm en
ook de lokale invalspunten. Niet: Eurojust, OLAV, …

Pedagogische wenken:

1.7.3. De impact van internationaal strafrecht
op het politiewerk omschrijven en
illustreren.

- Bijv. internationaal aanhoudingsmandaat en uitlevering

Pedagogische wenken:

- Internationale seiningen (SIS ii, Interpol)

- Noties van hebben

- Beneluxverdrag, Schengenverdrag, Prüm-verdrag

- Themanummer ‘Internationalisering van
veiligheid en de bestrijding van criminaliteit’,
maart 2014, Orde van de Dag

- Noties van hebben
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Algemene pedagogische wenken voor cluster 1:
A. Voor competentie 1.7 (Het politiewerk situeren binnen de Europese en internationale context) en competentie 9, doelstelling 9.4.2 (Omstandigheden waarin
internationale politiesamenwerking aangewezen is detecteren en illustreren aan de hand van voorbeelden) kan beroep gedaan worden op gastdocenten van
CGI of kunnen gastdocenten bij CGI ondersteuning krijgen bij het geven van de lessen.
B. De belangrijkste verdragen (Schengen, Benelux) tot een minimum beperken tenzij een grotere regionale relevantie.
C. De wetgevingen die aan bod komen in grensoverschrijdende problematieken tot een minimum beperken tenzij een grotere regionale relevantie.
D. De belangrijkste bevoegdheid van internationale organisaties, zoals Interpol, Europol, Eurojust, Olaf, Frontex en Cepol, tot een minimum beperken tenzij een
grotere regionale relevantie.
E. Link met cluster 13 (Communicatie).
F. Link met cluster 9, doelstelling 9.4.2 (Omstandigheden waarin internationale politiesamenwerking aangewezen is detecteren en illustreren aan de hand van
voorbeelden).
Algemene nuttige bronnen voor cluster 1:
A. CGI (zie Portal): Referentiebrochure Internationale politiesamenwerking, brochure voor docenten in de basisopleiding INP en HINP politiesamenwerking
(Portal  CGI  Awareness  Brochure CGI)
B. Specifieke brochure CGI: “Politiewerk binnen de EU en internationale context” (under construction).

Opdrachten werkplekleren (zonder attest individuele bewapening)
A.

Opdrachten in kader van samenwerking met interne en externe partners uitvoeren.
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Cluster 2: Wet op het politieambt (40 studie-uren)
Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 2.1.

De krachtlijnen van de wet op het politieambt omschrijven – 40 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

2.1.1. De bevoegdheden die in de wet op het
politieambt omschreven staan,
opsommen, omschrijven en illustreren
aan de hand van concrete optredens
van de geïntegreerde politie.

- Artikels waarvan de inhoud te kennen is:

Pedagogische wenken:

(25 studie-uren)

o

Art 27 doorzoeking gebouwen

- Kunnen opzoeken in de WPA

o

Art 28 fouille personen

o

Art 29 doorzoeken voertuig

o

Art 31 bestuurlijke aanhouding

- De theorie uitleggen aan de hand van casussen:
identiteitscontrole, controle van een voertuig,
fouillering, aanhouding, …
Zowel goede als slechte casussen

o

Art 33 (bis en ter) rechten bij opsluiting

o

Art 34 identiteitscontrole

o

Art 36 termijnen

o

Art 37 dwang, boeien, geweld

o

Art 38 vuurwapengebruik

o

Art 55 huiszoeking

- Inhoud van bepaalde artikels is zeer belangrijk
(de juridische voorwaarden)
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- Politie interventies rechtvaardigen aan de hand van
artikelen uit de wet op het politieambt:

2.1.2. Opdrachten en bevoegdheden van de
verschillende kaders van de
geïntegreerde politie omschrijven en
onderscheiden.

(15 studie-uren)

o

WPA art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

o

WPA art. 5

o

WPA art. 5/1, art. 5/2, art. 5/3, art. 5/4, art. 5/5,
art. 5/6, art. 6

o

WPA art. 7, art. 7/1, art. 7/2, art. 7/3, art. 7/4, art.
7/5

o

WPA art. 8, art. 8/1, art. 8/2, art. 8/3, art. 8/4, art.
8/5, art. 8/6, art. 8/7, art. 8/8

o

WPA art. 9, art. 9bis, art. 10

o

WPA art. 11, art. 12, art. 13

o

WPA art. 15bis, art. 16, art. 16bis, art. 16ter, art.
16quater, art. 17, art. 20, art. 23; art. 25.

o

Art. 45

- Agenten van de politie, basiskader, middenkader,
officierenkader
- WPA art. 33, 44/12, art. 44/13, art. 44/14, art. 44/15, art.
44/16, art. 44/17
- Onderscheid tussen de kaders en hun bevoegdheden is
zeer belangrijk (vb. onderscheid AGP en INP)
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Cluster 3: Politionele deontologie (24 studie-uren)
Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 3.1.

Deontologisch en niet deontologisch politioneel gedrag herkennen en benoemen – 24 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

3.1.1. Vanuit concrete casussen het belang van
een deontologische code verwoorden.

- Wat zijn de concrete verwachtingen van de maatschappij
en haar bevolking, van de burger maar ook van
politieautoriteiten en de politieorganisatie, van de
collega’s en de eigen verwachtingen? Gevolgen?

Verdere duiding:

- Begrippen:
o

“ethiek” en “deontologie”

o

“waarden”, “normen”, “regels”

o

“integriteit” en “Integriteit”

o

het “professionele” en het “privéleven”

- Historiek, objectieven en doeleinden van de code met
bijzondere aandacht voor:
o

het belang voor de taken, de legale en legitieme
omstandigheden van de tussenkomsten

- Verband leggen met “excellente politiezorg” en
haar drie onderdelen aan de hand van concrete
en contextuele houdingen, tevens de te stellen
en niet te stellen handelingen.
- “moraal- en zedenleer” / “plichten- en
beroepsleer”;
o

de waarden en de waardencharters van de
politiediensten: hoe hiermee om te gaan?

o

Integriteit is meer dan het louter naleven
van regels en normen, integriteit is een
punt in de code

- Integriteit en deontologie is ook geen zwart-witverhaal: een verschillend discours vindt plaats in
functie van tijd en ruimte, ook binnen de
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o

de code als…
 instrument tot bescherming
 hulpmiddel bij de oriëntering van het “moreel
kompas”
 richtbaken bij de discussies
(Quid als er geen regel bestaat of dat de inhoud
van de regels tegenstrijdig zijn, of indien het
toepassen van de regels het respecteren van
een aantal fundamentele waarden zouden
kunnen hypothekeren?)

- Inhoud van de code: speciale maar niet exclusieve
aandacht aan de punten die specifiek worden
beschreven in de code en niet behandeld worden in
andere regelgevende teksten
- De internationale context: refereren naar internationale
teksten en illustreren, bv. de controle van de cellen in
een commissariaat door het Europees controle orgaan

organisatie, ook al zijn de richtbakens dezelfde
(concrete casussen uit het beroeps- en
privéleven en de besprekingen onderschrijven
het belang van de code in de vermelde
perspectieven)
- “Tucht”: als allerlaatste schakel in een ketting
van een HRM-proces, wat los staat van het
positieve verhaal van Integriteit en Waarden.
o

bv. gebruik van het kopieerapparaat in
functie van één kopie voor privégebruik vs
het afdrukken van een volledige thesis

o

bv. het gebruik van de diensttelefoon,
internet of dienstvoertuig in verschillende
omstandigheden

o

bv. plaatsen van foto’s op de sociale media

- De doorgangscellen en het gebruik van geweld
betreffen een dagelijkse realiteit voor elke
politiefunctionaris.

Pedagogische wenken:
- “Integriteit en deontologie”
o

als transversaal aspect gedurende de
gehele opleiding (en beroepsloopbaan)

o

te integreren in IEDER opleidingsonderdeel
als permanent leidmotief van de lesgevers,
met - opvolging door de pedagogische cel
van de scholen, de opleiders, de
mentoren, de evaluatoren, …
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- Permanent verbanden te leggen met de andere
clusters in het bijzonder met EPZ
- Algemeen gebruik van de code door alle
lesgevers
- Methoden:
o

Workshop /concrete casussen op basis van
eigen ervaringen (privéleven en tijdens het
werkplekleren) of op basis van foto’s,
artikels, films, …

o

Onderwijsleergesprek

o

Gevalstudie gebaseerd op de methode van
het oplossen van ethische dilemma’s

o

Voorbereiden in subgroepen en discussie
in klasverband

Verbanden:
- EPZ (GGPZ – IPZ – OBV) (doelstelling 1.4.1: De
visie en filosofie achter de geïntegreerde politie
omschrijven )
- Fundamentele rechten en vrijheden (doelstelling
1.1.3: Artikelen van de grondwet met betrekking
tot rechten en vrijheden illustreren met een
voorbeeld)
- WPA (cluster 2)
- Maatschappelijke oriëntering (cluster 12)
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Nuttige bronnen:
- “Deontologische Code”
- DVD federale politie
- Toolbox Deontologie Binnenlandse Zaken
(Onderzoek Jeroen Maesschalck, prof. KUL)
- Model Cooper
- www.polsupport.be

3.1.2. Vanuit concrete maatschappelijk
situaties de rechten van de mens
herkennen en een eventuele
politietussenkomst motiveren.

o

Menu Personeel/Human
Resources/Integriteit en Deontologie

o

Interpretaties en commentaren van de
deontologische code in Portal.

o

Internationale codes, directieven of
documenten (Raad van Europa, Integriteit
binnen de US Air Force, « Code Blauw », …)

o

Jaarverslagen van toezichts- en
controleorganen

- Fundamentele rechten en vrijheden

Pedagogische wenken: (zie ook 3.1.1.)

- “Dwangmaatregel” (welke, doel, voorwaarden,
kenmerken, limieten); gebruik van “geweld” (vormen,
doel, voorwaarden, limieten)

- Bezoek aan de DOSSIN - kazerne wordt
aangewezen helemaal in het begin
van de opleiding zodat het bezoek als referentie
kan dienen, verder op gewerkt kan worden en
gebruikt worden als concreet voorbeeld
gedurende de gehele opleiding. Dit bezoek kan
gepland worden buiten de studie-uren voorzien
in deze cluster.

- Motiveren van de beslissing om (a) al dan niet
tussenkomen en (b) op welke manier? Basis en
verantwoording:
o

(a) wetteksten, vervolgingsbeleid (parketten en
lokale overheden), competenties, instructies, Wet
op het politieambt, …
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o

(b) bevelen – discretionaire bevoegdheid maar ook
het “persoonlijk gevoel”, opportuniteit en
integriteit, groepsdruk of invloed van de
politiecultuur m.a.w. aspecten uit het eigen
referentiekader

- Concretiseren van dilemma’s die een politieambtenaar
kan ervaren; er over nadenken en de ethische uitwerking
ervan in de praktijk brengen

- De aspirant bewust maken van zijn
referentiekader en “reflexen”.
Indien dit niet het geval is, leidt een samengaan
met “macht”
tot gevaarlijke situaties.
- Experiment ‘Blue Eyed’ over vooroordelen en
discriminatie. Experiment uitgevoerd door Jane
Elliot: http://www.janeelliott.com/
- Toepassingen en limieten in concrete bijzondere
situaties uit te werken: “genegocieerd beheer
van de publieke ruimte”
- Methoden:
o

Onderwijsleergesprek

o

Groepswerk en klasdiscussie

o

Gevalstudie gebaseerd op dilemmatraining

o

Gevalstudie gebaseerd op beeldmateriaal

o

Rollenspel

o

Contact met of uiteenzetting van bronnen
om de openheid van geest te stimuleren
en andere opinies te ontwikkelen in
bepaalde gevallen

Verbanden: (zie ook 3.1.1.)
- Wet op het politieambt (cluster 2)
- Communicatie (cluster 13)
- Geweld- en stressbeheer (cluster 15)
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Nuttige bronnen:
- Internationale en nationale wetteksten en
verklaringen, o.a. EVRM, Grondwet en Wet op
het Politieambt
3.1.3. Normafwijkend gedrag van
politieambtenaren herkennen en
standpunten rechtvaardigen op basis
van geldende regels.

- Elkeen draagt een verantwoordelijkheid in het
respecteren van de deontologische code
- Begrippen: “normvervaging”, “organisatiecultuur” en
“subcultuur”, “groepsdruk” en “korpsgeest”,
“klokkenluider”
- Herkennen en identificeren van inbreuken op basis van
reële, heel concrete, indien mogelijk, zelf-beleefde
situaties
o

o

o

Wat te doen in voornoemde situatie? Wat zegt de
Code? Wie te informeren? Welke steun kan men
verwachten van de organisatie? Hoe te reageren?
En wat met de (ervaren) groepsdruk? Hoe
weerbaarheid te ontwikkelen?
(Hoe verder werken tijdens de patrouille met een
“afwijkende” collega of net na een “uitschuiver”
en hoe zich te gedragen t.a.v. de andere
collega’s?)
En hoe om te gaan met collega’s die tuchtsancties
opliepen?

- Het “illegaal bevel”, (Experiment van Milgram), “Schuldig
verzuim”

Pedagogische wenken:
- Toepassingen inzake 2.1.1. en 2.1.2.
- Te werken rond concrete casussen, zeer
verscheiden van aard (bronnen: eigen
leefwereld/ werkplekleren, persartikels,
beeldmateriaal, vonnissen en arresten, … )
Analyseren van de feiten, de alternatieven en
hun gevolgen.
- De rol van de groep, de leidinggevende, de
Dienst Intern Toezicht, AIG, Comité P?
- bv. ‘banale’ feiten die in eerste instantie niet als
‘deviant’ worden gezien of ‘uitschuiver’ bij het
verliezen van de koelbloedigheid
- bv. seksistische opmerking
- Methoden:
o

Onderwijsleergesprek

o

Groepswerk en klasdiscussie

o

Gevalstudie

o

Rollenspel
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Verbanden: (zie ook 3.1.1 en 3.1.2.)
- Maatschappelijke oriëntering (cluster 12)
- WPA (cluster 2; doelstelling 2.1.1 en 2.1.2.)

Nuttige bronnen:
- Deontologische Code
- CP3 (“Het systeem van risicobeheer”)
3.1.4. Vanuit concrete situaties de
discretionaire bevoegdheid van de
politieambtenaar omschrijven en
motiveren.

- “Discretionaire bevoegdheid”: wat en wat zeker niet?
(bestaan, verklaring en gevolgen)
- Motivering van de toepassing in concrete situaties
(coherentie tussen beslissing en gedrag)
- Kunnen motiveren van het gebruik van de discretionaire
bevoegdheid + motiveren van de beslissing
- Coherentie van de beslissing en de gedragingen
(conflicten tussen waarden: gevolgen)

Pedagogische wenken:
- Inzicht geven in het begrip door
tegenvoorbeelden
- Methodes ontwikkelen om coherente
beslissingen te kunnen nemen
- Methoden:
o

Groepsdiscussie op basis van situaties
beleefd tijdens het werkplekleren

o

Gevalstudies op basis van persartikels

Verbanden: (zie ook 3.1.1 en 3.1.2)
- Communicatie (cluster 13)
- Geweld- en stressbeheer (cluster 15)

Nuttige bronnen:
- Artikels in het Panopticon
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Algemene pedagogische wenken voor cluster 3:
A. Verband met “statuut” en “tucht” te vermelden zonder in extenso uit te werken: het is een positief verhaal en geen intimiderend of afschrikkend daar dit
laatste niet de bekwame, verantwoordelijke medewerker tot stand brengt in de geest van EPZ.

B. Interactieve werkmethoden zetten de aspiranten er toe aan “houdingen” en “praktijken” bespreekbaar te maken in hun omgeving, alsook de motivering van
hun visie. De ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden kan hen daartoe sterken.
Algemene nuttige bronnen voor cluster 3:
A. Publicaties van Comité P, AIG

Opdrachten werkplekleren (zonder attest individuele bewapening)
A. Opdrachten in kader van samenwerking met bevoorrechte getuigen inzake het bevorderen van de integriteit en deontologie binnen de interne organisatie
uitvoeren.
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Cluster 4: Inleiding recht (60 studie-uren)
Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 4.1.

Algemene rechtsprincipes beheersen – 8 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

4.1.1. De rol en functie van het recht
omschrijven.

- Inleiding publiekrecht-privaatrecht

Pedagogische wenken:

- Hiërarchie van de rechtsnormen

- Bezoek aan verschillende diensten en functies
van justitie

- Doel van het recht uitleggen
4.1.2. De bronnen van recht als basis voor
rechtmatig optreden van de
geïntegreerde politie in de verschillende
rechtsdomeinen verduidelijken.

- Bronnen van recht (evolutie van gewoonte, geschreven
rechtsregels, rechtsleer, rechtspraak, parketrichtlijnen…)
- Onderscheid tussen de verschillende rechtsdomeinen:
strafrecht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, fiscaal
recht, sociaal recht, …

Verbanden:
- Link met cluster 1, doelstelling 1.1.2 (De functie
van de grondwet omschrijven) en 1.3.1 (De
organisatie van het rechtssysteem in België
schematiseren en de werking ervan omschrijven)
- Link met cluster 3: deontologische code en
tuchtreglementen duiden (afhankelijk van de
opbouw van het programma en de plaats van
deontologie erin, vertrekken vanuit de theorie of
voorbeelden - inductief of deductief bekijken)
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Competentie 4.2.

De basisprincipes van strafrecht beheersen – 28 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

4.2.1. De rol, functie en kenmerken van het
strafrecht omschrijven.

- 3 kenmerken: sanctierecht, legaal recht
(legaliteitsbeginsel), publiek (autonoom) recht

Nuttige bronnen:

- Doel van strafrecht uitleggen (sanctierecht – extra
opgelegd leed)
- Verhouding tussen boek 1 en 2 SW en de bijzondere
strafwetten

- Het strafwetboek
- Cahier CPS “De relatie in de strafrechtsketen
tussen politie, parket, onderzoeksrechter en
rechtbank”

- Wanneer en waar en op wie is het strafrecht van
toepassing?
- De volledige strafrechtsketen overlopen in grote lijnen
(in relatie tot de politie)
4.2.2. De drie soorten misdrijven definiëren.

- Wettelijke indeling - drie soorten misdrijven:
o

Overtreding

o

Wanbedrijf

o

Misdaad

(Art. 2 SW – relatie met gerechtelijke organisatie)

Pedagogische wenken:
- Aandacht hebben voor de toepassing/verwerking
van deze elementen in een PV (wat neem ik op
en hoe neem ik het op – gebruik juiste
terminologie), dus het praktische nut van deze
theorie

- In relatie tot de straf
- Verschillende soorten straffen toelichten en onderscheid
met niet-strafrechtelijke sancties en
beveiligingsmaatregelen
- Principe van denaturatie van misdrijven
(correctionalisering en contraventionalisering)

Verbanden:
- Link met cluster 1, competentie 1.3 (Inzicht
hebben in de gerechtelijke organisatie)
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- Effectief, uitstel, opschorting (met voorwaarden)
- Link naar andere soorten indelingen, vb.:
uitvoeringswijze (ogenblikkelijk of voortdurend),
grondwettelijke indeling (art 150GW), volgens
uitvoeringswijze (handelingsdelicten en verzuimdelicten),
moreel element (opzettelijk en onopzettelijk), openbare
misdrijven en klachtmisdrijven, beschermende waarde
(fiscale, economische, sociale)
4.2.3. De bestanddelen van een misdrijf
definiëren en deze op eenvoudige
casussen toepassen.

- Materieel/moreel element

Pedagogische wenken:

- Strafbare deelneming (dader en mededader/
medeplichtige)

- Aandacht hebben voor de toepassing/verwerking
van deze elementen in een PV (wat neem ik op
en hoe neem ik het op – gebruik juiste
terminologie), dus het praktische nut van deze
theorie

- De strafbare poging

4.2.4. Verzachtende omstandigheden,
verschoningsgronden, verzwarende
omstandigheden en
schulduitsluitingsgronden definiëren en
illustreren.

- Factoren die invloed hebben op misdrijf:
rechtvaardigingsgronden (noodweer, noodtoestand,
voorschrift wet/bevel) en schulduitsluitingsgronden
(jeugdige leeftijd, geestesziekte, dwaling en
onwetendheid, dwang en overmacht)
- Factoren die invloed hebben op de straf: verzwarende
omstandigheden, verschoningsgronden, verzachtende
omstandigheden en wettelijke herhaling

38

Competentie 4.3.

De basisprincipes van strafvordering beheersen – 24 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

4.3.1. Het onderscheid tussen opsporings- en
gerechtelijk onderzoek uitleggen.

- De verschillende actoren in het strafproces: slachtoffer,
verdachte/beklaagde, burgerlijke partij (en methoden
van burgerlijke partijstelling), burgerlijk aansprakelijke,
benadeelde persoon

Pedagogische wenken:

(8 studie-uren)

- Rol van het openbaar ministerie/ parket en de
onderzoeksrechter en hun bevoegdheden

- Om het onderscheid te maken tussen
verschillende begrippen is het aangewezen dat
een aspirant deze eerst kan benoemen en
omschrijven
- Uitleggen aan de casussen

- Onderscheid strafgerechten (politierechtbanken,
correctionele rechtbanken en assisen) en
onderzoeksgerechten (raadkamer, kamer van
inbeschuldigingstelling)
- Bestaan strafuitvoeringsrechtbanken vermelden en
verhouding schetsen t.o.v. strafgerechten
4.3.2. Het begrip afstapping ter plaatse
uitleggen.

- Korte theoretische uitleg vanuit wetgevend oogpunt en
plaats en functie in strafproces schetsen en alle
betrokken actoren belichten

(2 studie-uren)

4.3.3. Een wettige vrijheidsbeneming
rechtvaardigen.
(4 studie-uren)

- Beknopte toelichting van de wijzen en de gerechtelijke
bevelen inzake vrijheidsbeneming zoals voorzien in de
Wet op de voorlopige hechtenis (weerhouden,
arresteren, aanhouden, bevestigen aanhouding)

Verbanden:
- Verder behandelen onder cluster 10, doelstelling
10.2.1 (Eerste en dringende maatregelen treffen
bij een misdrijf)
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4.3.4. De heterdaadprocedure omschrijven en
illustreren met voorbeelden.

- Bewarende maatregelen
- Uitleggen heterdaad en einde heterdaadprocedure
- Alle betrokken actoren belichten

(4 studie-uren)

4.3.5. De impact van de wet Franchimont op
het politiewerk verwoorden en
illustreren met voorbeelden.

- Waarom is de wet Franchimont ingevoerd en wat de
invloed op het politiewerk?
- Rechten van de verdachte en slachtoffer overlopen

(2 studie-uren)

Pedagogische wenken:
- Discussie over toenemende rechten van de
verdachte, wat met het slachtoffer?

Verbanden:
- Link met cluster 10, doelstelling 10.1.1
(Basistechnieken van het verhoor toepassen)

4.3.6. De impact van de wet Salduz op het
politiewerk verwoorden en illustreren
met voorbeelden.

- Belang van de eerste vaststelling en verzamelen van
harde bewijzen (goed beschrijven in PV), belang van
sporenonderzoek

Pedagogische wenken:
- Discussie over toenemende rechten van de
verdachte, wat met het slachtoffer?

- Rechten van de verdachte overlopen
(4 studie-uren)

Verbanden :
- Link met cluster 10, doelstelling 10.1.1
(Basistechnieken van het verhoor toepassen)

Algemene nuttige bronnen voor cluster 4:
A. Documentatie beschikbaar op PolDoc
B. Cursus inleiding recht OPAC
C. Website http://www.pers-gerecht.be
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D. ‘Inleiding tot het recht’ van Paul de Vroede en Jan Gorus (Kluwer)
E. Strafwetboek
F. Wetboek strafvordering
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Cluster 5: Wegcode (30 studie-uren)
Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).
Competentie 5.1.

De wegcode beheersen

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

5.1.1. Inbreuken herkennen en het juiste
artikel opzoeken in de desbetreffende
wetgeving

- Structuur van de wegcode - gebruik van de documentatie

Pedagogische wenken:

(1 studie-uur)

-

Alle artikels in de wegcode aanleren met de
nadruk op de artikels die hiernaast werden
opgesomd

-

De onderverdeling van de uren voor KB
01/12/1975 zijn richtinggevend

-

Boven op de voorgestelde studie-uren
kunnen er uren zelfstudie worden
voorgesteld voor de thema’s ‘definities’ en
‘verkeerstekens’

-

Het is aangewezen dat de aspirant en de
opleider de juiste terminologie gebruiken

-

De lessen geven zodat de aspirant
voortdurend beroep kan doen op de
documentatie

- KB 01-12-1975 (24 studie-uren):
5.1.2. Verkeersinbreuken kwalificeren aan de
hand van de wegcode.

o

Toepassingsgebied + definities + bevelen:
- Art. 1 tot 4
(4 studie-uren)

o

Plaats van de bestuurders op de openbare weg:
- Art. 9
(2 studie-uren)

o

Verplichting voorrang te verlenen:
- Art. 12 en 20
(1 studie-uur)
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o

Snelheid + snelheidsbeperking:

-

De wegcode is een basisleerstof die verder
wordt ontwikkeld gedurende de ganse
opleiding

-

Het KB 30-09-2005 geven met als basis de
wegcode

-

De rode draad in de lessen is steeds de
veiligheid van de weggebruikers

-

Reserve uur kan voorzien worden om de
testen dagelijks werk te doen

- Art. 10 en 11
(2 studie-uren)
o

Regels m.b.t. kruisen, inhalen (en inhaalverbod) en
richtingverandering:
- Art.15, 16, 17 en 19
(2 studie-uren)

o

Stilstaan en parkeren:
- Art. 23, 24 en 25
(4 studie-uren)

o

Gebruik van de lichten:
- Art. 29, 30, 30bis, 31 en 32 bis
(2 studie-uren)

o

In staat zijn te sturen: gebruik van GSM, dragen van
veiligheidsgordels en valhelm:
- Art. 8.3, 8.4, 35 en 36
(1 studie-uur)

o

Verkeerstekens: verkeerslichten, verkeersborden en
wegmarkeringen:
- Art. 5, 6, 60 t.e.m. 77
(4 studie-uren)

o

Diversen: lading, drager van identiteitskaart,
prioritaire voertuigen:

Nuttige bronnen:
-

Alle gecoördineerde wetgeving is
beschikbaar via Portal

-

Centrex Verkeer
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- Art. 37, 38, 45 en 59
(2 studie-uren)
- KB 30-09-2005 voor de kwalificatie
(4 studie-uren)
- * Reserve *
(1 studie-uur)
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8. Specifieke doelstellingen te realiseren in blok 2
Cluster 6: Domeinspecifiek recht (120 studie-uren)
Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 6.1.

Bijzondere principes van strafrecht beheersen – 60 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

6.1.1. Vanuit concrete casussen misdrijven
kwalificeren.

Boek II - misdrijven kennen met hun bestanddelen:

Pedagogische wenken:

-

Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen:
wdiefstal, afpersing, misbruik van vertrouwen,
oplichting, heling, ontdragen van in beslag genomen
zaken, bedrieglijke verberging, afzetterij,
brandstichting, vernielingen, notie hebben van
andere misdrijven in deze titel

-

Misdaden en wanbedrijven tegen personen:
doodslag en verschillende soorten doodslagen,
opzettelijke doding en opzettelijk toebrengen van
lichamelijk letsel, onopzettelijke doding en
onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel,
schuldig verzuim, aantasting van minderjarigen,

- Aandacht hebben voor de toepassing/verwerking
van deze elementen bij de vaststellingen en in
een PV (wat neem ik op en hoe neem ik het op +
gebruik juiste terminologie) dus het praktische
nut van deze theorie.
- Misdrijven situeren in een actuele en
maatschappelijke context (kwalitatief en
kwantitatief criminaliteitsbeeld)
- Eerst theorie, dan vanuit casussen vertrekken om
de opgesomde misdrijven en bestanddelen te
herkennen (inductief) of omgekeerd vertrekken
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aanranding van de eer of de goede naam, schending
van beroepsgeheim, schending van
onderzoeksgeheim, belaging, notie hebben van
andere misdrijven in deze titel
-

Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der
familie en de openbare zedelijkheid: aanranding van
de eerbaarheid en verkrachting, bederf van de jeugd
en prostitutie, openbare zedenschennis, dubbel
huwelijk, familieverlating, notie hebben van andere
misdrijven in deze titel

-

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare
trouw: valsheid in geschriften, aanmatiging van
ambten titels of naam, notie hebben van andere
misdrijven in deze titel

-

Misdaden en wanbedrijven tegen veiligheid van de
staat (inwendig en uitwendig): terrorisme, notie
hebben van andere misdrijven in deze titel

-

Misdaden en wanbedrijven tegen openbare orde:
omkoping, actieve en passieve corruptie,
weerspannigheid, smaad en geweld tegen het
openbaar gezag, zegelverbreking, notie hebben van
andere misdrijven in deze titel

-

Misdaden en wanbedrijven die door de grondwet
gewaarborgde rechten schenden: notie hebben van
andere misdrijven in deze titel

-

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare
veiligheid: criminele organisaties, bedreiging met
een aanslag of valse melding, notie hebben van
andere misdrijven in deze titel

uit voorbeelden om de theorie uit te leggen
(deductief)
- Alle bestanddelen goed leren kennen en codex
leren gebruiken vooraleer ISLP te gebruiken

Nuttige bronnen:
- Politiepocket strafwetboek
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6.1.2. Actuele fenomenen van strafrechtelijke
aard benoemen en omschrijven.

- Fenomenen bekijken en link/onderscheid maken met
strafrechtelijke kwalificatie (en gevolg voor PV); vb.
(aanvullen op basis van actualiteit):
o

asfaltbendes

o

autodiefstal

o

autokraak

o

brandstofdiefstal

o

car-jacking

o

cyberpesten/cyberhate

o

dakkraak

o

diefstal gewapenderhand

o

diefstal van voertuigdocumenten

o

garagediefstal

o

gauwdiefstal

o

home-invasion

o

home-jacking

o

kassadiefstal

o

ladingdiefstal

o

listige zigeunerbendes/ diefstal met list

o

metaaldiefstal/koperdiefstal

o

middag- en avondinbraak

o

nepagenten

o

phishing

Pedagogische wenken:
- Aandacht hebben voor de toepassing/verwerking
van deze elementen in een PV (wat neem ik op
en hoe neem ik het op + gebruik juiste
terminologie), dus het praktische nut van deze
theorie.

47

6.1.3. Informaticacriminaliteit illustreren met
praktijkvoorbeelden.

o

potten- en pannenverkoop

o

ramkraak

o

shoulder surfing

o

skimming

o

steaming

o

tiger-kidnapping

o

werf(voertuig)diefstallen

o

winkeldiefstal

o

wisseltruc

o

woninginbraak

- Hoe behandelt een INP dergelijke klacht?

Pedagogische wenken:

- Art. 550: hacking, heling van gegevens,
informaticasabotage

- Aandacht hebben voor de toepassing/verwerking
van deze elementen in een PV (wat neem ik op
en hoe neem ik het op + gebruik juiste
terminologie), dus het praktische nut van deze
theorie

- Belang duiden van gespecialiseerde diensten zoals FCCU,
RCCU

Nuttige bronnen:
- Vormingspakket m.b.t. informatica te vinden bij
Parket van Veurne
- www.ECOPS.be
6.1.4. Vanuit concrete casussen een misdrijf
waarbij een ambtenaar verdachte is,
kwalificeren en mogelijke gevolgen
omschrijven.

- Focus op personeel van de geïntegreerde politie

Pedagogische wenken:

- Boek 2, Titel 4 van het strafwetboek - Misdaden en
wanbedrijven tegen de openbare orde (door personen
die een openbare ambt uitoefenen): verduistering,

- Aandacht hebben voor de toepassing/verwerking
van deze elementen in een PV (wat neem ik op
en hoe neem ik het op + gebruik juiste
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knevelarij, belangenneming, omkoping, notie hebben van
andere misdrijven in deze titel

terminologie), dus het praktische nut van deze
theorie

- Art. 52 WPA

6.1.5. Vanuit concrete casussen een misdrijf
waarbij een ambtenaar slachtoffer is,
kwalificeren en de gevolgen definiëren.

- Strafrechtelijke, burgerrechtelijke en tuchtrechtelijke
gevolgen bekijken

Verbanden:

- Focus op personeel van de geïntegreerde politie.

Pedagogische wenken:

- Boek 2, Titel 5 van het strafwetboek - Misdaden en
wanbedrijven tegen de openbare orde door bijzondere
personen gepleegd: weerspannigheid, smaad tegen
openbare macht en gezag, geweld tegen openbare
macht en gezag, zegelverbreking, notie hebben van
andere misdrijven in deze titel

- Aandacht hebben voor de toepassing/verwerking
van deze elementen in een PV (wat neem ik op
en hoe neem ik het op + gebruik juiste
terminologie), dus het praktische nut van deze
theorie.

- Link maken met cluster 3 (politionele
deontologie)

- Art. 52 WPA
- GPI 72
Competentie 6.2.

Politiewerk situeren in relatie tot burgerlijk recht – 15 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

6.2.1. Vanuit concrete casussen het
onderscheid maken tussen burgerlijk
recht en strafrecht.

- Toepassing van 6.2.2 in casussen

Pedagogische wenken:

- Burgerlijke bevoegdheden op het niveau van de
rechtbanken en hoven

- Om het onderscheid te maken tussen
verschillende begrippen is het aangewezen dat
een aspirant deze eerst kan benoemen en
omschrijven.

- Burgerlijke partijstelling (en verschil met het strafrecht)
- De te verwachten politiehandeling (doorverwijzen of PV
opstellen of ander gevolg van de situatie)
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6.2.2. De elementen van het burgerlijk recht
die relevant zijn voor het politionele
handelen illustreren met voorbeelden.

- Burgerlijk wetboek:
o

Boek I: woonplaats, huwelijk, echtscheiding,
afstamming (in relatie tot bepaalde misdrijven),
adoptie (kort aanhalen), minderjarigheid, voogdij en
ontvoogding, meerderjarigheid, voorlopig bewind,
onbekwaamverklaring

o

Boek II: onderscheid van goederen, eigendom,
vruchtgebruik, gebruik en bewoning

o

Boek III: huwelijksvermogensstelsels, wettelijke
samenwoning/feitelijke samenwoning,
koop/ruil/huur

- Art. 1382: burgerrechtelijke aansprakelijkheid
- Nadruk op het belang van goede adviesfunctie naar
betrokken partijen
Competentie 6.3.

Politiewerk situeren in relatie tot bijzondere wetgevingen – 45 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

6.3.1. Inbreuken op bijzondere wetgevingen
herkennen en illustreren met
voorbeelden.

- Drugwetgeving

Pedagogische wenken:

- Milieuwetgeving

- Voorbeelden van verschillende administratieve
sancties aanhalen

- Bescherming dieren
- Vreemdelingenwetgeving
- GAS-wetgeving (verder uitwerken van de inleiding die in
cluster 1 wordt gegeven, volledige procedure uitwerken)
- Wapenwet
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- Jeugdrecht en jeugdbeschermingsrecht
- Mensenhandel
- Welzijnswetgeving
- Wet bescherming persoon geesteszieke (procedure tot
gedwongen opname uitleggen)
- Belang duiden van gespecialiseerde diensten bij de
federale politie
6.3.2. Mogelijkheden en beperkingen van
wapenwetgeving verduidelijken.

- Wapenwet:
o

Soorten

o

Bezit

o

Vergunning

o

Politioneel optreden

- Ook kaderen in maatschappelijk beeld
6.3.3. Probleemsituaties en inbreuken qua
jeugdbescherming identificeren en
illustreren met voorbeelden.

- Onderscheid misdrijf omschreven feiten (MOF) en
verontrustende opvoedingssituaties (VOS)
- Maatregelen ten aanzien van jeugd en ouders,
beslissingsbevoegdheden (jeugdrechter, parket, …)

Verbanden:
- Link met cluster 8, doelstelling 8.1.2 (beoordelen
naar welke partner moet doorverwezen worden)

- Kindermishandeling
- Aandachtspunt: opletten voor communautaire
verschillen (jeugdbescherming is voor een stuk
gemeenschapsmaterie)
6.3.4. De strafbepalingen inzake
mensenhandel en de strafverzwarende
omstandigheden illustreren met
voorbeelden.

- De vijf specifieke uitbuitingsfinaliteiten:
o

Seksuele

o

Economisch

Nuttige bronnen:
- http://www.diversiteit.be/
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o

Bedelarij

o

Het onder dwang plegen van misdrijven

o

Organenhandel

- Link met mensensmokkel bekijken
- Wet op mensenhandel
- Art. 433quinquies strafwetboek
6.3.5. De constitutieve elementen van
inbreuken volgens de antiracisme- en
antidiscriminatiewet uitleggen.

- Antidiscriminatie- en antiracismewet

Pedagogische wenken:

- Uitingsdelicten

- Aandacht hebben voor de toepassing/verwerking
van deze elementen in een PV (wat neem ik op
en hoe neem ik het op + gebruik juiste
terminologie), dus het praktische nut van deze
theorie

- Verbod op ethnische profilering
- Constitutieve elementen van PV voor misdrijven tegen
de antidiscriminatie- en antiracismewetten
- Aandacht voor de fenomenen haatmisdrijven, antisemitisme, islamofobie, homofobie, transfobie

Verbanden:
- Link met cluster 12, doelstelling 12.1.2
(Maatschappelijke ontwikkelingen en culturele
fenomenen vanuit diverse contexten herkennen)
en doelstelling 12.1.4 (Is zich bewust van de
oorzaken en gevolgen van racisme, discriminatie,
stereotypen en vooroordelen (eigen
referentiekader) en de impact hiervan op een
professionele basishouding)

Nuttige bronnen:
- www.diversiteit.be
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Cluster 7: Informatiemanagement (122 studie-uren)
Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 7.1.

De techniek van het opstellen van een proces verbaal beheersen – 36 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

7.1.1. Een PV opstellen volgens de wettelijke
vormvereisten.

- Wettelijke vormvereisten PV

Pedagogische wenken:

- Essentiële rubrieken PV

- Voor een goede koppeling van de theorie en de
praktijk wordt aangeraden gebruik te maken van
concrete casussen

- ISLP
(16 studie-uren)

- Benadeeld persoon
- Attest van aangifte

- Aandacht aan besteden dat de aspiranten in
staat zijn de inhoud van het PV te verwoorden
- Aspiranten de reflex aanleren om PV’s na te
lezen op correctheid en volledigheid
- Tijdens de lessen PV kunnen de aspiranten d.m.v.
groepswerk en/of peer review onder leiding van
de docent wederzijds veel van elkaar leren
- Het is aangewezen dat aspiranten in staat zijn
(vertrekkende vanuit PV) de link te kunnen
leggen tussen de gevatte gegevens en de
verschillende databanken
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- Belangrijke aspecten bij het PV zijn: spelling,
goede zinsbouw, … Hier bestaat de mogelijkheid
samen te werken met de docent Nederlands/
Frans

Nuttige bronnen:
- Handboek PV - M. Bockstaele (terug te vinden via
PolDoc)
7.1.2. Vanuit vaststellingen de essentiële
rubrieken van een PV identificeren en
invullen.

- Opportuniteitsprincipe

Pedagogische wenken:

- De constitutieve elementen van PV voor misdrijven

- Aspiranten niet enkel aanleren om de essentiële
rubrieken van het PV te identificeren maar ook
om de correcte keuze te maken uit de
verschillende mogelijke vormen van PV

- Essentiële rubrieken PV
(20 studie-uren)

- Soorten documenten:
o

Klassiek PV

o

VPV

o

APO

o

GAS

- Bij het initiële inoefenen van het identificeren
van de essentiële rubrieken kan men de
aspiranten ‘checklisten’ aanreiken die een
overzicht bieden van de essentiële rubrieken per
soort misdrijven
- De aangeleerde techniek van het opstellen van
een PV toepassen in specifieke cases verhoogt de
transfer

Verbanden:
- Omdat aspiranten aangeleerd worden in elke
situatie zijn/haar neutraliteit te bewaren los van
het eigen referentiekader, zo ook bij het
opmaken van het PV, kan hier de link gelegd
worden met cluster 12, doelstelling 12.1.4. (Is
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zich bewust van de oorzaken en gevolgen van
racisme, discriminatie, stereotypen en
vooroordelen (eigen referentiekader) en de
impact hiervan op een professionele
basishouding)
Competentie 7.2.

Verzamelen, verwerken, analyseren en verspreiden van politionele informatie – 86 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

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

- Wet op de privacy

Pedagogische wenken:

- Art. 44 WPA:

- Het is belangrijk steeds de link te leggen met de
verschillende mogelijke databanken

(8 studie-uren)

o

art. 44/1

o

art. 44/2

o

art. 44/3

o

art. 44/4

o

art. 44/5

o

art. 44/6

o

art. 44/7

o

art. 44/8

o

art. 44/9

o

art. 44/10

o

art. 44/11

- Col 7 (2010)

- (Stimu)leer aspiranten te motiveren ‘waarom’
men bestanden, ANG, RRN, … wil controleren
- Sterke nadruk leggen op de notie “concreet
belang” en de manier waarop deze notie
geconcretiseerd kan worden
- De dienst CGOI/J van CGO is gespecialiseerd in de
problematiek van de Privacy waaronder het
'concreet belang' van de informatie. Die zijn
juristen en leggen regelmatig contacten met de
privacy commissie. Ze kunnen best
gecontacteerd worden om hun expertise te
delen.

Nuttige bronnen:
- http://www.mensenrechten.be/
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- http://www.privacycommission.be/
- Omzendbrief GPI 75 Gegevensbank
7.2.2. De verzamelde informatie situeren in de
totaliteit van de informatieflux.

(18 studie-uren)

- Informatieflux

Pedagogische wenken:

- MFO3

- Een visueel schema van de informatieflux kan
van groot nut zijn voor de aspiranten

o

Boek 1, fiches C01-C42

o

Boek 2, fiches A01 en B01-B04

- Art. 44 WPA:
o

art. 44/1

o

art. 44/2

o

art. 44/3

o

art. 44/4

o

art. 44/5

o

art. 44/6

o

art. 44/7

o

art. 44/8

o

art. 44/9

o

art. 44/10

o

art. 44/11

- In relatie met deze doelstelling valt het aan te
raden met de aspiranten een studiebezoek te
brengen aan het AIK en/of LIK
- Vaak wordt op een AIK de focus gelegd op het
toepassen van MFO-6 en ANG. Bij een Lokaal
Informatiekruispunt (lokale politie) ligt de focus
vaak meer op de politionele operationele flux
van ISLP naar ANG (zie presentatie MFO3 op
PORTAL)

Verbanden:
- Link met cluster 1, doelstelling 1.3.3 (de
opeenvolgende stappen na het maken van een
PV, zowel intern politie als extern in de
rechtsgang, opsommen en elke stap motiveren)

- Col 7/2012
7.2.3. Bestuurlijke en gerechtelijke informatie
volgens vigerende regelgeving beheren.

- RIR

Pedagogische wenken:

- RAR

- Het is aangewezen dat de aspiranten na de
opleiding in staat zijn een RIR op te stellen. Dit in
tegenstelling tot een RAR, waarbij het volstaat

- Procedures seiningen en ontseiningen
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(14 studie-uren)

- Gerechtelijke triptiek

het een plaats te kunnen geven binnen de
informatieflux.
- Het is belangrijk dat aspiranten verzamelde
informatie naar waarde kunnen schatten en
kunnen evalueren
- In relatie tot deze doelstelling valt het aan te
raden vermelding te maken van
‘informantenbeheer’
- Link met werkplekleren i.v.m. DOS en ACT en de
internationale procedures (Schengen/Sirene en
Interpol)

7.2.4. Communicatie- en transmissiemiddelen
gebruiken volgens vastgelegde
procedures.

(4 studie-uren)

7.2.5. Gewenste informatie uit open bronnen
identificeren en gebruiken.

(8 studie-uren)

- Communicatie- en transmissiemiddelen:
o

ASTRID

o

Radio

o

Gsm

- Externe, niet politie-specifieke bronnen te raadplegen
via:
o

Internet

o

Google

o

Sociale media

o

…

Pedagogische wenken:
- Verzeker dat tijdens lessen steeds aandacht
besteed wordt aan recente en nieuwe
technologieën en applicaties
- In relatie met deze doelstelling valt het aan te
raden met de aspiranten een studiebezoek te
brengen aan het CIC
Pedagogische wenken:
- Het is uitermate belangrijk voldoende aandacht
te besteden aan de grenzen tot waar open
bronnen te raadplegen zijn (grenzen
openbaarheid)
- De nadruk ligt op het veiligheidsaspect, niet op
het gebruik op zich
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7.2.6. Gewenste informatie uit voor de politie
relevante databanken vlot identificeren
en exploiteren.

- Relevante databanken:

(8 studie-uren)

7.2.7. Bestuurlijke en gerechtelijke informatie
vatten en consulteren volgens de
bestaande technische systemen.

-

o

B-pad

o

Portal

o

DIV

o

SIDIS

o

RR

o

Wapenregister

o

Alarmfiche

ISLP/Feedis

- ANG
- Sidis

(18 studie-uren)

7.2.8. Signalen en verschijnselen van
radicalisme en extremisme identificeren
en registreren.

(8 studie-uren)

- COPPRA

Pedagogische wenken:
- Het bespreken van COPPRA vereist aandacht
voor items zoals: diversiteit, discriminatie, …

Verbanden:
- Link met cluster 12 (Maatschappelijke
oriëntering)

Nuttige bronnen:
- Handleiding COPPRA
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Opdrachten werkplekleren (zonder attest individuele bewapening)
A. Opdrachten inzake een PV opstellen uitvoeren.
B. Opdrachten inzake het beheer van bestuurlijke en gerechtelijke informatie uitvoeren.
C. Opdrachten inzake het gebruik van communicatie- en transmissiemiddelen uitvoeren.
D. Opdrachten inzake het consulteren van databanken uitvoeren.
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Cluster 8: Politioneel onthaal en bejegening (78 studie-uren)
Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).
Competentie 8.1.

Kwaliteitsvol onthalen en adequaat doorverwijzen - 30 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

8.1.1. Een hoffelijke en dienstverlenende
houding aannemen bij verschillende
vormen van onthaal.

- Uitgangspunt betreffen de basisprincipes van de
Excellente Politiezorg zoals weergegeven in de GGPZ, IPZ
en OBV en concrete uitwerking zoals aanspreekbaarheid,
probleemoplossend werken, de activiteiten inzake
informatiebeheer, partnerschap,…

Pedagogische wenken:

(24 studie-uren)

o

(1) Basisfunctionaliteiten: “onthaal” en “bejegening”

o

(2) (Politioneel) onthalen en (politioneel) bejegenen
als activiteiten, ongeacht de vorm en de plaats.
Aandachtspunten in functie van het “onthalen” op
straat, in het bijzonder bij ordediensten, aan de
balie, via de telefoon, via sociale media, via mail.

- Specifieke verwachtingen en mogelijke opdrachten in
functie van de context van de activiteit
o

(3) Het belang en de voordelen (intern en extern)
van een hoffelijk en dienstverlenend onthalen –
“klantgerichtheid”

- (1 – 2): Onthalen en bejegenen – het respectvol
omgaan met … – is een dagelijkse activiteit van
elke medewerker ongeacht de dienst of de
functionaliteit waarin betrokkene is tewerk
gesteld, aan de balie op het commissariaat,
tijdens een interventie, aan de telefoon, …
(Specifieke toepassing: uitvoering concrete
opdrachten handhaving openbare orde)
- (3- 4): Vele klachten hebben te maken met de
wijze waarop de burger “onthaald” is geworden
en behandeld – bejegend – is. In het kader van
een goede slachtofferbejegening wordt
secundaire victimisering vermeden.
- (5): Een geheel van factoren divers van aard kan
het “onthalen” en “bejegenen” optimaliseren.
O.a. (niet exhaustief):
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o

(4) Klachten inzake onthaal: oorsprong en oorzaken
van problematische situaties tijdens het ‘onthalen’

o gewenste attitudes en gedragingen geleid
door de principes van de EPZ

o

(5) Optimaliseren van het “onthalen”: in hoofde van
de medewerker, in hoofde van de organisatie en
ook in hoofde van de omstandigheden (situationele
tijd en ruimte)

o basisvaardigheden communicatie

o

(6) De aard van de vraag van de burger en de
beschikbaarheid van de politiedienst

o effectieve en efficiënte communicatie
o met het onderschrijven het belang van
feedback (*)
o zelfkennis in divers perspectief (**)

o

(7) De gevolgen (intern/extern) van het niet
behandelen van een vraag, klacht, …

o stress herkennen bij zichzelf en de andere,
maar ook stressbeheer

o

(8) Inzicht hebben in het gevoelsmatige aspect van
een vraag en het belang ervan + inzicht hebben in
de reden van onrealistische verwachtingen van de
burger

o …

o

(9) De advies- en doorverwijsfunctie: begrip,
opdracht en middelen

o

(10) Omgaan met
 anderstaligen
 doven
 kinderen/minderjarigen
 bejaarden

o

(11) Aspecten inzake zelfmoordpreventie

o

(12) Valkuilen en te vermijden aspecten (het maken
van beloftes, het maken van prognoses inzake de
resultaten van het politiewerk, het formuleren van
een waardeoordeel, …)

(*) Feedback vragen: werd de vraag
beantwoord? Werd het probleem opgelost?
Werd er doorverwezen naar de juiste
persoon? Heeft men er voor gezorgd dat de
vraag zal beantwoord worden? Dat het
probleem zal opgelost worden? Was ik
duidelijk in mijn antwoord? Kan ik u verder
nog van dienst zijn? Heeft u verdere vragen?
(**) Observatie, debriefings, coaching!
- (6): De diversiteit wordt geïllustreerd; de
verschillende reacties worden hieraan
gekoppeld. Begrip wordt gecreëerd voor het
gegeven dat de burger zich steeds tot de politie
went, 24 uur op 24 uur, ook voor zaken waar
politie geen enkele verantwoordelijkheid of
bevoegdheden in heeft.
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- In relatie tot verzekeren van veiligheid en gezondheid
voor het personeel belast met onthaal

- (7): Het negeren van een aangifte van een
burendispuut kan escaleren in … daarom…
- (9): Sociale kaart en de dienstverlenende
instanties op lokaal vlak
- Methoden:
o Doceren
o Onderwijsleergesprek
o Gevalstudies d.m.v. beeldmateriaal,
getuigenissen, …
o Brainwriting en groepsdiscussie
o Simulatiespelen en rollenspelen in functie van
onderscheiden omstandigheden (de
uitgeoefende functie, het doelpubliek en de
omgeving, ook het gebruik van een telefoon
of radio) met het spelen van verschillende
rollen met een andere hoedanigheid.
o Basis: zelf meegemaakte situaties, opgelegde
scenario’s, beeldmateriaal … waarbij actief
aandacht wordt besteed aan “diversiteit” in
alle mogelijke perspectieven
o Observatie en cameragebruik bij de
rollenspelen

Verbanden:
- Cluster 13 (Communicatie)
- Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
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- Cluster 10 (Onderzoeken)

Nuttige bronnen:
- Taaltips voor anderstaligen door “het Huis voor
Nederlands”
- Nota / Leidraad Federale Politie: hoe omgaan
met doven
- Memo ter beschikking van de
onthaalmedewerker uitgewerkt in het actieplan
“Stop Verkrachting” (Minister van Binnenlandse
Zaken)
8.1.2. Beoordelen naar welke partner moet
doorverwezen worden.

(4 studie-uren)

- Sociale kaart en repertorium van de interne en externe
lokale partners

Pedagogische wenken:
- Methoden

- Overzicht van de administratieve en publieke partners

o Zelfstudie

- Privé-partners: voorbeelden en de risico’s inzake
Integriteit

o Onderwijsleergesprek
o Opzoekingswerk tijdens werkplekleren

8.1.3. Adequaat reageren op verwachtingen
en vragen van de burger.

(2 studie-uren)

- “Gerechtvaardigde verwachtingen”: betekenis,
afbakening en limieten

Pedagogische wenken:
- Methoden

- Omgaan met “lastige klanten” en de “neen-verkoop”

o Onderwijsleergesprek

- Valkuilen (gewenning, veralgemening, …) en gevolgen
(gebrek aan empathie, …)

o Gevalstudie

- Lokale procedures en werkwijzen oplijsten en toepassen
- Organisatie van de onthaal plaats heeft een invloed op
het onthaal

o Opzoekingswerk tijdens werkplekleren
o Werplekleren
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Verbanden:
- Cluster 3 (Politionele deontologie)
- Cluster 13 (Communicatie)
Competentie 8.2.

Op gepaste wijze slachtoffers bejegenen – 48 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

8.2.1. Vanuit eerstelijnszorg slachtoffers
adequaat opvangen.

- “Slachtofferschap”: betekenis en inhoud met bijzondere
aandacht voor het herkennen van gemoedstoestand en
psychosociale aspecten in functie van onderscheiden
categorieën

Pedagogische wenken:

(12 studie-uren)

- Het onderscheid tussen slachtoffer-bejegening (politie),
slachtofferonthaal (op niveau van het Parket) en
slachtofferhulp (Gewestelijke materie – welzijn)
- De specifieke opdrachten inzake politionele
slachtofferbejegening (o.a. toelichting procedure
verklaring benadeelde persoon)
- De ideale omstandigheden om slachtoffers te bejegenen
- Politionele slachtofferbejegening, een taak van elke
politiefunctionaris
- De opdrachten en inzet van het gespecialiseerd
personeelslid van de politiedienst
- Doelen “slachtofferbejegening”; begrippen
“victimisering”, “secundaire victimisering”; inhoud en
gevolgen; preventietips
- Bijzondere bepalingen en procedures

- Methoden:
o Doceren
o Onderwijsleergesprek
o Gevalsstudie
o Simulatie- en rollenspelen
o Observatie
o Werkplekleren (mentor!)
- Concrete situaties en praktijken onderschrijven
het theoretische kader

Verbanden:
- Cluster 4, competentie 4.3 (de basisprincipes van
strafvordering beheersen)
- Cluster 8, doelstelling 8.2.5 (een slecht nieuws
melding uitvoeren)
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- De slachtofferbejegening ten behoeve van de
politiefunctionaris: de politiefunctionaris als slachtoffer
- Set Seksuele Agressie: situering, doel en inhoud
- Inzicht in de eigen competenties en grenzen in deze
materie, ook in de eigen emoties met het oog om op
gepaste wijze te objectiveren, te relativeren zonder het
empatisch vermogen af te stompen

- Cluster 10 (Onderzoeken)
- Cluster 13 (Communicatie)
- Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)

Nuttige bronnen:
- GPI 58 (2007)
- COL 17/2012
- COL 9/2005 en volgende (2009 en 2012)
- Plaatselijke richtlijnen P.d.k.
- Verder specifiek: Col 13/2013, …

8.2.2. Verschillende types van slachtoffers en
hun specifieke behoeften
onderscheiden.

(2 studie-uren)

- Kenmerken in functie van het slachtofferschap in het
algemeen en in het bijzonder met betrekking tot de
leeftijd en het geslacht van de slachtoffers, hun
nabestaanden en de naastbestaanden (voorbeeld:
vrienden …)

Pedagogische wenken:
- Methoden:
o Doceren
o Onderwijsleergesprek

- Afstemming van houding en gedrag van de
politiefunctionaris op het voorgaande

o Gevalsstudies (bronnen: divers)

- Gevalstudies:

o Simulatie- en rollenspelen (acteurs! O.a. van
DSEF)

o slachtoffers van seksueel misbruik en geweld
o slachtoffers van mensenhandel

o Individueel werk / groepswerk

o slachtoffers van een woningbrand

Verbanden:

o slachtoffers van verkeersongevallen

- Cluster 8, doelstelling 8.2.5 (een slecht nieuws
melding uitvoeren)

o slachtoffers van haatmisdrijven

- Cluster 13 (Communicatie)
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- Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)

Nuttige bronnen:
- Jaarverslag Migratie 2010, Hoofdstuk 3 Verblijf,
Analyse en uitdagingen, 6: Hoe kunnen mensen
zonder verblijfsrecht klacht indienen bij de
politie?
http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_de
tail&id=131&thema=2
- Col 13/2013 met discriminatie en haatmisdrijven
tot voorwerp
8.2.3. De ondersteunende wettelijke
mogelijkheden voor een slachtoffer
onderscheiden.

- Wet Franchimont (1998)

Verbanden:

- Verklaring benadeelde persoon (COL 9/2005) en verdere
(2009 en 2012)

- Cluster 4, competentie 4.3 (de basisprincipes van
strafvordering beheersen)

- Zie 8.1.2.

Pedagogische wenken:

- Notitie schuldig verzuim met link naar EHBO (Algemeen /
wettelijk kader van EHBO

- Oefening sociale kaart

(2 studie-uren)

8.2.4. Een slachtoffer adequaat doorverwijzen.

(4 studie-uren)

Verbanden:
- Cluster 8, doelstelling 8.1.2 (beoordelen naar
welke partner moet doorverwezen worden)
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8.2.5. Een slecht nieuws melding uitvoeren.

(8 studie-uren)

- Situering van de context; inschatting van de mogelijke
gevolgen, divers van aard
- Fasen van het gesprek, inclusief de voorbereiding van de
meest ideale omstandigheden: belang en finaliteit
- Gesprekstechniek
- To do / Not to do

Pedagogische wenken:
- Methoden:
o Onderwijsleergesprek
o Gevalstudie
o Simulatiespelen en rollenspelen

Verbanden:
- Cluster 13 (communicatie)

Nuttige bronnen:
- Fiche slechtnieuwsmelding
- Interventiezakboekje
8.2.6. De techniek van eerste hulp bij
ongevallen beheersen.
(20 studie-uren)

- Vaststellen toestand slachtoffer

Pedagogische wenken:

- AED gebruiken

- Aandacht wordt hier besteed aan het aspect
communicatie en de te stellen gedragingen om
het slachtoffer en/of de omgeving gerust te
stellen in afwachting van gespecialiseerde
hulpverlening

- CPR (cardiopulmonaire reanimatie) toepassen
- Stabiliseren van het slachtoffer

- Contact met de pers tijdens een incident:
algemene richtlijnen op communicatief vlak

Nuttige bronnen:
- Handleiding van European Resuscitation Council
(www.resuscitation.be)
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Algemene nuttige bronnen voor cluster 8:
A. Veiligheidsmonitor
B. Lokale veiligheidsbevraging

Opdrachten werkplekleren (zonder attest individuele bewapening)
A. Actief deelnemen aan verschillende vormen van onthaal.
B. Deelnemen aan een gesprek met slachtoffer.
C. Deelnemen aan multidisciplinaire oefeningen met aandacht voor bejegening van slachtoffers.
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Cluster 9: Politioneel tussenkomen (176 studie-uren)
Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 9.1.

Controleprocedures en dwangmaatregelen toepassen - 46 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

9.1.1. Identiteit van personen volgens de
geijkte procedures controleren.

- Herhalen van de wettelijke procedures:

Pedagogische wenken:

(8 studie-uren)

o

Respect voor de waardigheid van een persoon

o

Wet op de identiteitskaart

o

Vreemdelingenwetgeving

o

Reden van controle (wet op politieambt), legitiem
optreden

Nuttige bronnen:

o

Echtheid van het document

- Controle persoon te voet (Poldoc)

o

WPA art. 34, art. 35

o

Voorrecht van rechtsmacht en immuniteiten

- Bestuurlijke politie, immigratie, grenscontrole,
databank identiteitsdocumenten (Pol Info)

o

Normen inzake veiligheid controlerende en anderen
in acht nemen

- Integratie van de radioprocedure in kleine
groepen: max. 6
- Oefeningen, rollenspelen, simulaties
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9.1.2. Diverse vormen van fouille van
personen onderscheiden en uitvoeren.

(8 studie-uren)

- Herhalen van de wettelijke procedures:
o

Respect voor de waardigheid van een person

o

Legitiem optreden (wet op politieambt)

o

Bestuurlijke fouille / veiligheidsfouille

o

Gerechtelijke fouille

o

Fouille voor opsluiting

o

Uitleg inzake de voorschriften “onderzoek aan het
lichaam”

Nuttige bronnen:

Normen inzake veiligheid controlerende en anderen
in acht nemen

- PITIP: Algemene principes (Poldoc)

o

9.1.3. Een persoon van zijn vrijheid beroven
volgens de wettelijke procedures.

Pedagogische wenken:

- Herhalen van de wettelijke procedures:
o

Respect voor de waardigheid van een persoon

o

Procedures om een persoon van zijn vrijheid te
beroven: administratief, gerechtelijk, …

(8 studie-uren)

o

Politionele assistentie bij observatiestelling en
transport geesteszieken

o

Vreemdelingen, ordeverstoringen, …

o

Bestuurlijke aanhouding

o

Gerechtelijke aanhouding

o

Wet op voorlopige hechtenis en WPA

o

Bewaken van hun vrijheid beroofde personen

o

Normen inzake veiligheid controlerende en anderen
in acht nemen

- Aanleren op basis van oefeningen met stijgende
moeilijkheidsgraad
- Kennis van mogelijke risico’s ( cfr gezondheid
gecontroleerde); arbeidsgeneesheer kan
informeren

- Controle persoon te voet (Poldoc)

- De fouillering (Poldoc)
Pedagogische wenken:
- Aanleren op basis van oefeningen, rollenspelen,
simulaties
- Kennis van mogelijke risico’s ( cfr gezondheid
gecontroleerde); arbeidsgeneesheer kan
informeren

Verbanden:
- Link met cluster 15 (geweld- en stressbeheer):
verhinderen dat er tegenstrijdigheden zijn
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9.1.4. Een voertuig doorzoeken volgens de
wettelijke procedures.

(4 studie-uren)

- WPA art. 29

Verbanden:

- Link met voertuig ingericht als woonplaats → huiszoeking

- Link met de geïntegreerde oefening van cluster
11 (verkeer)

- Fouille in functie van de finaliteit (vb. verdovende
middelen)
- Aspect veiligheid en gebruik beschermingsmiddelen
aanhalen

- Link met cluster 15, doelstelling 15.6.1 (tactische
interventieprincipes toepassen)
Nuttige bronnen:
- Controle van een persoon in en rond een
voertuig (Poldoc)

9.1.5. Een gebouw doorzoeken volgens de
wettelijke procedures.

(12 studie-uren)

- Bv. heterdaad, hulpgeroep, …
+ bestuurlijke redenen om gebouw binnen te gaan
(krakers)
- WPA art. 26, art. 27
- Aspect veiligheid en gebruik beschermingsmiddelen
aanhalen

Pedagogische wenken:
- Team teaching met de docenten van
geweldbeheersing (cf. in het donker en in enge
ruimte werken)
- “Controle gebouw” in parallel doornemen met
“AMOK”. Voorbeeld: 8u “systematische fouille
gebouw” gevolgd door 8u “AMOK” (cluster
geweldbeheersing), gevolgd door 4 u herhaling
“controle gebouw” (belangrijke chronologie)
- De intrinsieke gevaren van sommige gebouwen
herkennen ( vb Seveso bedrijven, …);
voorafgaande kennisname van interne
noodplannen kan nuttig zijn

Verbanden:
- Link met cluster 15, doelstelling 15.6.1 (tactische
interventieprincipes toepassen) en doelstelling
15.4.5 (technieken van geweldbeheersing in
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specifieke situaties in tijd en ruimte toepassen)
- link met : voorafgaande kennisname van interne
noodplannen kan nuttig zijn
Nuttige bronnen:
- Controle gebouw (Poldoc)
- Low light, no light (Yves Luyckx)
9.1.6. Een inbeslagname uitvoeren volgens de
wettelijke procedures.

- Bestuurlijke inbeslagname

Verbanden:

- Gerechtelijke inbeslagname

- Link met cluster 10, doelstelling 10.3.3 (de
juridische mogelijkheden en grenzen bij
gerechtelijke inbeslagname onderscheiden)

- WPA
(4 studie-uren)

- Welzijnswetgeving ( veiligheid, gezondheid,
ergonomie,…) naleven door personeel belast met
inbeslagname

Nuttige bronnen:

- Problematiek “security” , vooral bij inbeslagnames in
politiegebouwen en/of terreinen

- Proefschrift over de procedure inbeslagname
door Van Outryve Evelyne
“De zoeking onderzocht” Maklu

9.1.7. Verlenen van de sterke arm.

- Politionele assistentie bij deurwaarderopdrachten, …
- WPA art. 44

(2 studie-uren)

- Weten wat de politierol op dat moment juist is!

Algemene pedagogische wenken voor competentie 9.1.:
A. Gestandardiseerde oefenscenario’s voorstellen (via Poldoc)
B. Evolueren naar zelfreflectie n.a.v. het uitgevoerde rollenspel (te integreren in de portfolio)
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C. De aspiranten sensibiliseren bij de integratie van een hondenmeester tijdens de interventies (link met de cluster geweld en stressbeheersing)
D. Link met clustervak 13 (communicatie)
E. Bij elke inbreuk, aandacht voor opstellen PV
F. Aandacht voor ondersteuningsdiensten (honden, helikopters, …)
Competentie 9.2.

Bestuurlijke opdrachten en actiemodi uitvoeren - 60 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

9.2.1. Openbare orde in de actuele
maatschappelijke context situeren.

- Verschillende maatschappelijke referentiekaders:

Nuttige bronnen:

o
o
o

UVRM
EVRM
...

- Verschillende types van evenementen (publieke
bijeenkomst of privé, samenkomst, staking, …) en de
modaliteiten die ze reglementeren

- Het referentiekader in openbare orde (deel I) DSEF
- Het genegotieerd beheer van de publieke ruimte
(Deel 2) - DSEF

- Bij de inhoudelijke uitwerking oog te hebben voor het
begrip en de verschillende luiken, tevens voor de
veiligheidsketen
9.2.2. Een tussenkomst openbare orde
binnen het kader van genegotieerd
beheer van de publieke ruimte
situeren.

- Community policing, EPZ, …

Nuttige bronnen:

- WPA art. 14, art. 22, CP4, …

- Functionele opleiding – Pelotonscommandant
HYCAP/CIK

- Aandacht voor “escalatie versus de-escalatie”
- Aspect veiligheid en gebruik persoonlijke en collectieve
beschermingsmiddelen

- Autodidactiek (DSEF)
- De voetbalwet
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9.2.3. De bevoegdheden van de Agent van
Bestuurlijke Politie (AGP) en de Officier
van Bestuurlijke Politie (OBP) bij
openbare orde onderscheiden.
9.2.4. Verschillende sectie- en
pelotonsformaties uitvoeren.

Verbanden:
- Link met cluster 1, competentie 1.2 (inzicht
hebben in de bestuurlijke organisatie)
- Sectieformaties:
o
o
o
o
o

verzameling
per één
per twee
in tirailleur
in slagorde

- Pelotonsformaties:
o
o
o
o

in colonne
in lijn
in driehoek
in vierkant

Pedagogische wenken:
- Samenwerking tussen de verschillende
politiescholen in het kader van de verschillende
oefeningen op het terrein voor een optimale
inzet van de gespecialiseerde middelen (federale
en provinciale scholen)
- Integratie discipline vanaf de eerste dag (zoals
“verzameling”, drill, …)
Nuttige bronnen:
- Handboeken DSEF:
o Groep Politie Functie – Conventionele tekens
o Groep Politie Functie – GNEP: Werken in
sectie en in peloton

9.2.5. Verschillende actiemodi openbare orde
uitvoeren.

- Actiemodi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

patrouilleren
controleren
kanaliseren
escorteren
terugdrijven
uiteendrijven
omsluiten
afzonderen
ontruimen

Nuttige bronnen:
- Handboek DSEF:
o Groep Politie Functie – GNEP: Actie Modi
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o
9.2.6. Politietechnieken en -operaties m.b.t.
de ordehandhaving beheersen.

doorzoeken

- Technieken:
o
o

Egelstelling
Ontzetten van in gevaar verkerende personen

- Vertrouwd zijn met bijzondere middelen:
o
o
o
o
o

Arro
Cav
APC
HG
…

Nuttige bronnen:
- Handboeken DSEF:
o Groep Politie Functie – GNEP: De technieken
o Groep Politie Functie – GNEP: De Afkortingen
- De risicoanalyses van het gebruik van de
bijzondere middelen en technieken opvragen

- Toevoegen welke speciale middelen kunnen ingezet
worden: arrestatieteam – videoteam – bewijsteam
- Camerawetgeving toelichten en de mogelijkheden en
beperkingen van cameragebruik
9.2.7. Beschermingsmiddelen openbare orde
inzetten.

Middelen inzetten en/of gebruiken :

Pedagogische wenken:

o Individuele uitrusting
o Collectieve uitrusting
o Middelen openbare orde (SpR, Lacry, …)
- Hoe reageren tegenover Molotov

- Organiseren van gecentraliseerde
vormingsdagen (teneinde betere organisatie van
het ter beschikking stellen van de federale
uitrusting)

- Principes van de welzijnswetgeving in het bijzonder de
preventieprincipes aanhalen
9.2.8. Een overbrenging uitvoeren volgens de
wettelijke procedures.

( 4 studie-uren)

- Gedwongen psychiatrische opname en transport
geïnterneerden en geesteszieken

Nuttige bronnen:

- Excited Delirium (persoon die mentaal door het lint gaat)

- De andere gevallen van interventie –
Overbrenging van personen (Poldoc)

- Gedetineerden

- ‘Eerste zorgen voor een slachtoffer met cocaïne
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- Minderjarigen

geïnduceerd geagiteerd-delirium’, PowerPoint
van Mevr. Bracke Rita

- MFO1
- Uithaling, escorte en bewaking
- Ambulance begeleiden
- WPA art. 18, art. 19, art. 20, art. 23
- Welzijnswetgeving (gezondheid, veiligheid)
Competentie 9.3.

Deelnemen aan grootschalige operaties - 10 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

9.3.1. De eerste maatregelen toepassen in
geval van noodsituaties.

- Terrorisme, bomalarm, …

Pedagogische wenken:

- Nood- en interventieplannen: algemene en bijzondere

- Bomalarm wordt verstrekt door DOVO

- De disciplines
- WPA art. 27

Verbanden:

- Aandacht voor essentie van KB 16.02.2006 met Omz NPU
1- t/m … en de rol van de politiediensten daarin

- Link met cluster 15, doelstelling 15.6.1 (tactische
interventieprincipes toepassen)

- Welzijnswetgeving ( principes van het “werken op de
plaats van de noodsituatie”)
- Gebruik beschermingsmiddelen
9.3.2. Procedures en technieken adequaat
toepassen bij grootschalige operaties.

- Voetbalmanifestaties

Pedagogische wenken:

- Staking in een penitentiaire instelling

- Link met werkplekleren

- Ordediensten

- Samenwerking tussen verschillende scholen en
de federale eenheden is noodzakelijk

- Welzijnswetgeving ( principes van het “werken op de
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plaats van de noodsituatie”)
- Gebruik beschermingsmiddelen
Competentie 9.4.

Tussenkomen bij specifieke situaties - 38 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

9.4.1. Wettelijke en reglementaire
procedures reproduceren en toepassen
bij politionele tussenkomsten in
specifieke situaties.

- Interpersoonlijke conflicten, intrafamiliaal geweld, brand, Pedagogische wenken:
collocatie, vermiste personen, wapenhandel,
- Theoretische herhaling: wettelijke
drugshandel, mensenhandel, vreemdelingen,
verantwoording
milieudelicten, zeden, jeugdbescherming, zelfmoord, …
- Dit bekijken via rollenspelen
- Welzijnswetgeving ( principes van het “werken op de
plaats van de noodsituatie”)
Nuttige bronnen:

(28 studie-uren)

- Gebruik beschermingsmiddelen

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

- Boek Ariane – uw leidraad op het terrein dienst
agressie cel geweld directie misdrijven tegen
personen FGP
- DSE Eerste en dringende maatregelen

9.4.2. Omstandigheden waarin internationale
politiesamenwerking aangewezen is
detecteren en illustreren aan de hand
van voorbeelden.

(8 studie-uren)

- Verduidelijken dat er bij grensoverschrijdende
problemen rekening te houden valt met de relevante
nationale regelgeving, internationale afspraken en
grenzen aan het optreden
- Bij de inhoudelijke uitwerking: oog te hebben voor de
bevoegdheden en de procedures bij tussenkomst op het
grondgebied van een buurland
- Aandacht voor welzijn in functie van de wetgeving in het
andere land ( vb prioritair rijden,…)

Verbanden:
- Link met cluster 1, competentie 1.7 (het
politiewerk situeren binnen de Europese en
internationale context)
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9.4.3. Omstandigheden waarin het gebruik
van beschermingsmiddelen
aangewezen is detecteren en deze
middelen gebruiken.

= gebruik van veiligheid- en beschermingsmiddelen

Opmerking:

- Bescherming, CBRN

- De persoonlijke uitrusting omvat actueel enkel
de kogelwerende vest

- Besmettingsgevaar
- Kogelwerend vest

(2 studie-uren)

- Handschoenen
- Snij- en steekwerend materiaal

Nuttige bronnen:
- Opleiding Besmettingsrisico’s
- “Waartegen en hoe beschermen?”, Luc Seuckens
- CSD Leuven
- De meest aangewezen personen om te
informeren zijn de preventieadviseurs , Inclusief
de arbeidsgeneesheren

Algemene pedagogische wenken voor competentie 9.4.:
A. Voor competentie 1.7 (Het politiewerk situeren binnen de Europese en internationale context) en doelstelling 9.3.1 (Omstandigheden waarin internationale
politiesamenwerking aangewezen is detecteren en illustreren aan de hand van voorbeelden) kan een beroep gedaan worden op gastdocenten van CGI of
kunnen gastdocenten bij CGI ondersteuning krijgen bij het geven van de lessen.
Algemene nuttige bronnen voor competentie 9.4.:
A. CGI (zie Portal): Referentiebrochure Internationale politiesamenwerking, brochure voor docenten in de basisopleiding INP en HINP politiesamenwerking
(Portal  CGI  Awareness  Brochure CGI)
B. Specifieke brochure CGI: “Internationale politiesamenwerking: bevoegdheden van, procedures en grenzen voor de INP bij buitenlandse samenwerking”
(under construction).
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Competentie 9.5.

Politioneel rijden - 4 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

9.5.1. Aan de hand van concrete casussen
beoordelen of prioritair rijden relevant
is.

- Hoe handelen in geval van ongeval

Pedagogische wenken:

- Inleiding, beschouwingen en wetsbepalingen

- Casussen voorzien

- Het prioritair voertuig en wetgeving

- De evaluatie is enkel mogelijk op de theoretische
kennis

(4 studie-uren)

o
o
o
o
o
o

Uitrusting
Gebruik
Reglementering bestuurder
Plichten en rechten voor prioritaire voertuigen,
veiligheidsregels
Wetgeving voor andere weggebruikers
Col 16/2006

- Mogelijke risico’s en beoordeling hiervan i.f.v. de
noodzaak om het normaal verkeersverloop te
doorbreken
- Elementaire principes van ‘narijden’
- Prioritair rijden en praktische tips
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Professioneel gebruik
Defensief en pro-actief rijden
Factoren in het verkeer
Ideale rijhouding
Kijktechniek
Informatieverwerking
Vrijheid van handelen
Naderen van kruispunten
Remmen

- Beschikken over een rijsimulator
- Terreinsituaties kunnen worden geschetst om
duidelijk te maken wanneer een opdracht
prioritair is

Nuttige bronnen:
- PITIP: Algemene principes
- Handboek: Controle voertuig (poldoc)
- PCP2: Handboek “achtervolgen en intercepteren
van voertuigen” (officiële titel toe te voegen, nog
niet gepubliceerd)
- Federale politieschool, opleidingscentrum WPR,
Interventions sécurisées sur autoroutes et routes
assimilées
- CGSU: Introductie kan eventueel worden
gebruikt voor de AINP
- COL 16/2006
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o
o
o
o
o

Veiligheidsafstand
Het nemen van bochten
Wat te doen als het fout gaat?
Gebruik spijkerbanden
Banden

- Aspecten welzijn ( geluidsproblematiek, veiligheid,…)
voor de inzittenden alsook invloed van het gebruik
prioritair voertuig op de omgeving
- Besluit
(4 uren theorie)

Algemene pedagogische wenken voor cluster 9:
A. De scheiding vermijden tussen de pedagogische begeleiding in blok 1 en blok 2, coördinerende vergaderingen organiseren tussen de verschillende actoren.
Algemene nuttige bronnen voor cluster 9:
A. Interventie Gids Terrein
Geïntegreerde oefeningen (18u van de cluster ‘Politioneel tussenkomen’)
A. Geïntegreerde oefeningen (autonomie van de school) volgens de 4 pijlers van de geweldbeheersing met realisatie van een PV voor één van de oefeningen.
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Opdrachten werkplekleren (met attest individuele bewapening)
A. Een zoeking uitvoeren.
B. Een persoon fouilleren.
C. Een persoon van zijn vrijheid beroven met respect voor de wettelijke voorschriften en directieven en zijn overbrenging uitvoeren.
D. Actief deelnemen aan een ordedienst.
E. Tussenkomen naar aanleiding van intra familiale problematieken.
F. Deelnemen aan een grootschalige actie.
G. Tussenkomen bij, vaststellen van en afhandelen van courante fenomenen.
H. De procedure van een inbeslagname uitvoeren.
I.

Deelnemen aan multidisciplinaire oefeningen, met aandacht voor beheer van noodsituaties (realiseerbaarheid).

J.

Een patrouille uitvoeren.

K. Een identiteitscontrole uitvoeren.
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Cluster 10:

Onderzoeken (100 studie-uren)

Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 10.1.

Een verhoor afnemen – 26 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

10.1.1.Basistechnieken van het verhoor
toepassen.

- Wet Franchimont

Pedagogische wenken:

- Salduz

- Salduz: categorieën kennen: 1, 2, 3 of 4, of géén
Salduz

- Verhoortechnieken
(16 studie-uren)

- Doelgroepen:
o

slachtoffer

o

verdachte

o

getuige

Toepassen: tot en met categorie 3
Bij het aanleren van de verschillende categorieën
kan een beschikbare tabel de aspirant dienen als
hulpmiddel
- Aanhalen belang van dossierkennis
- Accentueren 7 W’s: Wie? Wat? Wanneer? Waar?
Welke? Waarom? Wijze?
- Het is belangrijk voldoende aandacht te
besteden aan het inoefenen van het eerste
contact met de burger
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- Als didactisch hulpmiddel wordt het gebruik van
videomateriaal aangeraden
- Verhoortechnieken gradueel opbouwen
doorheen meerdere praktische oefeningen in de
verschillende clusters
- Bij de praktische inoefening kan men aspiranten
beide rollen (ondervraagde – verhoorder) laten
spelen; ook figuranten zonder politionele
voorkennis kunnen ingezet worden

Verbanden:
- Salduz wordt eveneens aangehaald in cluster 4,
doelstelling 4.3.6 (De impact van de wet Salduz
op het politiewerk verwoorden en illustreren
met voorbeelden)
- De Wet Franchimont komt eveneens aan bod in
cluster 4, doelstelling 4.3.5 (De impact van de
wet Franchimont op het politiewerk verwoorden
en illustreren met voorbeelden)
- Besteed aandacht aan de link met transversale
cluster 13 (communicatie)

Nuttige bronnen:
- Basiscursus verhoor
- Thematisch referentiedossier Salduz: Poldoc >
Opzoeken > Navigeren per thema >
Politietechnieken > Salduz
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10.1.2.Een PV van verhoor opstellen in
verschillende verhoorsituaties.

- Wettelijke vormvereisten PV

Verbanden:

- Essentiële rubrieken PV

- Link met cluster 7, competentie 7.1 (de techniek
van het opstellen van een proces verbaal
beheersen) -> toepassing in context van
verhoorsituaties

- ISLP
(10 studie-uren)

Competentie 10.2.

Verzamelen van informatie bij een misdrijf – 36 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

10.2.1.Eerste en dringende maatregelen
treffen bij een misdrijf.

- Theorie, procedures en toepassing van:

Pedagogische wenken:

(12 studie-uren)

o

Plaats veilig stellen

o

1e hulpverlening

o

Afstapping

o

Perimeter instellen

o

Sporenbewust handelen

Nuttige bronnen:

o

Sitrep

- Interventiegids

o

Notitie schuldig verzuim

- Het is van noodzakelijk belang dat aspiranten het
belang van de volgorde van verschillende
stappen/acties aanleren: 1= (eigen) veiligheid, 2=
hulpverlening, …

Verbanden:
- link met EHBO (Algemeen / wettelijk kader van
EHBO
10.2.2.Pertinente informatie inwinnen en
vaststellingen doen bij gerechtelijke
feiten.

- Behandelen van sporen en aanwijzingen:
o

Foto’s nemen

o

Identiteit opnemen

Pedagogische wenken:
- Aspiranten leren SitRep te geven van 1e
vaststellingen naar 2e lijnshulp toe
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(12 studie-uren)

o

De situatie omzetten in een plantekening/schets

o

…

- Chronologie van de vaststellingen

- Wanneer rollenspelen ingezet worden bij de
praktische inoefening geeft men, door het
uitstellen van de debriefing, de aspirant de tijd
eigen fouten te ontdekken en uit zichzelf te leren

- 7 W’s
- Voorbehoud maken voor bewaren van informatie
10.2.3.Bijzondere middelen van onderzoek
onderscheiden, beoordelen en
motiveren welke steundiensten moeten
gemobiliseerd worden voor
tussenkomst.

(10 studie-uren)

- Verschillende diensten:
o

Labo

o

Robottekenaar

o

DOVO

o

Diverse soorten hondenteams

o

Helikopter

o

Instanties inzake sporenopname

o

CCU

o

Wetsgeneesheer

o

DVI

o

Cel vermiste personen

o

…

Pedagogische wenken:
- Het is belangrijk dat aspiranten weten welke
verschillende diensten bestaan en wat hun
toepassingsgebieden zijn. Aspiranten het
antwoord leren op de vraag ‘Wie komt
wanneer?’ en ‘Wie vragen we voor wat?’
- Aspiranten leren wat de grenzen van hun
bevoegdheden zijn en vanaf wanneer het
opportuun of vereist is andere diensten te
contacteren
- Met het oog op kennismaking met de
verschillende diensten bestaat de mogelijkheid:
o

Externe diensten uit te nodigen op de school

o

Demonstraties te organiseren

o

Bezoek aan de desbetreffende diensten te
plannen

o

…

- Besteed niet uitsluitend aandacht aan welke
verschillende diensten allemaal bestaan, maar
leer de aspiranten tevens hoe zij de diensten
contacteren (Portal, CIC)
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- Bij de eventuele voorstelling kunnen de diensten
gevraagd worden het aspect “welzijn” aan te
halen, bijvoorbeeld welke risico’s brengt het
middel/dienst met zich mee ?
10.2.4.Buurtonderzoek uitvoeren onder
diverse vormen.

(2 studie-uren)

- Onderzoeksmethoden:

Pedagogische wenken:

o

Camerabeelden opvragen

o

Buren contacteren

o

Nummerplaten noteren

o

Wat moet gebeuren?

o

…

o

Wat is gedaan?

o

Wat is (nog) niet gedaan?

- Het is belangrijk dat aspiranten gedetailleerd te
werk leren gaan. Volgende vragen kunnen hierbij
steeds in het achterhoofd gehouden worden:

- Aandacht vestigen op eventuele meerwaarde
van kennis wijkwerking/ wijkagent bij
buurtonderzoek

Nuttige bronnen:
- Interventiegids
Competentie 10.3.

Vormen van gerechtelijke opsporingsmethodes uitvoeren – 38 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

10.3.1.De juridische mogelijkheden en grenzen
bij verschillende types huiszoekingen
onderscheiden.

- Wettelijke definitie ‘woonst’

Pedagogische wenken:

- Wettelijke procedure van de huiszoeking

- Het is absoluut noodzakelijk te kennen wanneer
men huis mag betreden

- Verantwoordelijkheden AGP en OGP
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(10 studie-uren)

- Verschillende types:

- Verantwoordelijkheden AGP: kennen en kunnen

o

Hulpgeroep komende van binnenshuis

- Verantwoordelijkheden OGP: te kennen

o

Verzoek hoofd van het huis

o

Uitdrukkelijke toestemming

- Vestig de aandacht op huiszoekingen m.b.t.
bijzondere beroepen (dokter, advocaat, …)

o

Bevel tot huiszoeking

o

Heterdaad

o

Bijzondere wetten

- De verschillen tussen juridische mogelijkheden
en grenzen van verschillende types
huiszoekingen worden efficiënt duidelijk door te
werken vanuit concrete casussen
Verbanden:
- Link met cluster 4, doelstelling 4.2.2 (de drie
soorten misdrijven definiëren) -> link met
voortdurend en aflopend misdrijf

10.3.2.Een huiszoeking uitvoeren en PV
opstellen.

- Techniek/procedure van systematisch doorzoeken van
een huis
- Wettelijke vormvereisten PV

(10 studie-uren)

- Essentiële rubrieken PV
- ISLP

Pedagogische wenken:
- Beperkt tot huiszoeking met toestemming, welke
autonoom moet uitgevoerd kunnen worden
- Inoefenen gebeurt a.d.h.v. rollenspelen, waarbij
aandacht besteed wordt aan beide rollen (INP en
bewoner)
- Aspect veiligheid en gebruik
beschermingsmiddelen aanhalen De intrinsieke
gevaren van sommige gebouwen herkennen ( vb
Seveso bedrijven, …)

Verbanden:
- Link met cluster 7, competentie 7.1 (de techniek
van het opstellen van een proces verbaal
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beheersen) in context van een huiszoeking
- Link met : voorafgaande kennisname van interne
noodplannen kan nuttig zijn
10.3.3.De juridische mogelijkheden en grenzen
bij gerechtelijke inbeslagname
onderscheiden.

- Verantwoordelijkheden AGP en OGP

Verbanden:
- Link met cluster 9, doelstelling 9.1.6 (de
wettelijke procedures inzake inbeslagname
toepassen)

(12 studie-uren)

10.3.4.De eerstelijnsonderzoeksmethodes van
herkenning en confrontatie
onderscheiden, uitvoeren en PV van
uitvoering en verhoor opstellen.

(4 studie-uren)

- Opsporingsherkenning vs. bewijsherkenning

Verbanden:

- Methodes toegepast op eenvoudige interventies:

- Link met cluster 7, competentie 7.1 (de techniek
van het opstellen van een proces verbaal
beheersen) in context van herkenning

o

Meervoudige herkenning

o

Fotovoorlegging/-confrontatie

o

Confrontatie

- Wettelijke vormvereisten PV
- Essentiële rubrieken PV
- ISLP
10.3.5.De bijzondere opsporingsmethoden
omschrijven en illustreren met
voorbeelden.

(2 studie-uren)

- BOM:
o

Definitie opsporingsmethode

o

Definitie bijzonder

o

De voorwaarden voor toepassing

o

Wanneer inzet bijzondere eenheden (grenzen
bevoegdheden INP)

Pedagogische wenken:
- Bij bom is observatie het belangrijkste (vormen,
tijd, wie, …)
- Aspiranten worden verwacht kennis te hebben
van welke mogelijkheden zijn voorzien en deze te
kunnen illustreren met voorbeelden
- Geen toepassing
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Opdrachten werkplekleren (met attest individuele bewapening)
A. Een verhoor afnemen.
B. Een verhoor van Salduz categorie 4 bijwonen.
C. Processen-verbaal, verslagen, wettelijke documentatie en administratieve documenten opstellen.
D. Deelnemen aan een afstapping ter plaatse van een ernstig feit.
E. Deelnemen aan een huiszoeking.
F. Een buurtonderzoek uitvoeren.
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Cluster 11:

Verkeer (114 studie-uren)

Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 11.1.

Verkeersveiligheids- en handhavingsbeleid situeren binnen de bredere politiecontext - 2 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

11.1.1 In verkeerssituaties handelen vanuit de
principes van excellente politiezorg.

- Aandacht voorbeeldfunctie in het verkeer

Pedagogische wenken:

- Deontologie + WPA (Art. 14 en 16)

- Bijzondere aandacht voor het wettelijke aspect
bij het gedrag van de politieambtenaar en zijn
verbale en non-verbale communicatie

(1 studie-uur)

11.1.2 In het kader van de diverse
veiligheidsplannen en
partnerschappen, verkeerspolitionele
activiteiten rechtvaardigen.

- Herhaling van de plichten en de uitzonderingen voor de
politieambtenaren in het kader van het wegverkeer
- Verkeersstrategie:
o

Staten Generaal van de verkeersveiligheid +
Nationaal veiligheidsplan

- Verkeersagressie
(1 studie-uur)

Pedagogische wenken:
- De aspirant ervan bewust maken dat hij/zij een
rol speelt in de te bereiken doelstelling van het
Staten Generaal van de verkeersveiligheid:
“verminderen van het aantal doden op onze
wegen”
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Competentie 11.2.

De relevante verkeerswetgeving beheersen - 24 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

11.2.1 Gevaarlijke en maatschappijstorende
verkeersinbreuken herkennen en
standpunten rechtvaardigen.

- Art. 29 van de wet van 16-03-1968

Verbanden:
- Herhaling van KB 30-09-2005 (cfr. cluster 5,
wegcode)

(2 studie-uren)

11.2.2 Aan de hand van concrete
verkeersituaties mogelijke politionele
reacties bepalen en zijn keuze
rechtvaardigen.

- Wet van 16-03-1968

Pedagogische wenken:

- Discretionaire bevoegdheid van de politieambtenaar in
functie van de zonale of federale prioriteiten
(handhavingsbeleid)

- Mogelijke link met werkplekleren

- Waarschuwing
(4 studie-uren)

- Onmiddellijke inning
- PV
- …

11.2.3 Noodzakelijke boorddocumenten
identificeren en controleren en bij
inbreuken maatregelen treffen.

(18 studie-uren)

Te controleren documenten:

Pedagogische wenken:

- Rijbewijs: (8 studie-uren)

- De nadruk leggen op het feit dat elk document
benoemd wordt en apart gevraagd wordt tijdens
een controle

o
o
o
o
o
o

Toepassingsgebied: algemene regels
Verschillende categorieën
Belgische en buitenlandse documenten (en
vrijstellingen)
De scholing en voorlopig rijbewijs
Geneeskundig onderzoek
Vakbekwaamheid C en D

- Het accent leggen op het verband tussen de
verschillende documenten
- De nadruk leggen op het goed lezen van de
documenten en de informatie die deze
documenten bevatten
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o
o

Intrekking rijbewijs
Te nemen maatregelen

- Verzekering: (2 studie-uren)
o
o
o
o

Toepassingsgebied
Vrijstellingen
Belgisch en buitenlandse documenten
Te nemen maatregelen en procedure

- Gewone Inschrijving: (4 studie-uren)
o
o
o
o
o

Toepassingsgebied
Vrijstellingen
Het Belgische en buitenlandse kentekenbewijs
De verschillende kentekenplaten en hun plaatsing
Te nemen maatregelen en procedure

- De commerciële kentekenplaten: (2 studie-uren)
o
o
o
o

Toepassingsgebied
Het kentekenbewijs
De verschillende kentekenplaten en hun plaatsing
Te nemen maatregelen en procedure

- Keuring en bijlagen: (2 studie-uren)
o
o
o
o

Toepassingsgebied
Vrijstellingen
Het document
Te nemen maatregelen en procedure

Nuttige bronnen:
- www.ejust.fgov.be
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- Het gelijkvormigheidsattest:
o
o
o
o

Toepassingsgebied
Vrijstellingen
Het document
Te nemen maatregelen en procedure

11.3 Weggebruikers controleren - 20 studie-uren
Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

11.3.1 Een verkeersdispositief in
ploegverband opstellen.

- Het onderscheid maken tussen het opstellen van een
dispositief tijdens een mobiele permanentie (niet
geplande controle) of tijdens een geplande actie:

(8 studie-uren)

11.3.2 In een grootschalig verkeersdispositief
functioneren.

(4 studie-uren)

o

Niet-geplande controle: Bepalen van de plaats van
controle en interceptie (CIC melding,
signalisatiemateriaal en aankondiging dispositief,
fluokledij, ...)

o

Geplande controle actie: Een controle mag nooit
routine worden! Zich bewust zijn van het gevaar
voor zichzelf, voor zijn collega’s en voor de
weggebruikers.

o

+ Art. 37 WPA proportioneel gebruik van geweld

Pedagogische wenken en nuttige bronnen
Pedagogische wenken:
- Deze lessen worden bij voorkeur in 3 fasen
gegeven:
1) Theorie in de klas
2) Simulatieoefening (demo) bij voorkeur
buiten
3) Controle in een reële verkeerssituatie (zie
werkplekleren punt C)

- Algemene principes van een controle

Pedagogische wenken:

- Veiligheidsmaatregelen / in veiligheid functioneren

- Plannen of foto’s van dispositieven tonen en zelf
de kenmerken laten ontdekken

- Zijn functie en taak in het dispositief afbakenen.
Veiligheid voor zichzelf, collega’s en derden

- Als ploeg een verkeersdispositief opstellen
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11.3.3 Procedures bij controle van
vervoersmiddelen op de openbare weg
toepassen.

(8 studie-uren)

- Basiscontrole van alle weggebruikers:
o

o
o

Methodologie: zie 11.2.3 (Noodzakelijke
boorddocumenten identificeren en controleren en
bij inbreuken maatregelen treffen) + PITIP
Te nemen maatregelen
Veiligheidsmaatregelen / in veiligheid functioneren

Pedagogische wenken:
- De bestaande principes van controle
respecteren, maar nuanceren naar verkeer toe

Verbanden:
- Link met geïntegreerde oefening uit cluster 15,
doelstelling 15.6.1 (tactische interventieprincipes
toepassen)

Nuttige bronnen:
- Opleiding geweldsbeheersing deel 2 FO PITIP
- Hoofdstuk 1: controle van personen te voet
- Hoofdstuk 2: controle van voertuigen
11.4 Verkeer gerelateerde processen verbaal opstellen - 8 studie-uren
Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

11.4.1 De nodige documenten opstellen om
een weggebruiker te verbaliseren

- Vaststellingen

Pedagogische wenken:

- Verhoor (Salduz matrix verkeer)

- Voorbeeld PV opstellen waarbij de items van
basiscontrole voorkomen (inschrijving, rijbewijs,
verzekering, keuring,…)

- Onmiddellijke inning (+ buitenlanders)
- PV van waarschuwing
- PV verkeer
- Gepaste maatregelen nemen (o.a. takelen)

- Mogelijke link met werkplekleren
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- Herhaling van de selectieve en gemoduleerde aanpak (+
discretionaire macht van de politieambtenaar)
- Wettelijkheid - opportuniteit - proportionaliteit
- Rekening houden met de wettelijke richtlijnen

Verbanden:
- Link met cluster 3, doelstelling 3.1.4 (vanuit
concrete situaties de discretionaire bevoegdheid
van de politieambtenaar omschrijven en
motiveren)

11.5 Verkeersacties uitvoeren - 28 studie-uren
Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

11.5.1 Het verkeer regelen.

- Herhaling art.4 van de wegcode

Pedagogische wenken:

- Inzicht in verkeersstromen

- Fotopresentatie

- Zich zichtbaar opstellen / veiligheidsmaatregelen / in
veiligheid functioneren

- Het is aangewezen dat elke aspirant de
mogelijkheid heeft om minstens 20 min. alleen
op een kruispunt te staan om het verkeer te
regelen

(1 uur theorie + 7 uren praktijk)

- Duidelijke bevelen geven:
o
o
o
11.5.2 De volledige procedure ter controle
van alcohol in het verkeer autonoom
uitvoeren.

(8 studie-uren)

Demo lesgever
Lesgever + aspirant
Aspirant zelf

Rijden onder invloed:

Pedagogische wenken:

- Alcoholprocedure:

- Toepassen in de praktijk tijdens werkplekleren

o
o
o
o
o
o

Toepassingsgebied: algemene regels (de wet)
Procedure
Gebruik van de toestellen
PV/administratie
Te nemen maatregelen
Cases
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11.5.3 De volledige procedure ter controle
van drugs in het verkeer autonoom
uitvoeren.

(12 studie-uren)

- Procedure drugs in het verkeer: (10 studie-uren)
o
o
o
o
o
o

Toepassingsgebied: algemene regels (de wet)
Procedure
Methode van detectiemiddelen
PV/administratie
Te nemen maatregelen
Cases

Pedagogische wenken :
- Toepassen in de praktijk tijdens werkplekleren

- Anderen middelen: (2 studie-uren)
o
o
o
o
o
o

Toepassingsgebied: algemene regels (de wet)
Procedure
Uiterlijke kenmerken
PV/administratie
Te nemen maatregelen
Cases

11.6 De aanpak bij een verkeersongeval beheersen - 32 studie-uren
Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

11.6.1 Eerste maatregelen treffen bij
aankomst bij een verkeersongeval.

- Voorbereiding tijdens de verplaatsing:

Pedagogische wenken :

(6 studie-uren)

o
o
o
o

Kennisname
Informatie-inwinning
Verplaatsing naar het VKO
Maken van een taakverdeling

- Opdrachten ter plaatse:
o

Aankomst ter plaatse

- Een risicoanalyse van de volledige procedure (
aankomst en vaststellingen) zal leiden tot het
meegeven van de gepaste
veiligheidsmaatregelen ( cfr
beschermingsmiddelen, EHBO, werken met
anderen,…)
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o
o
11.6.2 De vaststellingen bij een
verkeersongeval doen en PV opstellen.

(19 studie-uren)

Eerste en dringende maatregelen (samenwerking
andere diensten/partners)
Verrichtingen die de vaststellingen voorafgaan

- Opdrachten ter plaatse:
o
o

Vaststellingen ter plaatse (foto’s, situatieschets,
sporenonderzoek, …)
Bijkomende verrichtingen

Pedagogische wenken:
- Het is aangewezen om bij het lesgeven over
verkeersongevallen uit te gaan van de theorie en
niet vanuit lokale parketvoorschriften
- Bestaan van diverse tekenprogramma’s aanhalen

- Navolgende verrichtingen:
o
o
o
o
o
o
o

Verwittiging familie
Verhoor burgerlijke aansprakelijkheid
Buurtonderzoek
Statistieken VKO
Col 7 van 2009
Europees aanrijdingsformulier
Opmaken PV (plan,…)
(12 studie-uren met inbegrip van 4 uren PV)

- Bijzondere situaties: (7 studie-uren)
o

ADR: (2 studie-uren)


veiligheidsmaatregelen nemen



maximale informatie verzamelen om het
product te identificeren en het over te maken
aan de specialisten (o.a. gevaarsborden en
etiketten)
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o

o

Tachograaf: (2 studie-uren)


de noodzakelijke maatregelen nemen zodat de
specialist de analyse kan maken



verzamelen van de nuttige informatie voor de
basis vaststellingen (bv. afdrukken van de
ticketten)

Ladingzekering: (2 studie-uren)


de noodzakelijke maatregelen nemen zodat de
specialist de analyse kan maken van de
omstandigheden van het verkeersongeval

- Kunstwerken – gebouwen- ladingverlies: (1 studie-uur)
o

11.6.3 Vanuit de vaststellingen een
dienstverlenende nazorg en
afhandeling verzekeren.

(4 studie-uren)

11.6.4 Beoordelen wanneer er sprake is van
vluchtmisdrijf en de gepaste
maatregelen treffen.

Welke bijkomende maatregelen dienen genomen te
worden

- Bespreken van Col 17 van 2012 in het kader van
slachtoffers van verkeersongevallen

- Aan de hand van gevalstudies

- Onderscheid:
o
o

Bestuurlijk takelen
Gerechtelijk takelen

- Bespreking van de wetgeving KB 16-03-1968 artikel 33

Pedagogische wenken:

- Verband met art. 52 van KB 01-12-1975

- Aan de hand van gevalstudies

- Verschilpunten PV vluchtmisdrijf: dringendheid, sporen,
informatie, …
(3 studie-uren)

Pedagogische wenken:

- Verschillende cases
- Uitvoering van het verder onderzoek
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Opdrachten werkplekleren (met attest individuele bewapening)
A. Het verkeer regelen.
B. Verkeerstoezicht houden.
C. Voertuigen en weggebruikers controleren, inclusief afwerking administratieve formaliteiten.
D. Een verkeersinbreuk vaststellen en het PV opstellen.
E. Een verkeersongeval vaststellen en het PV en verkeersongevallenplan opstellen.
F. Deelnemen aan grootschalige verkeersacties.
G. Een controle uitvoeren in kader van een actie drugs en alcohol in het verkeer.
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9. Specifieke doelstellingen te realiseren in transversale clusters
Cluster 12:

Maatschappelijke oriëntering (32 studie-uren)

Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 12.1.

Maatschappelijke fenomenen integraal benaderen - 32 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen:

12.1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen en
culturele fenomenen benoemen en
omschrijven.

- Begrippen:

Pedagogische wenken:

o

cultuur (inhoud, reikwijdte, gevolgen)

o

minderheid en minderheidsgroepen

o

diversiteit

- Actualiteitsfenomenen bespreken naar oorsprong,
achtergrond en referentiekaders:
o

geschiedenis en recente evolutie van de
migratiestromen in Europa voor en na WOII

o

aandacht voor de migratie van de eigen
landgenoten in binnen- en buitenland

- Het verband met de actualiteit dient te worden
gerealiseerd
- Begrippen te illustreren, ook de nefaste gevolgen
van louter percepties en emoties, van geruchten
en niet-geverifieerde informatie (Nationale en
internationale voorbeelden)
“Wat is voor ons bedreigend en maakt ons
bang?”, “Op wat baseren wij ons?”
- Vertrekkend vanuit een ontwikkeld empatisch
vermogen, een bewust aangenomen neutrale
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-

-

o

proces en gevolgen van het proselitisme

o

polarisering, radicalisering en extremisme,
terrorisme: inhoud en diversiteit

o

armoede en gevolgen

o

de sociale media

o

cyberhate

instelling, wordt een professionele houding en
politiepraktijk tot stand gebracht die beantwoord
aan de verzuchtingen van onze huidige
samenleving, gekenmerkt door diversiteit in de
meest ruime perspectieven
“Wat houdt een professionele houding in?” “Hoe
zich professioneel te gedragen in de huidige
socio-culturele context?”

Bespreking van specifieke doelgroepen in hun
specificiteit (in functie van de actuele toestanden en
vraagstukken, noden en verwachtingen):

- Bijzondere aandacht besteden aan de personen
die geen of nauwelijks in deze een “open geest”
hebben

o

slachtoffers van mensenhandel

o

zigeunerbevolking

o

bejaarden

o

psychiatrische patiënten

- De lesgever vertrekt vanuit een globale sociale
realiteit waarin alle bevolkingsgroepen
ongeacht hun omvang een volwaardige plaats
innemen (ARDOINO), d.w.z. geen focus op
minderheden op zich

o

“hangjongeren” en aspecten van jongerenculturen

o

gedetineerden en geïnterneerden

o

holebi en transgenders

o

religieuze minderheidsgroepen

Rol van de politie door de tijd heen, rol van de politie in
onze huidige (democratische) samenleving

- Stimuleren van een integrale en geïntegreerde
aanpak, o.a. door samenwerking met andere
hulp- en veiligheidsdiensten
- Methoden:
o

Doceren

o

Onderwijsleergesprek (interactie met
aspiranten waarbij ingespeeld wordt op
actualiteit; huidige ontwikkelingen kaderen)

o

Persoonlijk werk/opzoekingswerk over een
bepaald onderwerp, al dan niet gevolgd
door een spreekoefening/spreekbeurt

o

Ontmoeting met bronnen/extra muros
activiteiten (culturele, religieuze): cultureel
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centrum, wijkagent, centrum voor gelijke
kansen en racismebestrijding, Red Star Line
museum (Antwerpen)

Verbanden:
- Cluster 3 (politionele deontologie)
- Bezoek DOSSIN kazerne

Nuttige bronnen:
- Internationaal recht
- Grondwet en andere wettelijke bepalingen
- Discriminatie Col 13 (inclusief lexicon): 19 criteria
en rol van de referentiepersoon
- Jaarverslag over migratie: Centrum voor
gelijkheid van kansen en racismebestrijding
- www.sociaalcultureel.be
- Brochure du Centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme : Cyberhate
http://diversite.be/?action=publicatie_detail&id=
110&thema=3
- Cybercrimin@liteit: reflexen en goede praktijken
http://www.zataz.com/news/18481/Cybercrimin
alite--reflexes-et-bonnes-pratiques-- RCCU-Ntech.html
- Rechtspraak “Makkakendans”, Correctionele
rechtbank van Mechelen, 20 september 2002

102

http://www.diversiteit.be/index.php?action=rec
htspraak_detail&id=25&select_page=68 (NL en
FR)
- Rechtspraak “Sharia4Belgium”, Correctionele
rechtbank van Antwerpen, 10 februari 2012
http://diversiteit.be/index.php?action=artikel_de
tail&artikel=650
- De meertalige (meer dan 25 talen) brochure voor
slachtoffers mensenhandel van het Centrum voor
Gelijke Kansen en Racismebestrijding
http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_de
tail&id=107&thema=5
- Aanbeveling 1 van het Jaarverslag Mensenhandel
en Mensensmokkel 2011 van het Centrum, de rol
van lokale politie bij/voor detectie slachtoffers
mensenhandel, bij woonstcontroles, in zonale
veiligheidsplannen…
http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_de
tail&id=153&thema=5
- http://www.zapmagazine.be/jongeren/vrijetijd/Pages/watisstraightedge.aspx
- Newsletter inzake het omgaan met
psychiatrische patiënten - Directie van de
Opleidingen Cel Gevaarsituaties
- “Transfoob geweld en discriminatie van
transgenders”, Infobrochure voor politiediensten
en meldpunten, Provincie Vlaams-Brabant
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12.1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen en
culturele fenomenen vanuit diverse
contexten herkennen.

-

“Veiligheid” - “Onveiligheid”: “objectief”, “subjectief”,
“latent”

-

Analyse van de inhoud van Veiligheidsplannen
(nationaal-zonaal) in functie van de fenomenen en de
prioriteiten

-

Gevolgen van de geopolitieke en technologische
ontwikkelingen in de wereld en in Europa op sociologisch
en criminologisch vlak

Pedagogische wenken:
-

Begrippen te illustreren, ook de nefaste gevolgen
van louter percepties en emoties, van geruchten
en niet-geverifieerde informatie (Nationale en
internationale voorbeelden)

-

Gedragswetenschappelijke theorieën binnen hun
maatschappelijk kader plaatsen (plaats en tijd)

-

Verschillende bronnen gebruiken

-

Methoden: zie 12.1.1.
o

Bezoek extra muros

o

Films, documentaires (bv. Film Marina,
documentaire over Roma’s, …)

o

Contacten met en lezingen van externen
(vb.: Personeel van Dienst
Vreemdelingenzaken DVZ, Centrum voor
Gelijke Kansen en Racismebestrijding …)

Verbanden:
- Cluster 3 (politionele deontologie)
-

Cluster 1, doelstelling 1.4.1 (de visie en filosofie
achter de geïntegreerde politie omschrijven) ->
EPZ, GGPZ

-

Cluster 6, competentie 6.3 (politiewerk situeren
in relatie tot bijzondere wetgevingen) ->
vreemdelingenwetgeving
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Referenties en voorbeelden:
- Veiligheidsmonitor, enquêtes, peilingen,
scanningcontact met publiek, vergaderingen,
getuigenissen (o.a., Roma Rights www.do.se,
Fundamentals Rights agency www.fra.europa.eu)
12.1.3 Normovertredend gedrag herkennen
en standpunten vanuit diverse
contexten verklaren.

-

Definitie van “normafwijkend” / “deviant” gedrag en
criminaliteit

-

Evolutie van de norm (en de zeden) doorheen de tijd (tijd
en ruimte; socio-economische context / culturele
context); vb.: bedelarij, zeden, openbare orde,
rebellerende jongeren, daklozen, stadsbendes,
gedetineerden, voorwaardelijk in vrijheid gestelde
personen, …

-

Respect><discriminatie. Het tot stand brengen van de
openheid van geest in die zin dat het bestaan van andere
referentiekaders en normafwijkend gedrag wordt als
“gewoon” wordt beschouwd, met onpartijdigheid in het
politieoptreden als gewenst, noodzakelijk gevolg

Pedagogische wenken:
-

Gedragswetenschappelijke theorieën binnen hun
maatschappelijk kader plaatsen (plaats en tijd)

-

Verschillende bronnen gebruiken

-

Methoden:
o

Ontmoeting met mensen uit het werkveld

o

Extra-muros activiteiten

o

Groepswerk

o

Via casussen, een groepswerk met besluit
maken en voorstellen aan de groep

o

Opleiding van het centrum voor gelijke
kansen (Hoe reageren bij een “racistische”
opmerking?)

Verbanden:
- Cluster 3 (Politionele deontologie) ->
Integriteit/Deontologie: ervaringen van
onderwerpen die niet behandeld worden in
andere clusters
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- Cluster 1, doelstelling 1.4.1 (De visie en filosofie
achter de geïntegreerde politie omschrijven) ->
EPZ, GGPZ
- Cluster 13 (communicatie) -> aangepaste reactie
op eventuele provocatie
12.1.4 Is zich bewust van de oorzaken en
gevolgen van racisme, discriminatie,
stereotypen en vooroordelen (eigen
referentiekader) en de impact hiervan
op een professionele basishouding.

-

Begrippen:

Pedagogische wenken:

o

identiteit, cultuur en referentiekader

o

stereotype en vooroordeel

o

discriminatie, racisme en xenofobie (inhoud,
aspecten, gevolgen, concretisering gewenste
reactie)

- Aandacht wordt besteed aan het illustreren van
de godsdienstige tradities, levenswijze en
gewoonten, relevant door de politiepraktijk. De
regio kan medebepalend zijn voor de keuze, en
dit in functie van de aanwezige
bevolkingsgroepen

-

Impact op de beroepspraktijk

-

Specifiek politieoptreden:
o

waarden en concretisering (houding, communicatie,
…)

o

respect, onpartijdigheid, waardigheid versus
vernedering, pesterijen, intimiderend en bedreigend
gedrag

o

gezag op een verantwoorde en proportionele
manier aanwenden

- Op een respectvolle en neutrale wijze wordt de
aspirant ertoe aangezet openheid tot stand te
brengen, (ook verwondering en misschien zelfs
bewondering), wat een positieve, constructieve
en professionele houding tot stand brengt
- Methoden:
o

Uiteenzetting

o

Leergesprek

o

Discussie, groepswerk of persoonlijk werk

o

Rollenspel

o

Contacten met of lezingen van
gastspreker/ervaringsdeskundige

o

Analyseren van beeldmateriaal
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Verbanden:
- Cluster 6, competentie 6.1 (Bijzondere principes
van strafrecht beheersen)
- Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
- Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
- Cluster 10 (Onderzoeken)
- Cluster 13 (Communicatie) -> in het bijzonder
communicatie met minderheden/doelgroepen

Nuttige bronnen:
- Lexique discrimination:
http://www.diversite.be/?action=onderdeel&on
derdeel=300&titel= Lexique+discrimination
- La loi anti-discrimination du 10 mai 2007

http://www.diversite.be/?action=onderdeel
&onderdeel=226&titel=L%C3%A9gislation+et
+jurisprudence
- La loi contre le racisme du 30 juillet 1981
http://www.diversite.be/?action=onderdeel&on
derdeel=226&titel=L%C3%A9gislation+et
+jurisprudence
- COL 13/2013 dd. 17.06.2013:
http://www.ommp.be/circulaire/5198967/col_1
3-2013_dd__17_06_2013.html
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- Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen
http://www.polsupport.be/AspxV02/Main/Main
Menu.aspx?menu=33210
OF Personeel > Human Resources > Dienst
gelijkheid en diversiteit > Mosaic > Theoretische
ondersteuning > Didactische tools
- Experiment ‘Blue Eyed’ over vooroordelen en
discriminatie. Experiment uitgevoerd door Jane
Elliot: http://www.janeelliott.com/
- Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive,
Ineffective, and Discriminatory, Open Society
Justice Initiative, May 2009:
http://www.opensocietyfoundations.org/reports
/ethnic-profiling-european-union-pervasiveineffective-and-discriminatory (EN).
- Naar een effectiever politieoptreden.
Discriminerende etnische profilering begrijpen
en voorkomen: een gids. European Union Agency
for Fundamental Rights (FRA), oktober 2010:
http://fra.europe.eu/en/publication/2012/under
standing-and-preventing-discriminatory-ethnicprofiling-guide

Opmerking:
- Handboek verhoren 2: o.a. interculturele
verhoren
- De sociale kaart kan aanknopingspunten
aangeven
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12.1.5 Is zich bewust van de structurele en
maatschappelijke oorzaken en
gevolgen van stress.

-

(1) Context. De stresserende samenleving

Pedagogische wenken:

-

(2) Begrip stress (burn-out vs. depressie): inhoud,
aspecten, oorzaken, gevolgen en impact op het
persoonlijk functioneren (o.a. gebrekkige
lichaamsverzorging, divers ziektebeelden, sociaal
isolement, burn-out, zelfmoord)

- Onze samenleving is gekenmerkt door een “hoog
ritme” en “hoge verwachtingen”; bewustzijn
hieromtrent dient te worden tot stand gebracht
vooraleer de wijze van omgang hiermee kan
worden aangekaart

-

(3) Stressfactoren in de eigen omgeving, in de meest
ruime zin: de samenleving, de organisatie, de taken, de
uitvoering ervan, relaties, persoonlijkheid, …

-

(4) Het beleid en de ondersteuning in dit verband binnen
de organisatie; voorzieningen intern en extern (o.a.
overzicht van steunverstrekkende instanties zowel op
lokaal niveau als op federaal niveau zoals het stressteam)

Verbanden:
- Link met cluster 15 (geweld- en stressbeheer)
- Portfolio

Algemene pedagogische wenken voor cluster 12:
A. Deze cluster bevat naast een groot aantal begrippen ook een rijkdom aan concrete onderwerpen. Omdat de verschillende concrete items NIET tot in de
details kunnen worden behandeld, wordt aangeraden aan de hand van enkele uitgewerkte items de diverse begrippen te “presenteren” zodat er vooral kan
ingewerkt worden op attitude, gedragingen en zienswijze van de aspiranten. Het gaat hier vooral over het overstijgen van het eigen referentiekader. Om
erover te waken dat de begrippen uit de uitgewerkte items aan bod komen, wordt de voorkeur gegeven aan één enkele lesgever voor de 24 studie-uren van
deze cluster.
B. Vertrekkend vanuit een ontwikkeld empatisch vermogen, een bewust aangenomen neutrale instelling, wordt een professionele houding en politiepraktijk tot
stand gebracht die beantwoord aan de verzuchtingen van onze huidige samenleving, gekenmerkt door diversiteit in de meest ruime perspectieven.
“Wat houdt een professionele houding in?” “Hoe zich professioneel te gedragen in de huidige socio-culturele context?”
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Opdrachten werkplekleren (zonder attest individuele bewapening)
A. Centra met aandacht voor specifieke doelgroepen en/of fenomenen bezoeken.
B. Sociale inzichts- en/of inzetdagen.
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Cluster 13:

Communicatie (100 studie-uren)

Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 13.1.

Efficiënt communiceren rekening houdend met het doel, de context en de gesprekspartner(s) - 76 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen:

13.1.1.Vanuit concrete casussen de
basiselementen van communicatie
herkennen en omschrijven.

-

Pedagogische wenken:

(36 studie-uren)

(1) Dynamisch communicatieschema: wisselende rollen
van zender en ontvanger, essentiële aspecten (diverse
kanalen (zintuigen) en randvoorwaarden,
wisselwerking/dynamiek, aspecten die storingen en ruis
tot stand brengen, tevens de diverse
communicatievectoren en hun bijzonderheden (radio,
telefoon/gsm, sociale media, …)

-

(2) Communicatiewetten

-

(3) Rode draad doorheen communicatie (inzicht in
zichzelf (o.a. referentiekader), inzicht in de andere, de
basishouding en empathie, communicatieprincipes,
aspecten/onderdelen van de boodschap, criteria
(doelmatigheid, doeltreffendheid, aanvaardbaarheid)

-

(4) Basisvaardigheden. Technieken, “tips en tricks” d.w.z.
“toolbox”, non-verbale aspecten, actief luisteren,
beïnvloeden (assertiviteit) en argumenteren

-

(1) Het belang van de wisselende rollen
“zender/ontvanger”, alle onderscheiden
componenten van het schema, de wederzijdse
impact op elkaar, tevens de onderlinge dynamiek
dient te worden benadrukt.
De gesprekspartner en de situatie, ook het doel
zullen bepalend zijn voor de wijze van
communiceren en stelt het
aanpassingsvermogen en het stressbeheer van
de politiemens op de proef

-

(2) Aan de hand van de wetten en aspecten van
de rode draad doorheen de communicatie wordt
het proces inzake communicatie uitgeklaard en
geïllustreerd
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-

(5) Informatie inwinnen (pull) – informatie geven (push)

-

(6) De observatie – observeren: belang en richtlijnen

-

(7) Zelfreflectie, introspective, auto-evaluatie

-

(8) … en het verband met de wijze waarop mensen
omgaan met elkaar: gedrag (Roos van Leary)

-

(2) Mogelijke communicatiewetten die als kader
kunnen gegeven worden zijn:
o
o
o

-

Axioma’s van Watzlawick
Sociaal en cultureel referentiekader E.
Goffman
Communicatieproces F. Oomkes

(4) Het verdient de voorkeur om de
basisvaardigheden in een logisch consistent
geheel aan bod te brengen:
o
o

Vaardigheidspyramide van Ivey
Andere mogelijkheden: schema van Palo
Alto, …

De noodzakelijke aandacht voor de non-verbale
aspecten als rijke bron van informatie wordt
onderstreept ook bij de observatie… daarom… 6.
-

(6) Het observatievermogen is aan te leren en
verder te ontwikkelen in functie van het
inwinnen en het verifiëren van informatie

-

(7) De auto-evaluatie dient aandacht te krijgen
doorheen de ganse opleiding. Zij kan gebeuren
aan de hand van eenvoudige vragen zoals “Wat
was mijn doel?” ”Heb ik mijn doel bereikt en in
welk perspectief?” ”Waarom niet?”
De zelfreflectie en auto-evaluatie doelgericht
begeleiden en opvolgen

-

Methoden:
o

Doceren

o

Gevalstudies d.m.v. beeldmateriaal
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o

Brainwriting en groepsdiscussie

o

Simulatiespelen en rollenspelen in functie
van onderscheiden omstandigheden (de
uitgeoefende functie, het doelpubliek en de
omgeving, ook het gebruik van een telefoon
of radio) (*)

o

Basis: zelf meegemaakte situaties,
opgelegde scenario’s, …

o

Observatie en cameragebruik bij de
rollenspelen

(*) Het aanpassingsvermogen van de aspirant wordt
op de proef gesteld door het diverse malen in plaats
stellen van eenzelfde scenario doch met andere
types van tegenspelers (vb.: wegcontrole met een
vijftal verschillende autobestuurders naar
persoonlijkheid, attitude en gedrag)

Verbanden:
-

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)

-

Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)

-

Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)

Nuttige bronnen:
-

Oomkes, F. & Garner, A., Communiceren, contact
maken, houden en verdiepen, Oomkes,
Amsterdam, 2003, 262 p.
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-

13.1.2.Een gesprek voeren rekening houdend
met het doel, de context en de
gesprekspartner(s).

(8 studie-uren)

-

(1) Gespreksvormen, hun finaliteit en gehanteerde
technieken

-

(2) De voorbereiding van het gesprek: belang van
voorbereiding en aspecten

-

(3) Het gespreksverloop: de verschillende fasen en hun
opzet

-

(4) De feedback: belang, ook de verschillende
manieren van feedback geven en vragen omtrent de
ware boodschap die gesprekspartner wilde overbrengen
en wat de partners hadden verwacht van de
communicatie

Oomkes, F., Communicatieleer - een inleiding,
Oomkes, Leusden, 2000 (geheel herziene druk),
447 p.

Pedagogische wenken:
-

(1) Het belang van het maken van een
onderscheid tussen geobserveerde aspecten,
meningen en feiten onderschrijven en illustreren

-

(4) Vormen en technieken komen aan bod (vb.,
metacommunicatie, … en dit met het oog op het
bereiken van het doel van de communicatie
binnen de organisationele en culturele context,
gekenmerkt door een ontvankelijke en
empathische houding, tevens
probleemanticiperend en –oplossend)

-

De noodzakelijke aandacht wordt besteed aan de
gevoelens die bij de gesprekspartners worden
opgewekt door de interacties, ook aan het
verwoorden ervan

-

Methoden: zie 13.1.1
o

Rollenspelen in functie van verschillende
aard van de gesprekspartner en de finaliteit
van de communicatie (onthaal,
slechtnieuwsgesprek, geïntoxiceerde
persoon, klagende collega, … )

o

Metacommunicatie. Gebruik van technieken
die het mogelijk maken afstand te nemen,
gebruik maken van stiltes, gebruik maken
van stopwoorden zoals “oei” wanneer de
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gesprekspartner verrassend uit de hoek
komt …
o

Het “Dialoogmodel” van Francis GASTMANS

Verbanden:
- Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
- Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
- Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
- Cluster 10 (Onderzoeken)
13.1.3.Assertief gedrag stellen rekening
houdend met het doel, de context en de
gesprekspartner(s).

-

(1) Begrip: wat is assertief? wat is het zeker niet?

Pedagogische wenken:

-

(2) Onderscheid: assertief, sub-assertief, agressief en
manipulatief

- (1) Het algemeen referentiekader met specifiek
het aspect GGPZ

-

(3) Concrete uitdrukkingsvormen (inclusief
praktijkgericht schema)

-

(4) Toepassingen

- (3) Zich assertief uitdrukken met verschillende
aspecten tot voorwerp: emoties, kritiek geven en
ontvangen, een weigering, …

(8 studie-uren)

- Methoden: zie 13.1.1
o

De bekwaamheid zichzelf in vraag te stellen
en het aanscherpen van het zelfvertrouwen
wordt coachend ontwikkeld aan de hand
van concrete, zelf aangebrachte situaties in
simulatie- en rollenspelen met wisselende
rollen

o

Assertiviteitstesten en - training
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Verbanden:
- Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
- Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
- Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
- Cluster 10 (Onderzoeken)
- Geïntegreerde oefeningen cluster 9 en 15
13.1.4.Basisprincipes van overtuigen toepassen
rekening houdend met het doel, de
context en de gesprekspartner(s).

(8 studie-uren)

-

(1) Begrip en de verschillende vormen van
“argumenteren” en “argumenten”

-

(2) Technieken inzake overtuigen (theorie en schema)

-

(3) Concrete uitdrukkingsvormen

-

(4) Toepassingen

-

De ego-posities, de transacties, kennis van de
problematiek, empathie (hoe in contact te treden met de
andere persoon, transactionele analyse)

Pedagogische wenken:
-

(1) Het algemeen referentiekader (EPZ) met
specifiek het aspect GGPZ kadert ook op
microniveau

-

(2) Inclusief de wijze van omgaan wanneer
betrokkene niet overtuigd geraakt. Neutraliteit,
objectiviteit en niet-moraliserend gedrag worden
onderschreven

-

(4) Verschillende concrete situaties zijn het
voorwerp van de toepassingen. Voorbeeld: neenverkoop, situaties bestuurlijke politie, …

-

Methoden: zie 13.1.1
o

Driehoek van S. Karpman

o

“The Empowerment Dynamic” van D.
Emerald

Verbanden:
-

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)

-

Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
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13.1.5.Basisprincipes van conflicthantering
toepassen rekening houdende met het
doel, de context en de
gesprekspartner(s).

(8 studie-uren)

-

Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)

-

Cluster 10 (Onderzoeken)

-

Geïntegreerde oefeningen cluster 9 en 15

-

(1) Begrippen conflict (inclusief de fasen)

Pedagogische wenken:

-

(2) Mogelijke oorzaken van een conflict

-

-

(3) Technieken inzake conflicthantering (theorie en
schema)

(1) Het algemeen referentiekader (EPZ) met
specifiek het aspect GGPZ, ook op microniveau

-

(2) Aandacht wordt onder meer besteed aan
diverse vormen van agressiviteit en de
gehanteerde strategie om hiermee om te gaan

-

Methoden: zie 13.1.1

-

(4) Concrete uitdrukkingsvormen

-

(5) Toepassingen (voorkomen en beheersen, omgaan
met lastige klanten)

o

Rollenspelen in functie van diverse situaties
zoals handhaving van de openbare orde,
conflict met collega, …

o

Driehoek van S. Karpman

o

“The Empowerment Dynamic” van D.
Emerald.

o

L. Boltanski et L. Thevenot - Mondes de
Justification

Verbanden:
-

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)

-

Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)

-

Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)

-

Cluster 10 (Onderzoeken
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13.1.6.Basisprincipes van onderhandeling en
bemiddeling toepassen rekening
houdend met het doel, de context en de
gesprekspartner(s).

(8 studie-uren)

-

Geïntegreerde oefeningen cluster 9 en 15

-

Link met cluster 15, doelstelling 15.3.2
(Psychosociale vaardigheden integreren in het
oplossen van gevaarsituaties)

-

(1) Begrippen bemiddeling en onderhandeling

Pedagogische wenken:

-

(2) Principes en technieken inzake bemiddeling en
onderhandeling (theorie en schema)

-

(1) Het algemeen referentiekader (EPZ) met
specifiek het aspect GGPZ, ook op microniveau

-

(3) Concrete uitdrukkingsvormen

-

Methoden: zie 13.1.1

-

(4) Toepassingen

o

Rollenspelen in functie van diverse situaties
zoals handhaving van de openbare orde,
conflict met collega, de leidinggevenden,
burenruzies, intra-familiaal geweld, …

o

“The Empowerment Dynamic” van D.
Emerald

o

Ontmoetingen met vertrouwenspersonen,
buurtbemiddelaars, …

Verbanden:
-

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)

-

Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)

-

Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)

-

Cluster 10 (Onderzoeken)

-

Geïntegreerde oefeningen cluster 9 en 15
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Algemene pedagogische wenken voor competentie 13.1.:
A. De basisprincipes die aan bod kwamen tijdens de eerste 50 studie-uren – 13.1.1 en 13.1.2 – dienen te worden herhaald in toepassing van de volgende
onderdelen. Het taalonderricht is weinig studie-uren toebedeeld. Zelfstudie en geleide testen en besprekingen kunnen de doelen doen halen. De tweede en
derde landstaal moeten de politiefunctionaris in staat stellen op elementaire wijze de weg te wijzen, controles uit te voeren, instructies te geven… Ook hier
kan zelfstudie en geleide testen en besprekingen aan antwoord geven.

Competentie 13.2.

Zich schriftelijk en mondeling uitdrukken in het Nederlands - 12 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen:

13.2.1.Een tekst (chrono)logisch opstellen.

-

Pedagogische wenken:

Analyse en keuze van de essentiële elementen van
informatie, objectief zonder interpretatie

-

Methoden:

-

Synthetiseren

o

Doceren

-

Beschrijven (inclusief adequate woordenschat)

o

Zelfstudie

o

Praktische oefeningen

o

Persoonlijk werk

o

Groepswerk

Nuttige bronnen:
-

Persartikels en beeldmateriaal, … , verder
rubrieken en zinsneden van het proces-verbaal
(beschrijving van de dader, de vaststellingen, de
modus operandus, …)

119

13.2.2.Spellings- en grammaticaregels
toepassen.

13.2.3.Zich begrijpbaar en verstaanbaar
uitdrukken.

Competentie 13.3.

-

Gebruik maken van de beschikbare hulpmiddelen

Pedagogische wenken:

-

Dictee

-

Methoden:
o

Zelfstudie (via systeem ISLP)

o

Dictee in geïnspireerd op inhoud van
verhoren en processen verbaal

-

Spreken in het openbaar

Pedagogische wenken:

-

Hoe ongeletterdheid detecteren en er proactief en
constructief op inspelen?

-

-

Problematiek van de slechthorenden en doven

Methoden:
o

Improvisatie / spreekbeurt / voordracht (na
enkele minuten voorbereiding omtrent een
alledaags onderwerp)

Een persoon tegemoet treden in de 2de landstaal – 8 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen:

13.3.1.Een eenvoudig gesprek voeren in de 2de
landstaal.

-

Pedagogische wenken:

Basiswoordenschat om de anderstalige te onthalen, te
informeren en door te verwijzen, in dagelijkse
omstandigheden zoals…
o

het begroeten en zichzelf of anderen voorstellen

o

het wegwijs maken, ook wegomleggingen

o

het vragen van een identiteitsbewijs

o

het controleren en doorzoeken van een voertuig

o

fouille

o

verkeersongeval

-

Methoden
o

Thematische dialogen in functie van de
beroepswoordenschat, een proces-verbaal
of persartikel in de andere landstaal
mogelijks als uitgangspunt

o

Zelfstudie

o

Groepswerk

o

Rollenspel

o

Opstellen van een tweetalige memo
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o

instructies geven

o

…

- Specifieke begrippen m.b.t. het politiewerk
- Alternatieven om met iemand die een vreemde taal
spreekt, te communiceren
- Problematiek van de slechthorenden en doven
Competentie 13.4.

Een persoon tegemoet treden in het Engels – 4 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen:

13.4.1.Eenvoudige instructies geven in het
Engels.

-

Specifieke begrippen m.b.t. het politiewerk:

Pedagogische wenken:

o

het begroeten en zichzelf of anderen voorstellen

-

o

het wegwijs maken, ook wegomleggingen

o

het vragen van een identiteitsbewijs

o

het controleren en doorzoeken van een voertuig

o

fouille

o

verkeersongeval

o

instructies geven

o

…

-

Problematiek van de slechthorenden en doven

Methoden
o

Thematische dialogen in functie van de
Engelse basisberoepswoordenschat

o

Zelfstudie

o

Groepswerk

o

Rollenspel

o

Opstellen van een tweetalige memo

Nuttige bronnen:
-

Vita (Victim--Translation-Assistance): a handbook
for Law enforcement officers & victim service
providers 2010 (uitgegeven door UN.gift en
UNODC)
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Algemene pedagogische wenken voor cluster 13:
A. “Communicatie” is praktijkgericht met richtsnoeren als steun en terugvalbasis. De integratie van de principes, houding en technieken moet tot uiting komen
op het terrein, in het gedrag en de gestelde handelingen.
B. Aandacht voor groot niveauverschil tussen aspiranten die elkaar ondersteuning kunnen geven.
C. In kader van communicatie met slechthorende en doven kan gebruik gemaakt worden van het vormingspakket ‘De politie hoort u’ (www.campuspov.be -> de
school -> projecten).

Opdrachten werkplekleren (met attest individuele bewapening)
A. Deelnemen aan een hercontactname.
B. Opdrachten inzake wijkwerking uitvoeren en afwerken.
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Cluster 14:

Sport (90 studie-uren)

Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 14.1.

Ontwikkelen en onderhouden van een algemene goede lichamelijke en functionele fysieke conditie – 90 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

14.1.1. Ontwikkelen en verbeteren van de
motorische vaardigheden.

-

Evenwicht

Pedagogische wenken:

-

Spatiotemporele oriëntatie (houding, verplaatsing,
bewegingsbewustzijn)

-

-

Lenigheid

-

Coördinatie (oog-hand, armen, benen, voeten, enz.)

Verbanden:

-

Ademhalingsregulatie

-

Oriëntatieprincipes (stedelijk – ruraal)

- Link tussen ademhalingsregulatie en cluster 15,
competentie 15.2 (omgaan met stress en
weerbaarheid opbouwen)

-

Etc.

-

Uitleggen wat wordt verwacht van een aspirant
inspecteur binnen het domein van een algemene goede
lichamelijke en functionele fysieke conditie

14.1.2. Ontwikkelen en verbeteren van de
lichamelijke conditie.

-

In klasverband, progressieve opgebouwde trainingen in
functie van een algemene goede lichamelijke en

De verschillende leerfasen respecteren bij het
ontwikkelen van de motorische vaardigheden

Pedagogische wenken:
-

Vanaf het begin van de opleiding is het
aanbevolen een nulsessie te organiseren
teneinde een individueel trainingschema te
kunnen opmaken
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functionele fysieke conditie

14.1.3. Een reeks van fysieke oefeningen
uitvoeren.

14.1.4. Het functioneel parcours afleggen.

-

Individuele verbetering van de functionele algemene
fysieke conditie

-

Ontwikkelen en verbeteren van de basiscompetenties
(snelheid, lenigheid, kracht uithouding )

-

Ontwikkelen van een individueel actieplan ter
verbetering van de algemene lichamelijke conditie

-

Aan de school wordt gevraagd regelmatig
feedback te geven omtrent de fysieke progressie
van elke aspirant

-

Indien nodig kan de politieschool een individueel
trainingsprogramma voorstellen zodat de
aspirant de minimale normen kan bereiken

-

De evolutie zal in de portfolio in acht genomen
worden

-

Plannen en beheren van het persoonlijk fysiek
trainingsprogramma

-

Push-up (pompen)

Pedagogische wenken:

-

Shuttle-run

-

-

Sit-up

-

Coopertest

-

Lopen 5 km

-

Functionele parcours en de technieken in
geweldbeheersing integreren

-

Etc.

Al deze oefeningen worden uitgevoerd
overeenkomstig de voorziene normen in bijlage

Nuttige bronnen:
-

Sportnormen
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Cluster 15:

Geweld- en stressbeheer (188 studie-uren)

Transversale doelstellingen
a) Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens.
b) Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Competentie 15.1.

Het wettelijke en deontologisch kader inzake politioneel geweld situeren - 2 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

15.1.1. Het gebruik van dwangmiddelen
rechtvaardigen volgens het wettelijk
en deontologisch kader.

-

WPA

Pedagogische wenken:

-

Strafwetboek

-

-

Deontologische code

-

GPI 52

(2 studie-uren)

De specifieke heropfrissing van deze items laten
geven door een specialist in het kader van de
geweldsbeheersing

Nuttige bronnen:
-

Art. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 37-bis, 38, 4415/16/ 17

-

Strafwetboek: 416-417

-

Handboek: “Deontologische aspecten” (Georges
Pijl) – Dit handboek zal aangepast worden naar
de doelgroep toe.
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Competentie 15.2.

Omgaan met stress en weerbaarheid opbouwen – 10 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

15.2.1. Stresssignalen bij zichzelf en anderen
herkennen en technieken voor
stressbeheer toepassen.

-

Goed en slechte stress onderscheiden

Pedagogische wenken:

-

Drie fasen van stress

-

-

Drie componenten van stress

Om deze materie over te brengen kan gebruik
gemaakt worden van verschillende tools (ex. :
Tabel van Holmes & Rahe en schaal van Celni)

-

Stress-signalen bij zichzelf en anderen

-

-

Herkenning van eigen stress

-

Strategieën van stressbeheer (op wetenschappelijke
basis):

Het is aanbevolen de theorie te doceren na de
eerste praktische oefening om gebruik te kunnen
maken van de meegemaakte ervaringen van de
aspiranten

-

De stressbeheersing dient zich niet te beperken
tot een theoretische materie en twee
praktijkoefeningen. Het is aangeraden ook
technieken uit andere modules
(ademhalingscontrole bij geweldsbeheersing,
sport en werkplekleren) te gebruiken

(4 studie-uren)

-

o

Communicatiestrategie (actief luisteren, NGC, het
“neen” gebruik)

o

Strategie van tijdsbeheer (alles is dringend)

o

Eetgewoonte

o

Sport (fysieke conditie)

o

Relaxatietechnieken en eigen ontwikkeling
(ademhaling, zelfmassage, inbeelding, positief
denken, meditatie)

PTSD (post traumatic stress disorder)

- Reflectie hierop voorzien in het portfolio zodat
de aspirant bewust wordt van de emotionele
impact van een interventie en zodat er zicht
komt op de evolutie van hoe de aspirant omgaat
met stress
- Tijdens de opleiding aandacht schenken aan de
evolutie van de aspirant omtrent omgaan met
stress en de gebruikte methodes
- Methoden:
o

Onderwijsleergesprek
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o

Demonstratie, uitvoering van
relaxatieoefeningen (10 min. concentreren
op de ademhaling, auto-massage)

Nuttige bronnen:

15.2.2. Emotionele stabiliteit verhogen.

-

Handboek “Stress en trauma bij de politie”, De
Soir, Van den Steene, Daubechies

-

Werken uitgebracht door Dr. Luc Swinnen

-

« La gestion du stress chez les aspirants
inspecteurs de police », F. Daubechies, 2013, ed.
Hainaut

Stressoefening (1/2)

Pedagogische wenken:

o

Na een fysieke inspanning, de technieken van
geweldsbeheersing toepassen terwijl men de
symptomen van stress beheerst (op een individuele
manier)

-

De eerste praktische oefening zou niet voor de
8ste week les mogen gebeuren aangezien een
minimum aan middelen en technieken
noodzakelijk is

(3 studie-uren)

-

In het kader van deze oefeningen, dienen zowel
het gebruik van dwang als het geweld dat men
ondergaat in acht genomen te worden

(6 studie-uren)

-

-

Stressoefening (2/2)
o

Deze oefening dient op een situationele manier
geïntegreerd te worden (teamwork)

-

Het is aanbevolen een progressiviteit vast te
leggen tussen de twee oefeningen

o

Deze oefening laten overeenstemmen met de
principes uiteengezet in de modules 15.4 en 15.5

-

Na de stressoefening is het aangeraden dat elke
kandidaat een individueel evaluatiedocument
invult om tot een debriefing te komen. Deze
evaluatie en opgedane ervaringen van de eerste
oefening kunnen als basis dienen voor de
theoretische lessen en, indien nodig, opgenomen
worden in de portfolio.

(3 studie-uren)
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Nuttige bronnen:
-

Competentie 15.3.

Het is aanbevolen zich te baseren op het
protocol “Vaardigheidsoefeningen onder
operationele stress” - dit document dient nog te
worden gepubliceerd

Psychosociale vaardigheden beheersen in het oplossen van risicosituaties - 4 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

15.3.1. Situaties beoordelen en de
aangewezen interventie motiveren.

-

Gevaarsindicatoren

Pedagogische wenken:

-

Evaluatieschema

-

-

Actieplan (“sablier” - “zandloper”)

Om deze doelstelling te bereiken is het
aangeraden zich te baseren op de casestudies

(4 studie-uren)

Nuttige bronnen :
15.3.2. Psychosociale vaardigheden integreren
in het oplossen van gevaarsituaties.

Handboek “Lineaire drill en beslissingsvierkant”

-

Communicatie

Pedagogische wenken:

-

Actief luisteren

-

-

Conflictbeheersing

-

Onderhandeling

Deze doelstelling kan bereikt worden via
realistische situationele rollenspelen op het
einde van de opleiding (op het einde van de
cursus communicatie en na het volgen van de
basis qua geweldsbeheersing met en zonder
vuurwapen)

-

Deze rollenspelen kunnen georganiseerd worden
op basis van “teamteaching”; team samengesteld
uit een opleider in psychosociale materie en een
specialist in geweldsbeheersing
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Verbanden:
-

Competentie 15.4.

Deze oefeningen kunnen doorgaan in het kader
van cluster 13, doelstelling 13.1.2 (Een gesprek
voeren rekening houdend met het doel, de
context en de gesprekspartner(s)) en doelstelling
13.1.5 (Basisprincipes van conflicthantering
toepassen rekening houdende met het doel, de
context en de gesprekspartner(s))

Fysieke vaardigheden m.b.t. de verdedigingstechnieken en technieken van dwang zonder vuurwapen beheersen - 64 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

15.4.1. Technieken van verdediging
beheersen.

-

Basispositie / Verplaatsingen / Afstanden / Vallen (1/3)

Pedagogische wenken:

-

Blote hand technieken/ Vallen (2/3)

-

-

Traptechnieken + Verdediging op grond (fœtale positie) /
Vallen (3/3)

-

Bescherming tegen het grijpen van het vuurwapen door
de opponent

-

Werken in enge ruimtes

-

Grondtechnieken – Verdediging

-

Verdediging tegen gebruik van blanke wapens

-

Hanteren en gebruiken van de pepperspray op een
efficiënte manier en met een maximale veiligheid

(14 studie-uren + 2 uren evaluatie)

15.4.2. Individuele middelen van verdediging
beheersen.

o

Gebruikstechnieken

Deze doelstelling beoogt het trainen van
motorische vaardigheden om tot een
automatisering te komen (conditionering)

Pedagogische wenken:
-

Verwijzen naar erkenningsdossier- 1350
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o

(26 studie-uren)

Decontaminatieprocedure
(6 studie-uren)

-

Hanteren en gebruiken van de uitschuifbare wapenstok
op een efficiënte manier en met een maximale veiligheid
o

Attitudes en verplaatsingen

o

Slagtechnieken, blokkeren, op afstand houden en
klemmen

o

Verdedigingstechnieken

-

Verwijzen naar erkenningsdossier- 1331

-

Lineaire Drill en beslissingvierkant dienen
progressief te worden getraind om tot een
automatisatie van de basistechnieken te komen.
In dit stadium zijn we nog niet in staat om de
technieken situationeel te integreren.

(14 studie-uren + 2 uren evaluatie)
-

Zowel de overgangstechnieken met wapens als het
werken in driehoek beheersen
o

Overgang van wapens

o

Werken in driehoek – verschillende toepassingen
(4 studie-uren)

15.4.3. Technieken van neutralisatie
beheersen.

(14 studie-uren + 2 uren evaluatie)

-

Klemmen (1/2)

Pedagogische wenken:

-

Integratie valtechnieken, slag- en duwtechnieken,
verdediging op grond en klemmen (2/2)

-

-

Destabilisering van de opponent + aanpassingen met
andere technieken

-

Drukpunten + aanpassing met andere technieken

-

Vasculaire halscontrole

-

Grondtechnieken – Controle

-

Toepassing van technieken op personen in een voertuig

Deze doelstelling beoogt het trainen van
motorische vaardigheden om tot een
automatisering te komen (conditionering)
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15.4.4. Technieken van fouille en handboeien
beheersen.

(4 studie-uren fouilleren + 2 studie-uren
boeien)

15.4.5. Technieken van geweldbeheersing in
specifieke situaties in tijd en ruimte
toepassen.

-

Fouilletechnieken meewerkende opponent

-

Fouilletechnieken niet-meewerkende opponent

-

Boeientechnieken van een meewerkende opponent

-

Boeientechnieken van een niet-meewerkende opponent

-

Situationele toepassingen van fouille- en
boeientechnieken

-

Aangepaste communicatie

Pedagogische wenken:

-

Werken in enge ruimtes zoals cel, lift, trein, voertuig …

-

-

Werken in donker

Deze doelstelling kan bereikt worden door
integratie; dit kan gebeuren door situationele
(reële) rollenspelen

-

Werken met plastrons

-

Deze rollenspelen dienen in teamteaching
uitgevoerd te worden; een team samengesteld
met een specialist politietechnieken en een
specialist geweldsbeheersing

-

Definitie van de “plastron”: persoon die een rol
speelt waarvoor hij gebriefd is geweest, in het
kader van een oefening. Deze persoon mag
behoren tot het kader van de docenten zowel
interne als externe, de aspiranten en/of externe
rollenspelers.

Verbanden:
-

Deze oefeningen worden georganiseerd in het
kader van cluster 13, doelstelling 13.1.2 (Een
gesprek voeren rekening houdend met het doel,
de context en de gesprekspartner(s)) en cluster
9, doelstelling 9.1.5 (Een gebouw doorzoeken
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volgens de wettelijke procedures)
-

Mogelijke link met cluster 15, doelstelling 15.6.1
(Tactische interventieprincipes toepassen)

Algemene pedagogische wenken:
A. Verschillende elementen die in deze competentie aan bod komen zullen opnieuw terug te vinden zijn in de tweede stressoefening (competentie 15.2
doelstelling 15.2.2).
B. De verschillende elementen in deze competentie vormen een geheel. In dit stadium is er nog geen link met de praktijk. Daarom is het aanbevolen zich te
focussen op de effectieve toepassing van die technieken in de situationele en geïntegreerde oefeningen.
C. Ieder school moet over de nodige infrastructuur en materiaal beschikken teneinde de veiligheid en de kwaliteit van de oefeningen te kunnen garanderen. Dit
kan gebeuren op basis van een risicoanalyse.
D. Optimaal gezien, zou voor deze competenties de actieve deelname aan de oefeningen verplicht moeten zijn. Daarbij stelt de werkgroep voor om rekening te
houden met de procesevaluatie (identieke normen zijn aanbevolen).
Competentie 15.5.

Fysieke vaardigheden met betrekking tot de verdedigingstechnieken en technieken van dwang met vuurwapen beheersen - 80 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

15.5.1. De nodige veiligheidsmaatregelen
nemen m.b.t. wapens en munitie.

-

Pedagogische wenken:

(8 studie-uren)

Beschrijven en classificeren van de vuurwapens en
munities (de meest voortkomende - o.b.v. kennis), en de
algemene werking uitleggen:
o

Verschillende definities van een wapen

o

Vuurwapens classificeren

o

Beschrijven van de verschillende looptypes

-

Niet tegenstaande de theoretische doestellingen,
is het aangeraden om de aspiranten ook de
wapens te laten manipuleren; een cursus enkel
gebaseerd op een handboek is onvoldoende.
In andere woorden, de aspirant zal zijn
doelstelling bereiken wanneer hij in staat is de
manipulaties met het wapen uit te voeren.
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o

de werking van een vuurpatroon
(4 studie-uren)

-

Een wapen in veiligheid brengen, de werking van de
belangrijkste componenten uitleggen:
o

Het wapen en de bijhorende patronen kunnen
herkennen

o

De veiligheden van het wapen kunnen opsommen

o

De veiligheidsmaatregelen kunnen uitvoeren

o

Het wapen tactisch kunnen ontladen

o

Het wapen kunnen demonteren en terug in elkaar
kunnen zetten

o

De goede werking van het wapen kunnen
controleren

o

De voornaamste delen van het wapen kunnen
erkennen en noemen

o

De algemene werking van het wapen kunnen
uitleggen

o

De werking van de veiligheden kunnen uitleggen

o

Het wapen kunnen onderhouden met het voorziene
materiaal
(4 studie-uren)

15.5.2. De principes van toegepaste ballistiek
omschrijven en de gevolgen van het
gebruik van het individueel
dienstvuurwapen in specifieke situaties
inschatten.

-

Onderscheiden van de verschillende soorten ballistiek

Pedagogische wenken:

-

Het aanduiden van de mogelijkheden en beperkingen
van onze dienstvuurwapens

-

-

Beschrijven van de uitwendige ballistiek en de gevaren

We stellen voor om de cursus te focussen op het
praktische aspect (het gevaar, de graad van
penetratie, enz.) en dit in de optiek van
verantwoordelijkheid. In dit kader is het
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van een gemist schot
(4 studie-uren)

15.5.3. Het individueel dienstvuurwapen
manipuleren en gebruiken.

(36 studie-uren)

opportuun beeldmateriaal te gebruiken.

-

Uitleggen waarom een mens wetenschappelijk niet kan
gestopt worden met draagbare vuurwapens

-

Schematiseert de mechanismen van bezwijking bij het
neutraliseren van personen

-

Het beschrijven van het neutraliseren van dieren

-

Het omschrijven van de gevaren bij het schieten op
voorwerpen en voertuigen

-

Het beschrijven van het gevolg van vallende kogels

-

Het gebruiken van de verschillende ballistische
beschermingsmiddelen op correcte wijze

-

De algemene veiligheidsvoorschriften in de schietstand

Pedagogische wenken:

-

De veiligheidsmaatregelen (voorafgegaan door een
tactisch ontwapenen)

-

-

De werkmethode in de schietstand, voor, tijdens en na
het schieten

-

Laders vullen

-

Laders opplaatsen, de tweede lader in het etui plaatsen

-

Holsteren en ontholsteren

-

Zijn wapen wapenen

-

Noodladerwissel

-

Slede naar voor brengen

-

Tactische laderwissel

-

Tactisch ontladen

Het is aanbevolen aandacht te besteden aan de
overgang van bewapening
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-

De twee vormen van hapering oplossen

-

De basisprincipes van het politieschieten:
o

methode Isoscele

o

methode Weaver

o

vanuit “high ready”

o

vanuit “low ready”

o

vanuit de “SUL”

o

vanuit een wapen in de holster

o

geknield volgens de verschillende methodes

o

achter een lage dekking

o

achter een hoge dekking

o

liggend

o

met één hand

o

volgens de verschillende methodes (sterke zijde =
sterke hand / zwakke zijde = zwakke hand; nadien
beide zijdes naar keuze)

o

in het duister volgens de Harries- en
Chapmanmethode

-

De te respecteren principes bij het neutraliseren van
personen (weinig effect van het projectiel verwachten,
follow through, zich klaarhouden om verschillende
schoten te lossen, dekking nemen, precies schieten)

-

Alle manipulaties en drills kunnen uitvoeren terwijl naar
de schijf gekeken wordt (of de situatie)

-

Zijn wapen onderhouden
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15.5.4. Het collectief vuurwapen manipuleren
en gebruiken.

(16 studie-uren)

15.5.5. Het individueel dienstvuurwapen en
het collectief vuurwapen in
teamverband gebruiken.

-

De veiligheidsmaatregelen en de controle van het wapen

Pedagogische wenken:

-

Het tactisch ontwapenen

-

-

Het herstellen van de haperingen

-

De basisprincipes van politieschieten:
o

vertrekkend vanuit “low– en high ready” en de
“SUL”

o

van achter een lage dekking (geknield…)

o

overschakelend van de sterke kant naar de zwakke
kant

o

van achter een hoge dekking (sterke kant = sterke
schouder / zwakke kant = zwakke schouder)

o

in het duister volgens de Harries en
Chapmanmethode

o

rekening houdend met de te respecteren principes
van het neutraliseren van personen

Het is aanbevolen aandacht te besteden aan de
overgang van bewapening

-

Alle manipulaties terwijl naar de schijf (de situatie)
gekeken wordt

-

Het wapen kunnen onderhouden

-

Enkel met het individuele wapen

Pedagogische wenken:

o

Op een systematische en dynamische manier, in
team vorderen

-

Zelfs al wordt het niet geëvalueerd, schieten in
verplaatsing blijft een belangrijke materie

o

Overgang tussen de verschillende systematische en
dynamische wijzen van vorderen

-

o

Op een systematische en dynamische manier, in
team vorderen terwijl men de termen Cover –
Ready – Clear gebruikt (herstel van twee

Het is aangeraden aandacht te besteden aan de
overgang tussen collectieve en individuele
wapens

(16 studie-uren)
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haperingen) en met de nodige aanmaningen

-

o

Op een systematische en dynamische manier, in
team vorderen terwijl men de termen Cover –
Ready – Clear gebruikt en de kogelwerende vest en
radio draagt

o

Verplaatsingen (alle richtingen) in team

o

Verplaatsingen (alle richtingen) in team in het
duister

Met het individuele wapen en met het collectieve wapen
o

Overgaan van schieten met het collectieve wapen
naar schieten met het individuele wapen (na
hapering van de PM of in een enge plaats)

o

Snel en traag vorderen in groep aan de hand van
Cover – Ready – Clear (haperingen) bij het dragen
van de kogelvrije vest en de draagbare radio

o

Verplaatsingen in groep (alle richtingen)

o

Verplaatsingen in groep (alle richtingen) in het
donker

o

Trage en/of snelle vordering samen met een teamlid
dat voorzien is van het eigen individuele vuurwapen

Algemene pedagogische wenken voor competentie 15.5.:
A. De verschillende elementen gezien in het kader van deze competentie kunnen opnieuw opgenomen worden in de tweede stressoefening (competentie 15.2,
doelstelling 15.2.2 “Emotionele stabiliteit verhogen”).
B. Men stelt voor om de verworven kennis bij aanvang van elke les te controleren maar ook linken te maken en doelstellingen te integreren.
C. GPI 48 en GPI 48bis, erkenningsdossier, handboek bewapening, etc.
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Competentie 15.6.

Controleprocedures en interventies bij het oplossen van risicosituaties uitvoeren - 28 studie-uren

Doelstellingen leerplan

Leerinhouden

Pedagogische wenken en nuttige bronnen

15.6.1. Tactische interventieprincipes
toepassen.

Te voet, in voertuigen, in gebouwen

Pedagogische wenken en verbanden:

-

-

Mogelijke link met cluster 15, doelstelling 15.4.5
(Technieken van geweldbeheersing in specifieke
situaties in tijd en ruimte toepassen)

-

De geïntegreerde oefeningen kunnen doorgaan
in aanwezigheid van een specialist in
geweldsbeheersing in het kader van cluster 9,
doelstelling 9.1.1 (Identiteit van personen
volgens de geijkte procedures controleren)

(12 studie-uren)

De algemene principes van interventies uitleggen:
o

Voorbereiden van interventies

o

Kleurencodes

o

Beslissingsproces

o

Zich beschermen

o

Zones (intieme, controle- en veiligheidszone)

o

De operationele modus

o

De controle van een situatie
(4 studie-uren)

-

De controle uitvoeren bij een persoon te voet:
o

Benadering, voorstelling

o

Positionering, behoud, attitude

o

Driehoekspositie, veiligheidsafstand

o

Verplaatsingen

o

Bescherming van het wapen

o

Controle

o

Zetten van handboeien, fouille
(2 studie-uren)
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-

De controle uitvoeren bij een persoon aan boord of rond
een voertuig:
o

Procedure voor het doen stilstaan van voertuigen

o

Benadering, positionering

o

Reactie in geval van vlucht

o

Ontmoeten van een gesignaleerd persoon

o

Controle van een voertuig in situatie 3

o

Fouilleren van een voertuig

o

Geplande wegcontrole

-

De geïntegreerde oefeningen kunnen doorgaan
in aanwezigheid van een specialist in
geweldsbeheersing in het kader van cluster 9,
doelstelling 9.1.4 (Een voertuig doorzoeken
volgens de wettelijke procedures) en cluster 11,
doelstelling 11.3.3 (Procedures bij controle van
vervoersmiddelen op de openbare weg
toepassen)

-

De geïntegreerde oefeningen kunnen doorgaan
in aanwezigheid van een specialist in
geweldsbeheersing in het kader van cluster 9,
doelstelling 9.1.5 (Een gebouw doorzoeken
volgens de wettelijke procedures)

(2 studie-uren)
-

De controle uitvoeren bij een persoon in of in de
nabijheid van een gebouw:
o

Benadering en binnendringing

o

Vordering en fouille volgens de technieken: Slicing
the Pie, Quick view, Step back, Button hook, CrissCross, Variaties, Body check, Bubble, Top-bottom
check

o

Vordering in de hal volgens de technieken: Leap
frog, Follow the leader, Mix, In rij

o

Vordering in open of gesloten trappenhuis

o

Vordering en fouille in groep van twee tot vier
politieambtenaren
(4 studie-uren)
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15.6.2. Dieren inzetten bij controle
interventies.

-

Integratie van een patrouillehondenteam als lid van een
gemengd team, in versterking van een interventieteam

Pedagogische wenken:
-

(2 studie-uren)

(2 studie-uren)

Het is aangewezen om in het kader van deze
doelstelling de accenten te leggen op essentiële
technische veiligheidsaspecten van de fysische
integriteit. Bovendien is het aangewezen dat de
cursus de aspiranten bewust maakt van de
meerwaarde van een hond tijdens een
interventie.

Verbanden:
-

15.6.3. Interveniëren in specifieke
geweldsituaties.

(10 studie-uren)

Link met cluster 9, competentie 9.1.
(Controleprocedures en dwangmaatregelen
toepassen)

-

Geweldmisdrijven op het openbaar vervoer

Pedagogische wenken:

-

De procedure in geval van AMOK

-

Het accent dient te liggen op herhaling

-

De procedure in geval van hold up

-

-

De procedure in geval van fort Chabrol

Er wordt voorgesteld aandacht te besteden aan
grensoverschrijdende interventies (Bron “terrein
gids” of handboek CGI )

-

De procedure in geval van gijzelname
Nuttige bronnen:
-

15.6.4. Voorbeelden van potentiële doelwitten onderscheiden en beveiligen.
(2 studie-uren)

MFO5, personen - gebouwen, bank, moskeeën, etc.

Pedagogische wenken en verbanden:
-

De bescherming verzekeren van bedreigde doelen of
zones:

Erkenningsdossier Amok, GPI 48bis, handboek
“volgen en achtervolgen” (in ontwikkeling)

De principes van de geweldsbeheersing kunnen
toegepast worden in aanwezigheid van een
specialist geweldsbeheersing in cluster 9,
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15.6.5. Specifieke opdrachten in
samenwerking met de dienst justitie
uitvoeren.

(2 studie-uren)

-

o

Bescherming van potentiele doelwitten

o

Bomalarm

De techniek van gevangenentransport

doelstelling 9.3.1 (De eerste maatregelen
toepassen in geval van noodsituaties)
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10. Bijlagen
Bijlage 1: Competentieprofiel INP
1

ALGEMENE POLITIONELE COMPETENTIES
1.1 Kennis (Weten)
 Inzicht hebben in de Belgische staatsstructuur en de politiedienst hierin situeren
 Inzicht hebben in de bestuurlijke organisatie
 Inzicht hebben in de gerechtelijke organisatie
 Inzicht hebben in de organisatie van de geïntegreerde politie
 Politiewerk situeren binnen de veiligheidsplannen en binnen de veiligheidsbehoeften van de
burger
 De samenwerking met externe partners situeren binnen de geïntegreerde politie
 Het politiewerk situeren binnen de Europese en internationale context
 De krachtlijnen van de wet op het politieambt omschrijven
 Deontologisch en niet deontologisch politioneel gedrag herkennen en benoemen
 De wegcode beheersen

1.2 Vaardigheden (Kunnen)
 Efficiënt communiceren rekening houdend met het doel, de context en de gesprekspartner(s)
 Zich schriftelijk en mondeling uitdrukken in het Nederlands
 Een persoon tegemoet treden in de tweede landstaal
 Een persoon tegemoet treden in het Engels
 Ontwikkelen en onderhouden van een algemene goede lichamelijke en functionele fysieke
conditie
 Omgaan met stress en weerbaarheid opbouwen
1.3 Attitudes (Willen)
 Handelen vanuit een professioneel bewustzijn
 Een dienstverlenende houding aannemen
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 Een flexibele houding aannemen
 Zich beschikbaar opstellen voor de dienst
 Erop gericht zijn constructief samen te werken
 Integer handelen
 Ondernemend handelen
 Zichzelf in vraag stellen teneinde zijn handelen bij te sturen
 Respect opbrengen voor diversiteit en er consequent naar handelen

2

SPECIFIEKE POLITIONELE COMPETENTIES
2.1 Kennis (Weten)
 Algemene rechtsprincipes beheersen
 De basisprincipes van strafrecht beheersen
 De basisprincipes van strafvordering beheersen
 Bijzondere principes van strafrecht beheersen
 Politiewerk situeren in relatie tot burgerlijk recht
 Politiewerk situeren in relatie tot bijzondere wetgevingen
 Verkeersveiligheids- en handhavingsbeleid situeren binnen de bredere politiecontext
 Politioneel rijden
 Maatschappelijke fenomenen integraal benaderen
 Het wettelijke en deontologisch kader inzake politioneel geweld situeren
2.2 Vaardigheden (Kunnen)
 De techniek van het opstellen van een proces verbaal beheersen
 Verzamelen, verwerken, analyseren en verspreiden van politionele informatie
 Kwaliteitsvol onthalen en adequaat doorverwijzen
 Op gepaste wijze slachtoffers bejegenen
 Controleprocedures en dwangmaatregelen toepassen
 Bestuurlijke opdrachten en actiemodi uitvoeren
 Deelnemen aan grootschalige operaties
 Tussenkomen bij specifieke situaties
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 Een verhoor afnemen
 Verzamelen van informatie bij een misdrijf
 Vormen van gerechtelijke opsporingsmethodes uitvoeren
 De relevante verkeerswetgeving beheersen
 Weggebruikers controleren
 Verkeer gerelateerde processen verbaal opstellen
 Verkeersacties uitvoeren
 De aanpak bij een verkeersongeval beheersen
 Beheersen van psychosociale vaardigheden in het oplossen van risicosituaties
 Controleprocedures en interventies bij het oplossen van risicosituaties uitvoeren

3

TECHNISCHE POLITIONELE COMPETENTIES
3.1 Vaardigheden (Kunnen)
 Fysieke vaardigheden met betrekking tot de verdedigingstechnieken en technieken van
dwang zonder vuurwapen beheersen
 Fysieke vaardigheden met betrekking tot de verdedigingstechnieken en technieken van
dwang met vuurwapen beheersen
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Bijlage 2: Nuttige bronnen
1. www.ibz.fgov.be : website FOD Binnenlandse Zaken met info over:














Binnenlandse Zaken
Instellingen en Bevolking
Veiligheid en Preventie
Crisiscentrum
Vreemdelingenzaken
Vluchtelingen en Staatlozen
Vreemdelingenbetwistingen
Civiele Veiligheid
Gouverneurs
Centrale Dienst Duitse Vertalingen
Kenniscentrum
Directie Natuurrampen
Mediawatch

Aparte websites hierbinnen:
 www.vigilis.be : alles m.b.t. private veiligheid
 www.besafe.be : veiligheid en (criminaliteits)preventie, lijst van gratis publicaties
m.b.t. verschillende onderwerpen, onderdeel lokaal beleid en politie met weergave
van wetten, KB, MB, ministriële omzendbrieven, ...
2. www.just.fgov.be : website van de FOD Justitie, met info over de organisatie en diensten van
justitie, en bijzonder bruikbare ‘publicaties’ (een 80-tal)
3. http://nicc.fgov.be : Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie is een federale
wetenschappelijke instelling binnen de FOD Justitie, die onafhankelijk wetenschappelijk
onderzoek verricht op vraag van de gerechtelijke overheden
4. www.kbs-frb.be : website van de koning Boudewijn stichting met projecten, onderzoeken, gratis
publicaties m.b.t. maatschappelijk engagement, (on)veiligheid, migratie, pers, …
Digitale nieuwsbrief
5. www.hetccv.nl : centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid Nederland met downloadbare
gratis tijdschrift ‘Secondant’ en digitale ‘Handhavingskrant’ in de vorm van een e-magazine over
handhaving en toezicht
6. www.huiselijkgeweld.nl : alles m.b.t. dit onderwerp, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport Nederland
7. www.maatschappijenveiligheid.nl : onafhankelijke Nederlandse organisatie die zich toelegt op
thema’s als burgerparticipatie, erkenning en waardering (vb. agressie op politie), openbare orde
en veiligheid, …
Werkt samen met Centrum voor politiestudies in België
Digitale nieuwsbrief
8. www.politiestudies.be : website van het Centrum voor Politiestudies; Info over studiedagen, en
publicaties.
Het Centrum voor Politiestudies (CPS) is een samenwerkingsverband tussen enerzijds de Vlaamse
academische opleidingen aan universiteiten en hogescholen, actief op criminologisch gebied, én
anderzijds de diverse Vlaamse en centrale opleidingscentra voor politiemedewerkers. De
samenwerking komt tot uiting in het organiseren van studiedagen, opleidingen, het publiceren
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van Cahiers Politiestudies en het stimuleren en organiseren van wetenschappelijk onderzoek.
9. www.cepinfo.be : Site web du Centre d’Etude sur la Police ; informations sur les journées d’études
et les publications.
Le Centre d'Etudes sur la Police est un lieu indépendant de réflexion et de débats sur les questions
qui entourent la police dans une société démocratique en constante mutation. Il s'appuie sur une
étroite collaboration entre des personnes issues des pôles scientifique, policier, judiciaire et
administratif et, plus largement, de toute personne manifestant un intérêt pour le développement
de la réflexion sur la police
10. www.politeia.be: publicaties, studiedagen en opleidingen m.b.t. politie, magistratuur en
veiligheid
11. www.politieacademie.nl : website van de koepel van het politieonderwijs in Nederland met
ondermeer rubriek ‘Kennis en Onderzoek’ zie www.politieenwetenschap.nl
12. www.politieenwetenschap.nl : Website Nederland m.b.t. wetenschappelijke kennis over en voor
de politie. Tal van onderzoeken en publicaties
13. www.vlaanderen.be/svr : website van de Vlaamse Regering met onderzoek en publicaties over
veiligheid, mobiliteit, criminaliteit
14. www.wallonie.be : Site web de la Wallonie avec des publications, notamment, sur la mobilité et la
sécurité
15. www.brussel.irisnet.be : website van Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Info over veiligheid en
mobiliteit
16. www.wodc.nl : website van het Nederlands wetenschappelijk en onderzoeks- en
documentatiecentrum van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie.
Onderzoek en publicaties m.b.t. onderwerpen als: Criminaliteit en delicten, Veiligheid en
preventie, Politie en rechtshandhaving, Strafrecht en strafproces, Straffen en maatregelen,
Detentie en reclassering, Staats- en bestuursrecht, Wetgeving en beleid, Migratie en integratie,
Internationale zaken, …
Hebben als tijdschrift: ‘Justitiële Verkenningen’ dat trends en ontwikkelingen opvolgt.
17. www.werk.belgie.be: website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waar op
de welzijnswet en de uitvoeringsbesluiten kunnen geconsulteerd worden
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Bijlage 3: Normen dagelijks werk en eindproef cluster 14 “Sport”
Voorwoord


Het vaststellen van een norm bevindt zich in het spanningsveld tussen aan de ene kant het
ontwikkelen van een uitnodigende, ‘pittige’ toets, die een daadwerkelijke aanspraak doet op
de fysieke vermogens van de aspirant en aan de andere kant de wens om de toets zo te
normeren dat deze voor een groot gedeelte haalbaar moet kunnen zijn.



Er wordt gewerkt met een leeftijdsaanpassing voor de verschillende sporttesten.
Twee categorieën werden vooropgesteld: < of = 40 en > of = 41 (vanaf de dag van de 41ste
verjaardag wordt een bonus toegekend).
De leeftijdscoëfficiënt die wordt toegepast bij de normen van de eindtest is gebaseerd op
statistische gegevens van de resultaten van de ingangstesten uit de gegevensbank van DSR.



Er wordt eveneens gewerkt met een verschillende norm voor mannen en vrouwen. Er blijkt
immers een wetenschappelijk aantoonbaar verschil in fysiek prestatievermogen tussen
mannen en vrouwen. Dit wordt bevestigd door de ervaringen van de sportmonitoren met het
afnemen van testen gedurende de voorbije jaren. Op deze manier is er voor mannen en
vrouwen sprake van een gelijkwaardige uitdaging.



De normen worden beschouwd als toe te passen in ‘normale’ sportsituaties, zoals een piste
voor de looptests, een turnzaal voor de ‘politietesten’, en in gewone atmosferische
omstandigheden. Scholen die niet beschikken over een goed uitgebouwde infrastructuur
voor één of meer van de voorziene tests, worden geacht de normen soepel toe te passen ten
voordele van de hierdoor licht benadeelde aspiranten.



Het functioneel parcours werd gekozen als uitgangsbasis voor de eindtest voor alle kaders
gezien alle scholen uitgerust zijn met de vereiste logistieke voorzieningen en aldus een
identieke eindproef in elke Belgische politiescholen kan worden gehanteerd.

Normen
Eindproef

Dagelijks werk

-

1 blanco ronde rond parcours (buitenzijde)
Dragen van twee gewichten van elk 15 kg over 2 x 10 m
4 ronden van het functioneel parcours (idem rekrutering)
1 blanco ronde rond parcours (buitenzijde)

/100

Evaluatie 1
Politietesten:
- sit-ups
- push-ups
- shuttle run

/10
/10
/10
/30

Evaluatie 2
Test 5 km

/70
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A. Normen eindproef
Deze eindproef wordt afgelegd in politie-overall met wapengordel, blue gun en handboeien.

HEREN

PTN

DAMES

HEREN

PTN

DAMES

3'25

100

4'15

5'15

50

6'15

3'26

99

4'16

5'18

49

6'18

3'27

98

4'17

5'21

48

6'21

3'28

97

4'18

5'24

47

6'24

3'29

96

4'19

5'27

46

6'27

3'30

95

4'20

5'29

45

6'30

3'31

94

4'21

5'31

44

6'32

3'32

93

4'22

5'33

43

6'34

3'33

92

4'23

5'35

42

6'36

3'34

91

4'24

5'37

41

6'38

3'35

90

4'25

5'39

40

6'40

3'37

89

4'27

5'41

39

6'42

3'39

88

4'29

5'43

38

6'44

3'41

87

4'31

5'45

37

6'46

3'43

86

4'33

5'47

36

6'48

3'45

85

4'35

5'49

35

6'50

3'47

84

4'37

5'51

34

6'52

3'49

83

4'39

5'53

33

6'54

3'51

82

4'41

5'55

32

6'56

3'53

81

4'43

5'57

31

6'58

3'55

80

4'45

5'59

30

7'00

3'57

79

4'47

6'01

29

7'02

3'59

78

4'49

6'03

28

7'03

4'01

77

4'51

6'04

27

7'04

4'03

76

4'53

6'05

26

7'05

148

4'05

75

4'55

6'06

25

7'06

4'07

74

4'58

6'07

24

7'07

4'09

73

5'01

6'08

23

7'08

4'11

72

5'04

6'09

22

7'09

4'13

71

5'07

6'10

21

7'10

4'15

70

5'10

6'11

20

7'11

4'18

69

5'13

6'12

19

7'12

4'21

68

5'16

6'13

18

7'13

4'24

67

5'19

6'14

17

7'14

4'27

66

5'22

6'15

16

7'15

4'30

65

5'25

6'16

15

7'16

4'33

64

5'28

6'17

14

7'17

4'36

63

5'31

6'18

13

7'18

4'39

62

5'34

6'19

12

7'19

4'42

61

5'37

6'20

11

7'20

4'45

60

5'40

6'21

10

7'21

4'48

59

5'43

6'22

9

7'22

4'51

58

5'46

6'23

8

7'23

4'54

57

5'49

6'24

7

7'24

4'57

56

5'52

6'25

6

7'25

5'00

55

5'55

6'26

5

7'26

5'03

54

5'59

6'27

4

7'27

5'06

53

6'03

6'28

3

7'28

5'09

52

6'07

6'29

2

7'29

5'12

51

6'11

6'30

1

7'30

Leeftijdsaanpassing > of = 41: 30’’ wordt in mindering gebracht van het resultaat.
Telkens een kandidaat een hindernis niet succesvol aflegt, zelfs na een tweede of volgende poging,
kan deze kiezen tussen het opnieuw afleggen van die mislukte hindernis (tot deze wel is gelukt)
ofwel het afleggen van een extra blanco ronde (per mislukte hindernis) op het einde. Bij elke ronde
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wordt elke hindernis als nieuw te overschrijden hindernis beschouwd. Na deze extra ronde(s) wordt
zijn/haar tijd dan stopgezet.

B. Normen dagelijks werk : politietesten
HEREN

PTN

Shuttle-run

Push-up

Sit-up

< 10”00

>40

>60

10”00-10”29

37-40

10”30-10”59

DAMES
Shuttle-run

Push-up

Sit-up

10

<11”80

>20

50 of >

56-60

9

11”80-12”09

19-20

46-49

33-36

51-55

8

12”10-12”39

17-18

42-45

10”60-10”89

29-32

45-50

7

12”40-12”69

15-16

38-41

10”90-11”19

25-28

40-44

6

12”70-12”99

13-14

34-37

11”20-11”49

21-24

35-39

5

13”00-13”29

11-12

30-33

11”50-11”79

17-20

28-34

4

13”30-13”59

9-10

25-29

11’80-12”09

13-16

21-27

3

13”60-13”89

7-8

19-24

12”10-12”39

9-12

15-21

2

13”90-14”19

5-6

13-18

12”40-12”69

1-8

8-14

1

14”20-14”49

1-4

6-12

>12”70 of =

0

0-7

0

14”50 of =

0

0-5

Voor de testen sit-ups en push-ups wordt geen tijdslimiet opgelegd. Het doel van de oefening is er
zoveel mogelijk te doen op correcte én onafgebroken wijze.
Wanneer de kandidaat stopt, is de oefening gedaan. Er wordt ook niet gerust tijdens de oefening,
wel kan de sportmonitor corrigeren tijdens het uitvoeren van de oefening zodat deze op correcte
wijze uitgevoerd wordt.
Specifieke uitvoeringsmodaliteiten sit-ups:
De sit-ups worden door de deelnemers uitgevoerd met beide handen in contact met de schouders,
waarbij de voorarmen gekruist zijn voor het lichaam. Tijdens elke uitvoering dienen de ellebogen in
contact te komen met de knieën. Bij het terugkeren van deze beweging dienen de schouderbladen
de grond te raken alvorens een nieuwe beweging te kunnen aanvatten. Onvolledige bewegingen
worden niet aangerekend. De start gebeurt in liggende houding, de benen geplooid en de voeten
worden vastgehouden door een andere persoon.
Specifieke uitvoeringsmodaliteiten push-ups:
De push-ups worden uitgevoerd in een volledig gestrekte lichaamshouding (vormspanning) . De
handen worden op de grond op schouderbreedte geplaatst waarbij de vingers naar voor toe
(lengterichting van het lichaam) worden gericht. Om de diepte van de beweging te bepalen wordt
verplicht dat met de kin telkens geraakt wordt aan de bovenste zijde van de dubbelgestapelde
gymnastiekmat van het functioneel parcours.
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Leeftijdsaanpassing > of = 41:
Er wordt een leeftijdsaanpassing ingevoerd vanaf de leeftijd van 41 jaar. Deze leeftijdsaanpassing
geldt voor de personen die op de dag van de initieel geplande test de leeftijd van 41 jaar hebben
bereikt en geeft volgende tegemoetkomingen:
- SHR: van de gepresteerde tijd van de shuttle-run wordt 1” in mindering gebracht
- SIT-UPS: het aantal uitvoeringen wordt vermeerderd met 5
- PUSH-UPS: er worden 3 stuks bijgeteld.

C. Normen dagelijks werk : test 5 km

HEREN

PTN

DAMES

HEREN

PTN

DAMES

18’00

70

20’30

26’30

35

30’00

18’01-18’05

69

20’31-20’40

26’31-27’00

34

30’01-30’30

18’06-18’15

68

20’41-20’50

27’01-27’20

33

30’31-31’00

18’16-18’25

67

20’51-21’00

27’21-27’40

32

31’01-31’30

18’26’18’35

66

21’01-21’10

27’41-28’00

31

31’31-32’00

18’36-18’45

65

21’11-21’20

28’01-28’20

30

32’01-32’20

18’46-18’55

64

21’21-21’30

28’21-28’40

29

32’21-32’40

18’56-19’05

63

21’31-21’45

28’41-29’00

28

32’41-33’00

19’06-19’15

62

21’46-22’00

29’01-29’20

27

33’01-33’15

19’16-19’25

61

22’01-22’15

29’21-29’40

26

33’16-33’30

19’26-19’35

60

22’16-22’30

29’41-30’00

25

33’31-33’45

19’36-19’45

59

22’31-22’45

30’01-30’20

24

33’46-34’00

19’46-19’55

58

22’46-23’00

30’21-30’40

23

34’01-34’15

19’56-20’05

57

23’01-23’15

30’41-31’00

22

34’16-34’30

20’06-20’20

56

23’16-23’30

31’01’-31’20

21

34’31-34’45

20’21-20’35

55

23’31-23’45

31’21-31’40

20

34’46-35’00

20’36-20’50

54

23’46-24’00

31-41-32’00

19

35’01-35’15

21’51-21’05

53

24’01-24’15

32’01-32’20

18

35’16-35’30

21’06-21’20

52

24’16-24’30

32’21-32’40

17

35’31-35’45

21’21-21’35

51

24’31-24’45

32’40-33’00

16

35’46-36’00
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21’36-21’50

50

24’46-25’00

33’01-33’15

15

36’01-36’10

2151-22’10

49

25’01-25’15

33’16-33’30

14

36’11-36’20

22’11-22’30

48

25’16-25’30

33’31-33’45

13

36’21-36’30

22’31-22’50

47

25’31-25’45

33’46-34’00

12

36’31-36’40

22’51-23’10

46

25’46-26’00

34’01-34’10

11

36’41-36’50

23’11-23’30

45

26’01-26’20

34’11-34’20

10

36’51-37’00

23’31-23’50

44

26’21-26’40

34’21-34’30

9

37’01-37’10

23’51-24’10

43

26’41-27’00

34’31-34’40

8

37’11-37’20

24’11-24’30

42

27’01-27’20

34’41-34’50

7

37’21-37’30

24’31-24’50

41

27’21-27’40

34’51-35’00

6

37’31-37’40

24’51-25’10

40

27’41-28’00

35’01-35’9

5

37’41-37’50

25’11-25’30

39

28’01-28’30

35’10-35’14

4

37’51-38’00

25’31-25’50

38

28’31-29’00

35’15-35’19

3

38’01-38’10

25’51-26’10

37

29’01-29’30

35’20-35’24

2

38’11-38’20

26’11-26’29

36

29’31-29’59

35’25-35’29

1

38’21-38’29

+35’30

0

+38’30

Leeftijdsaanpassing vanaf > of = 41: een bonus van 2’30”: gelopen tijd – 2’30”
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Bijlage 4: Overzicht linken leerplan INP
Dit document omvat een overzicht van de linken tussen verschillende clusteronderdelen die door de
werkgroepen geïdentificeerd werden en werden opgenomen in het leerplan. Het betreft een nietexhaustieve lijst.
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Blok 1
Cluster 1: De politiedienst in relatie tot de bestuurlijke en gerechtelijke organisatie
Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

1.2.2 (De rol van de GAS-wetgeving situeren binnen de
bestuurlijke organisatie)

Wordt verder uitgewerkt in

Cluster 6 (Domeinspecifiek recht)

1.3.3 (De opeenvolgende stappen na het maken van een PV,
zowel intern politie als extern in de rechtsgang, opsommen
en elke stap motiveren)

Hiernaar wordt verwezen in
(procedures APO & VPV & RIR &
melding worden gezien in)

7.1.2 (Vanuit vaststellingen de essentiële rubrieken van een
PV identificeren en invullen)

1.7 (Het politiewerk situeren binnen de Europese en
internationale context)

Geven voor

9.4.2 (Omstandigheden waarin internationale
politiesamenwerking aangewezen is detecteren en illustreren
aan de hand van voorbeelden)

Beschrijving link

Link met

7.2.3 (Bestuurlijke en gerechtelijke informatie volgens
vigerende regelgeving beheren)

Cluster 2: Wet op het politieambt
Cluster 3: Politionele deontologie
Competentie / Doelstelling
3.1.1 (Vanuit concrete casussen het belang van een
deontologische code verwoorden)

1.4.1 (De visie en filosofie achter de geïntegreerde politie
omschrijven )
1.1.3 (Artikelen van de grondwet met betrekking tot rechten
en vrijheden illustreren met een voorbeeld)
Cluster 2 (Wet op het politieambt)
Cluster 12 (Maatschappelijke oriëntering)
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3.1.2 (Vanuit concrete maatschappelijk situaties de rechten
van de mens herkennen en een eventuele
politietussenkomst motiveren)

1.1.3 (Artikelen van de grondwet met betrekking tot rechten
en vrijheden illustreren met een voorbeeld)
Cluster 2 (Wet op het politieambt)
Cluster 13 (Communicatie), doelstelling
13.1.3 (Assertief gedrag stellen rekening houdend met
het doel, de context en de gesprekspartner(s)),
13.1.4 (Basisprincipes van overtuigen toepassen
rekening houdend met het doel, de context en de
gesprekspartner(s)),
13.1.5 (Basisprincipes van conflicthantering toepassen
rekening houdende met het doel, de context en de
gesprekspartner(s)) en
13.1.6 (Basisprincipes van onderhandeling en
bemiddeling toepassen rekening houdend met het
doel, de context en de gesprekspartner(s))
Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)

3.1.3 (Normafwijkend gedrag van politieambtenaren
herkennen en standpunten rechtvaardigen op basis van
geldende regels)

= Toepassing inzake

2.1.1 (De bevoegdheden die in de wet op het politieambt
omschreven staan, opsommen, omschrijven en illustreren aan
de hand van concrete optredens van de geïntegreerde politie)
en
2.1.2 (Opdrachten en bevoegdheden van de verschillende
kaders van de geïntegreerde politie omschrijven en
onderscheiden)

3.1.4 (Vanuit concrete situaties de discretionaire
bevoegdheid van de politieambtenaar omschrijven en
motiveren)

1.1.3 (Artikelen van de grondwet met betrekking tot rechten
en vrijheden illustreren met een voorbeeld)
Cluster 2 (Wet op het politieambt)
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Cluster 13 (Communicatie), doelstelling
13.1.3 (Assertief gedrag stellen rekening houdend met
het doel, de context en de gesprekspartner(s)),
13.1.4 (Basisprincipes van overtuigen toepassen
rekening houdend met het doel, de context en de
gesprekspartner(s)),
13.1.5 (Basisprincipes van conflicthantering toepassen
rekening houdende met het doel, de context en de
gesprekspartner(s)) en
13.1.6 (Basisprincipes van onderhandeling en
bemiddeling toepassen rekening houdend met het
doel, de context en de gesprekspartner(s))
Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
Cluster 4: Inleiding recht
Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

4.1.2 (De bronnen van recht als basis voor rechtmatig
optreden van de geïntegreerde politie in de verschillende
rechtsdomeinen verduidelijken)

Is gelinkt aan

Cluster 3: Politionele deontologie
1.1.2 (De functie van de grondwet omschrijven)
1.3.1 (De organisatie van het rechtssysteem in België
schematiseren en de werking ervan omschrijven)

4.2.2 (De drie soorten misdrijven definiëren)

Is gelinkt aan

Competentie 1.3 (Inzicht hebben in de gerechtelijke
organisatie)

4.2.3 (De bestanddelen van een misdrijf definiëren en deze
op eenvoudige casussen toepassen)

Is gelinkt aan … als praktische
uitwerking van deze theorie

Competentie 7.1 (De techniek van het opstellen van een
proces verbaal beheersen)

4.3.2 (Het begrip afstapping ter plaatse uitleggen)

Wordt verder behandeld bij

10.2.1 (Eerste en dringende maatregelen treffen bij een
misdrijf)
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4.3.5 (De impact van de wet Franchimont op het politiewerk
verwoorden en illustreren met voorbeelden)

Zijn gelinkt aan

10.1.1 (Basistechnieken van het verhoor toepassen)

Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

6.1.4 (Vanuit concrete casussen een misdrijf waarbij een
ambtenaar verdachte is, kwalificeren en mogelijke gevolgen
omschrijven)

Link maken met

Cluster 3 (Politionele deontologie)

6.3.3 (Probleemsituaties en inbreuken qua
jeugdbescherming identificeren en illustreren met
voorbeelden)

Link met

8.1.2 (Beoordelen naar welke partner moet doorverwezen
worden)

6.3.5 (De constitutieve elementen van inbreuken volgens de
antiracisme- en antidiscriminatiewet uitleggen)

Link met

12.1.2 (Maatschappelijke ontwikkelingen en culturele
fenomenen vanuit diverse contexten herkennen)

4.3.6 (De impact van de wet Salduz op het politiewerk
verwoorden en illustreren met voorbeelden)
Cluster 5: Wegcode
Blok 2
Cluster 6: Domeinspecifiek recht

12.1.4 (Is zich bewust van de oorzaken en gevolgen van
racisme, discriminatie, stereotypen en vooroordelen (eigen
referentiekader) en de impact hiervan op een professionele
basishouding)
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Cluster 7: Informatiemanagement
Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

7.1.2 (Vanuit vaststellingen de essentiële rubrieken van een
PV identificeren en invullen)

Omdat aspiranten aangeleerd worden
in elke situatie zijn/haar neutraliteit
te bewaren los van het eigen
referentiekader, zo ook bij het
opmaken van het PV, kan hier de link
gelegd worden met

12.1.4 (Is zich bewust van de oorzaken en gevolgen van
racisme, discriminatie, stereotypen en vooroordelen (eigen
referentiekader) en de impact hiervan op een professionele
basishouding)

7.2.2 (De verzamelde informatie situeren in de totaliteit van
de informatieflux)

Link met

1.3.3 (De opeenvolgende stappen na het maken van een PV,
zowel intern politie als extern in de rechtsgang, opsommen en
elke stap motiveren)

7.2.8 (Signalen en verschijnselen van radicalisme en
extremisme identificeren en registreren)

Link met

Cluster 12 (Maatschappelijke oriëntering)

Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

8.1.1 (Een hoffelijke en dienstverlenende houding
aannemen bij verschillende vormen van onthaal)

Verbanden met

Cluster 13 (Communicatie)

Cluster 8: Politioneel onthalen en bejegenen

Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
Cluster 10 (Onderzoeken)

8.1.3 (Adequaat reageren op verwachtingen en vragen van
de burger)

Verbanden met

8.2.1 (Vanuit eerstelijnszorg slachtoffers adequaat
opvangen)

Verbanden met

Cluster 3 (Politionele deontologie)
Cluster 13 (Communicatie)
Competentie 4.3 (De basisprincipes van strafvordering
beheersen)
8.2.5 (Een slecht nieuws melding uitvoeren)
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Cluster 10 (Onderzoeken)
Cluster 13 (Communicatie)
Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
8.2.2. (Verschillende types van slachtoffers en hun
specifieke behoeften onderscheiden)

Verbanden met

8.2.5 (Een slecht nieuws melding uitvoeren)
Cluster 13 (Communicatie)
Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)

8.2.3 (De ondersteunende wettelijke mogelijkheden voor
een slachtoffer onderscheiden)

Verbanden met

8.1.2 (Beoordelen naar welke partner moet doorverwezen
worden)

8.2.5 (Een slecht nieuws melding uitvoeren)

Verbanden met

Cluster 13 (Communicatie)

Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

9.1.3 (Een persoon van zijn vrijheid beroven volgens de
wettelijke procedures)

Link met (verhinderen dat er
tegenstrijdigheden zijn)

Cluster 15 (geweld- en stressbeheer)

9.1.4 (Een voertuig doorzoeken volgens de wettelijke
procedures)

Link met

Cluster 11 (Verkeer) -> De geïntegreerde oefening

9.1.5 (Een gebouw doorzoeken volgens de wettelijke
procedures)

Link met

9.1.6 (Een inbeslagname uitvoeren volgens de wettelijke
procedures)

Link met

Cluster 9: Politioneel tussenkomen

15.6.1 (Tactische interventieprincipes toepassen)
15.6.1 (tactische interventieprincipes toepassen)
15.4.5 (technieken van geweldbeheersing in specifieke
situaties in tijd en ruimte toepassen)
10.3.3 (de juridische mogelijkheden en grenzen bij
gerechtelijke inbeslagname onderscheiden)
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9.2.3 (De bevoegdheden van de Agent van Bestuurlijke
Politie (AGP) en de Officier van Bestuurlijke Politie (OBP) bij
openbare orde onderscheiden)

Link met

Competentie 1.2 (inzicht hebben in de bestuurlijke
organisatie)

9.3.1 (De eerste maatregelen toepassen in geval van
noodsituaties)

Link met

15.6.1 (Tactische interventieprincipes toepassen)

9.4.2 (Omstandigheden waarin internationale
politiesamenwerking aangewezen is detecteren en
illustreren aan de hand van voorbeelden)

Link met

Competentie 1.7 (het politiewerk situeren binnen de
Europese en internationale context)

Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

10.1.1 (Basistechnieken van het verhoor toepassen)

Salduz wordt eveneens aangehaald in

4.3.6 (De impact van de wet Salduz op het politiewerk
verwoorden en illustreren met voorbeelden)

Cluster 10: Onderzoeken

De Wet Franchimont komt eveneens
aan bod in
Besteed aandacht aan de link met

4.3.5 (De impact van de wet Franchimont op het politiewerk
verwoorden en illustreren met voorbeelden)
Transversale cluster 13 (Communicatie)

10.1.2 (Een PV van verhoor opstellen in verschillende
verhoorsituaties)

Link met (toepassing in context van
verhoorsituaties)

Competentie 7.1 (De techniek van het opstellen van een
proces verbaal beheersen)

10.3.1 (De juridische mogelijkheden en grenzen bij
verschillende types huiszoekingen onderscheiden)

Link met (link met voortdurend en
aflopend misdrijf)

4.2.2 (De drie soorten misdrijven definiëren)

10.3.2 (Een huiszoeking uitvoeren en PV opstellen)

Link met (in context van een
huiszoeking)

Competentie 7.1 (De techniek van het opstellen van een
proces verbaal beheersen)
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10.3.3 (De juridische mogelijkheden en grenzen bij
gerechtelijke inbeslagname onderscheiden)

Link met

9.1.6 (De wettelijke procedures inzake inbeslagname
toepassen)

10.3.4 (De onderzoeksmethodes van herkenning en
confrontatie onderscheiden, uitvoeren en PV opstellen)

Link met (in context van herkenning)

Competentie 7.1 (De techniek van het opstellen van een
proces verbaal beheersen)

Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

11.3.3 (Procedures bij controle van vervoersmiddelen op de
openbare weg toepassen)

Link met

15.6.1 (Tactische interventieprincipes toepassen)

11.4.1 (De nodige documenten opstellen om een
weggebruiker te verbaliseren)

Link met

3.1.4 (Vanuit concrete situaties de discretionaire bevoegdheid
van de politieambtenaar omschrijven en motiveren)

Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

12.1.1 (Maatschappelijke ontwikkelingen en culturele
fenomenen benoemen en omschrijven)

Verbanden met

Cluster 3 (Politionele deontologie)

Cluster 11: Verkeer

Transversale clusters
Cluster 12: Maatschappelijke oriëntering

Bezoek DOSSIN kazerne (3.1.2)
12.1.2 (Maatschappelijke ontwikkelingen en culturele
fenomenen vanuit diverse contexten herkennen)

Verbanden met

Cluster 3 (Politionele deontologie)

-> EPZ, GGPZ

1.4.1 (De visie en filosofie achter de geïntegreerde politie
omschrijven)

-> Vreemdelingenwetgeving

Competentie 6.3 (politiewerk situeren in relatie tot bijzondere
wetgevingen)
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12.1.3 (Normovertredend gedrag herkennen en
standpunten vanuit diverse contexten verklaren)

-> Ervaringen van niet behandelde
onderwerpen - openheid van geest
-> EPZ, GGPZ

12.1.4 (Is zich bewust van de oorzaken en gevolgen van
racisme, discriminatie, stereotypen en vooroordelen (eigen
referentiekader) en de impact hiervan op een professionele
basishouding)

Cluster 3 (Politionele deontologie)
1.4.1 (De visie en filosofie achter de geïntegreerde politie
omschrijven)

-> Aangepaste reactie op eventuele
provocatie

Cluster 13 (Communicatie)

Verbanden met

Competentie 6.1 (Bijzondere principes van strafrecht
beheersen)
Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
Cluster 10 (Onderzoeken)
Cluster 13 (Communicatie) -> in het bijzonder communicatie
met minderheden/doelgroepen

12.1.5 (Is zich bewust van de structurele en
maatschappelijke oorzaken en gevolgen van stress)

Verbanden met

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
Portfolio

Cluster 13: Communicatie
Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

13.1.1 (Vanuit concrete casussen de basiselementen van
communicatie herkennen en omschrijven)

Verbanden met

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)

13.1.2. (Een gesprek voeren rekening houdend met het
doel, de context en de gesprekspartner(s))

Verbanden met

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
Cluster 10 (Onderzoeken)
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13.1.3 (Assertief gedrag stellen rekening houdend met het
doel, de context en de gesprekspartner(s))

Verbanden met

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
Cluster 10 (Onderzoeken)
Geïntegreerde oefeningen cluster 9 en 15

13.1.4 (Basisprincipes van overtuigen toepassen rekening
houdend met het doel, de context en de
gesprekspartner(s))

Verbanden met

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
Cluster 10 (Onderzoeken)
Geïntegreerde oefeningen cluster 9 en 15

13.1.5 (Basisprincipes van conflicthantering toepassen
rekening houdende met het doel, de context en de
gesprekspartner(s))

Verbanden met

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
Cluster 10 (Onderzoeken
Geïntegreerde oefeningen cluster 9 en 15
15.3.2 (Psychosociale vaardigheden integreren in het oplossen
van gevaarsituaties)

13.1.6 (Basisprincipes van onderhandeling en bemiddeling
toepassen rekening houdend met het doel, de context en
de gesprekspartner(s))

Verbanden met

Cluster 15 (Geweld- en stressbeheer)
Cluster 8 (Politioneel onthalen en bejegenen)
Cluster 9 (Politioneel tussenkomen)
Cluster 10 (Onderzoeken)
Geïntegreerde oefeningen cluster 9 en 15

163

Cluster 14: Sport
Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

14.1.1 (Ontwikkelen en verbeteren van de motorische
vaardigheden)

Link tussen ademhalingsregulatie en

Competentie 15.2 (Omgaan met stress en weerbaarheid
opbouwen)

Competentie / Doelstelling

Beschrijving link

Link met

15.3.2 (Psychosociale vaardigheden integreren in het
oplossen van gevaarsituaties)

Deze oefeningen kunnen doorgaan in
het kader van

13.1.2 (Een gesprek voeren rekening houdend met het doel,
de context en de gesprekspartner(s))

Cluster 15: Geweld- en stressbeheer

13.1.5 (Basisprincipes van conflicthantering toepassen
rekening houdende met het doel, de context en de
gesprekspartner(s))
15.4.5 (Technieken van geweldbeheersing in specifieke
situaties in tijd en ruimte toepassen)

Deze oefeningen worden
georganiseerd in het kader van

13.1.2 (Een gesprek voeren rekening houdend met het doel,
de context en de gesprekspartner(s)) en
9.1.5 (Een gebouw doorzoeken volgens de wettelijke
procedures)

Mogelijke link met
15.6.1 (Tactische interventieprincipes toepassen)

De geïntegreerde oefeningen kunnen
doorgaan in aanwezigheid van een
specialist in geweldsbeheersing in het
kader van

15.6.1 (Tactische interventieprincipes toepassen)
9.1.1 (Identiteit van personen volgens de geijkte procedures
controleren)
9.1.4 (Een voertuig doorzoeken volgens de wettelijke
procedures)
9.1.5 (Een gebouw doorzoeken volgens de wettelijke
procedures)
11.3.3 (Procedures bij controle van vervoersmiddelen op de
openbare weg toepassen)
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Mogelijke link met

15.4.5 (Technieken van geweldbeheersing in specifieke
situaties in tijd en ruimte toepassen)

15.6.2 (Dieren inzetten bij controle interventies)

Link met

Competentie 9.1. (Controleprocedures en dwangmaatregelen
toepassen)

15.6.4 (Voorbeelden van potentiële doelwitten
onderscheiden en beveiligen)

De principes van de
geweldsbeheersing kunnen toegepast
worden in aanwezigheid van een
specialist geweldsbeheersing in

9.3.1 (De eerste maatregelen toepassen in geval van
noodsituaties)
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Bijlage 5: Tijdslijn
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Bijlage 6: Opsplitsing opdrachten werkplekleren met of zonder
attest individuele bewapening

Zonder attest individuele bewapening

Met attest individuele bewapening

Cluster 1: De politiedienst in relatie tot de
bestuurlijke en gerechtelijke organisatie
Opdrachten in kader van samenwerking met
interne en externe partners uitvoeren
Cluster 3: Politionele deontologie
Opdrachten in kader van samenwerking met
bevoorrechte getuigen inzake het bevorderen van
de integriteit en deontologie binnen de interne
organisatie uitvoeren.
Cluster 7: Informatiemanagement
Opdrachten inzake een PV opstellen uitvoeren.
Opdrachten inzake het beheer van bestuurlijke en
gerechtelijke informatie uitvoeren.
Opdrachten inzake het gebruik van communicatieen transmissiemiddelen uitvoeren.
Opdrachten inzake het consulteren van
databanken uitvoeren.
Cluster 8: Politioneel onthalen en bejegenen
Actief deelnemen aan verschillende vormen van
onthaal.
Deelnemen aan een gesprek met slachtoffer.
Deelnemen aan multidisciplinaire oefeningen met
aandacht voor bejegening van slachtoffers.
Cluster 9: Politioneel tussenkomen
Een zoeking uitvoeren.
Een persoon fouilleren.
Een persoon van zijn vrijheid beroven met
respect voor de wettelijke voorschriften en
directieven en zijn overbrenging uitvoeren.
Actief deelnemen aan een ordedienst.
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Tussenkomen naar aanleiding van intra
familiale problematieken.
Deelnemen aan een grootschalige actie.
Tussenkomen bij, vaststellen van en afhandelen
van courante fenomenen.
De procedure van een inbeslagname uitvoeren.
Deelnemen aan multidisciplinaire oefeningen,
met aandacht voor beheer van noodsituaties
(realiseerbaarheid).
Een patrouille uitvoeren.
Een identiteitscontrole uitvoeren.
Cluster 10: Onderzoeken
Een verhoor afnemen.
Een verhoor van Salduz categorie 4 bijwonen.
Processen-verbaal, verslagen, wettelijke
documentatie en administratieve documenten
opstellen.
Deelnemen aan een afstapping ter plaatse van
een ernstig feit.
Deelnemen aan een huiszoeking.
Een buurtonderzoek uitvoeren.
Cluster 11: Verkeer
Het verkeer regelen.
Verkeerstoezicht houden.
Voertuigen en weggebruikers controleren,
inclusief afwerking administratieve
formaliteiten.
Een verkeersinbreuk vaststellen en het PV
opstellen.
Een verkeersongeval vaststellen en het PV en
verkeersongevallenplan opstellen.
Deelnemen aan grootschalige verkeersacties.
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Een controle uitvoeren in kader van een actie
drugs en alcohol in het verkeer.
Cluster 12: Maatschappelijke oriëntering
Centra met aandacht voor specifieke doelgroepen
en/of fenomenen bezoeken.
Sociale inzichts- en/of inzetdagen.
Cluster 13: Communicatie
Deelnemen aan een hercontactname.
Opdrachten inzake wijkwerking uitvoeren en
afwerken.

