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Vacature docent verkeer 
Inhoudelijke expertise  



 

 

 

Basisopleiding basiskader 

1 Doelen van de opleiding voor het vakgebied verkeer 

Onderstaande zaken moet de aspirant inspecteur beheersen op het einde van de opleiding. 

 

Competentie 5.1. De wegcode 
beheersen  
 

5.1.1. Inbreuken herkennen en opzoeken in de desbetreffende 
wetgeving.  
5.1.2. Verkeersinbreuken kwalificeren aan de hand van de 
wegcode 
 

Competentie 11.1. 
Verkeersveiligheids- en 
handhavingsbeleid situeren binnen 
de bredere politiecontext 

11.1.1 In verkeerssituaties handelen vanuit de principes van 
excellente politiezorg.  
11.1.2 In het kader van de diverse veiligheidsplannen en 
partnerschappen, verkeerspolitionele activiteiten rechtvaardigen. 

Competentie 11.2. De relevante 
verkeerswetgeving beheersen  
 

11.2.1 Gevaarlijke en maatschappijstorende verkeersinbreuken 
herkennen en zijn standpunt rechtvaardigen.  
11.2.2 Aan de hand van concrete verkeersituaties mogelijke 
politionele reacties bepalen en zijn keuze rechtvaardigen.  
11.2.3 Vereiste boorddocumenten identificeren en controleren 
en bij inbreuken maatregelen treffen. 

Competentie 11.3. Weggebruikers 
controleren  

11.2.4 Een verkeersdispositief in ploegverband opstellen.  
11.2.5 In een grootschalig verkeersdispositief functioneren.  
11.2.6 Procedures bij controle van vervoersmiddelen op de 
openbare weg toepassen. 

Competentie 11.4. 
Verkeersgerelateerde processen-
verbaal opstellen  

11.4.1 De nodige documenten opstellen om een weggebruiker te 
verbaliseren.  

Competentie 11.5. Verkeersacties 
uitvoeren  

11.5.1 Het verkeer regelen.  
11.5.2 De volledige procedure ter controle van alcohol in het 
verkeer autonoom uitvoeren. 11.5.3 De volledige procedure ter 
controle van drugs in het verkeer autonoom uitvoeren.  

Competentie 11.6. De aanpak bij 
een verkeersongeval beheersen 

11.6.1 Eerste maatregelen treffen bij aankomst bij een 
verkeersongeval.  
11.6.2 De vaststellingen bij een verkeersongeval doen en PV 
opstellen.  
11.6.3 Vanuit de vaststellingen een dienstverlenende nazorg en 
afhandeling verzekeren. 11.6.4 Beoordelen wanneer er sprake is 
van vluchtmisdrijf en de gepaste maatregelen treffen 

 

 



 

 

2 Vakken en uurverdeling 

Voor volgende vakken binnen de opleiding zoeken we docenten: 

• Alcohol in het verkeer (8 hr) 
• Drugs in het verkeer (8 hr) 
• Verkeersongevallen (12 hr) 
• Verkeersongevallen: praktijk (12 hr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Basisopleiding middenkader 

1 Doelen van de opleiding voor het vakgebied verkeer 

Onderstaande zaken moet de aspirant hoofdinspecteur beheersen op het einde van de opleiding. 

 



 

 

2 Vakken en uurverdeling 

• De rol van hoofdinspecteur in het verkeer (8 hr) 
• Alcohol en drugs in het verkeer (8 hr) 
• Bijzondere verkeerssituatie (4 hr) 
• Tussenkomen bij zware verkeersongevallen en zware feiten die een invloed hebben op de 

verkeersvlotheid (8 hr) 
• Inplaatsstelling en leiding van een controledispositief (8 hr) 
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