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ONDERHANDELINGSCOMITE

-

Op 17 en 26 maart 2014 vonden de
onderhandelingscomités 341 en 342 plaats
met volgend agendapunt.

-

– Vincent Gilles – Vincent Houssin

BASISOPLEIDING
INP
–
KWALITATIEVE
VERBETERING
(VERVOLG OCP 340)
Als gevolg van de besprekingen tijdens het
OCP 340 werden de opmerkingen inzake de
basisopleiding INP door ons overgemaakt aan
de overheid. Wij vragen om dit dossier met de
nodige ernst te behandelen en niet overhaast
te werken.
Onze algemene opmerkingen:
- De harmonisering van de opleiding
ontbreekt;
- Wie doet een kwaliteitscontrole op de
gegeven opleiding;
- De rechten van de aspirant moeten
gewaarborgd worden.
VSOA Politie geeft volgende knelpunten en
beklemtoont dat er nog steeds teveel “vrijheid”
aan de politiescholen wordt gegeven:
- Wij vragen een vast aantal uren per
lesonderwerp;
- Wij vragen een vast gesteld aantal stage
uren;
- De politiescholen moeten de syndicale
organisaties verplicht uitnodigen waar
wijzelf onze organisatie kunnen voorstellen;
- De regels van het evaluatiegesprek
analoog maken aan deze van het Ops
personeel;
- De verdeling van de punten van het
schriftelijk examen moet in alle scholen
gelijk zijn;
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De DGS moet een eindbeslissing in het kader van een
beroepsprocedure kunnen nemen binnen een bepaalde
termijn;
In bepaalde scholen worden nog steeds geen cursussen
(papieren versie) ter beschikking gesteld van de aspiranten.

VSOA Politie heeft hierna nog volgende bedenkingen:
- De overheid vertrouwt en rekent op de “goodwill” van de
politiescholen. Maar welke tools heeft de overheid indien een
politieschool zich niet aan de regels houdt. Het zijn uiteindelijk
gesubsidieerde VZW’s. Wij vinden dat de regels strenger
moeten opgelegd worden naar de scholen toe. De overheid
geeft toe dat de kwaliteitscel, die instaat voor de controle op de
kwaliteit van de politiescholen tot op heden nog geen enkel
verslag heeft opgemaakt.

-

-

Wij wensen dat de voorstelling van de vakorganisaties wordt
opgenomen in het opleidingsplan zodat de politiescholen
verplicht zijn om tijd te voorzien voor onze organisatie.
In afwachting van de beroepsbeslissing voor een aspirant moet
er een duidelijk omschreven kader bepaald worden wat de
aspirant tussentijds moet doen.

Tenslotte benadrukt VSOA Politie nogmaals het belang van:
- Een efficiënt controleorgaan dat de goede werking van de
politiescholen controleert;

-

Het maximum aantal aspiranten per klas (max. 40) zoals
afgesproken tijdens een vorig overleg te respecteren.
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