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Politietechnieken

Interventiegids Terrein: nieuwe update

• De Nationale Politieacademie (ANPA) heeft de Interventiegids 
Terrein (IGT) opnieuw geüpdatet. 

• Dit gebeurde in nauwe samenwerking met diverse experten. 
• Ondertussen is de IGT al jaren digitaal beschikbaar.

De InterventieGids Terrein is beschikbaar op het intranet van de politie via: 

Portal > Pol Info – Intranet > InterventieGids Terrein (in het linkermenu, onder Operationele middelen)

Politiepersoneelsleden kunnen de IGT ook downloaden in pdf-formaat. In de pdf-versie kan je dankzij de 
hyperlinks op dezelfde manier navigeren als in de online versie, en dit op eender welk toestel (laptop, tablet of 
smartphone).

In de uitgave ‘april 2018’ van de IGT zijn de volgende hoofdstukken volledig vernieuwd: 

- Contacten met de pers

- Salduz wetgeving.

Daarnaast zijn er updates van de hoofdstukken Huiszoeking, Bomalarm en Arrestatie (aanhouding).

Wenst u ook mee te werken aan de ontwikkeling of de update van een IGT-fiche?
Heeft u een vraag of een suggestie over de IGT?
Aarzel niet, we hebben u nodig!

Enquête
Help ons de IGT te verbeteren en deel uw mening aan 
de hand van deze korte online vragenlijst. 

Contact
Nationale Politieacademie - Interventiegids Terrein
DRP.Academy.InterventionGuide@police.belgium.eu 
Tel. 02 642 79 99

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPphb-uL8d7Cq4L5idCecpB3_KKv5iH62uE0vTrHtjtakACw/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
mailto: DRP.Academy.InterventionGuide@police.belgium.eu
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Directie van de communicatie - v.u.: Géraldine Bomal

https://poldms.police.be� www.polimagery.be

https://www.yammer.com/police.belgium.eu

•	 De	politie	organiseert	binnenkort	een	intern	bevorderingsexamen	voor	de	personeelsleden	van	het	
administratief	en	logistiek	kader	(CALog).

•	 Alle	informatie	over	het	examen	en	de	lijst	van	te	kennen	leerstof	zijn	te	vinden	op	www.jobpol.be.	
•	 Inschrijven	voor	de	proeven	kan	tot	30	april	2018.

Het selectieproces is verdeeld in verschillende proeven. De eerste proef, de beroepsproef, bestaat uit een 
schriftelijk examen over de algemene beroepskennis. Er is ook een informaticaproef. Voor de kandidaten voor 
overgang naar het niveau B en het niveau A is er bovendien een persoonlijkheidsproef en een gesprek met een 
selectiecommissie.
Voor wie interesse heeft, is er een informatiesessie op woensdag 25 april om 13.00 uur in het complex Geruzet - 
Luchtmachtlaan 10, 1040 Etterbeek (gebouw B, zalen Canadian en Messina).
Deze tabel vermeldt het maximale aantal brevetten voor overgang naar een hoger niveau volgens het soort 
brevet en het taalstelsel:

Brevetten voor overgang naar niveau A: 11 Nl 11 Fr 1 Du

Brevetten voor overgang naar niveau B: 35 Nl 31 Fr 1 Du

Brevetten voor overgang naar niveau C: 39 Nl 36 Fr 1 Du

Loopbaanontwikkeling

Sociale promotie CALog: weldra  
bevorderingsexamens 

Meer weten? 
De lijst van de kennen leerstof en de inschrijvingsfor-
mulieren zijn beschikbaar op Jobpol.be

Contact
drp@police.belgium.eu 

Planning van de proeven
Voor de brevetten voor overgang naar niveau C:

• Inschrijvingsperiode: tot 30 april 2018
• Beroepsproef: 4 juni 2018
• Informaticaproef (Word): september 2018

Voor de brevetten voor overgang naar niveau B en niveau A:
• Inschrijvingsperiode: tot 30 april 2018
• Beroepsproef: 4 juni 2018
• Informaticaproef (Word en Excel): september 2018
• Persoonlijkheidsproef en selectiecommissie: van oktober tot december 2018

http://www.jobpol.be
http://www.jobpol.be/home/bur_agent_prom/
mailto: drp@police.belgium.eu

