
3260 OPI-ANG-Fusiepersonen-Eindgebruiker 

 

TTOOEELLAATTIINNGGSSVVOOOORRWWAAAARRDDEENN  

 De functie van opleider of docent uitoefenen in het domein van de operationele politionele 
informatie (OPI); 

 De functie van informatieverwerker uitoefenen (vb. functioneel beheerder, assistent FB, lid 
AIK,…) en bij voorkeur over een degelijke kennis beschikken inzake de ANG centraal (vb. 
ANG centrale vatting, ANG centrale validatie,…) en op zijn minst over de kennis en de 
bijbehorende voorkennis beschikken die na de volgende opleidingen zouden moeten zijn 
verworven: 
 OPI-ANG-Basistheorie (1550) 
 OPI-ANG-Basisexploitatie (1640) of OPI-ANG-Exploitatie (3045) 

 
Indien de toelatingsvoorwaarden niet voldaan zijn kan de kandidaat ontzegd worden van de 
opleiding of wordt zijn brevet niet gevalideerd. 
 
   

IINNHHOOUUDD  eenn  TTIIJJDDSSDDUUUURR  

 
Module 1: Algemene inleiding en context (0,5u) 

 Finaliteit en pedagogische doelstellingen van deze opleiding 

 Bestaansredenen van de fusiemodule 

 De vier assen binnen het actieplan ‘kwaliteit’. 
 
Module 2: Het werkproces ‘Fusie’ (0,5u) 

 De verschillende fasen van het werkproces ‘Fusie’ 

 Beslissingsprincipe op basis van directe en indirecte elementen 

 De fusiemodule als instrument in het werkproces ‘Fusie’ 

 Het resultaat van de fusie. 
 
Module 3: Algemene principes (0,5u) 

 Verantwoordelijk voor de uitvoering van een fusie 

 De impact van de gebruikscodes op de fusie 

 De impact van onderzoeken op de fusie 

 De impact van AFIS-sleutels op de fusie 

 De impact van de validatie op de fusie 

 De impact van de notie ‘voldoende geïdentificeerd’ op de fusie. 
 
Module 4: De regels (2,5u) 

 De drie basisregels: ‘absolute doelprioriteit’, ‘doelprioriteit’ en ‘onbeslist’ 

 Een gedetailleerd overzicht van de attributen van een persoon en de mogelijke bindingen. 
 
Module 5: Gebruik van de ‘fusiemodule’ (4u) 

 Een demonstratie van de navigatie binnen de schermen van een module ‘fusie’ op basis van 
enkele voorbeelden 

 Oefeningen op basis van scenario’s. 
 
TOTAAL aantal uren van de opleiding: 8u 

 

EEVVAALLUUAATTIIEE  

 
Formatieve en overdracht. 

 

PPRRAAKKTTIISSCCHHEE  MMOODDAALLIITTEEIITTEENN  

 
De organiserende school contacteren. 

 


