
   

 

Ethische competentie: het belang van selectie en socialisatie  
 

 

Het hoeft weinig betoog dat zowel de selectie als de basisopleiding van personeel een grote impact kunnen 

hebben op de ethische competentie van de medewerkers in een organisatie en dus op de integriteit van de 

organisatie als geheel. De selectieprocedure zorgt ervoor dat men ethische competente kandidaten toelaat tot 

de organisatie en de  basisopleiding zorgt ervoor dat die ethische competentie verder ontwikkeld wordt en 

relevant wordt gemaakt voor de concrete praktijk van de organisatie.  

Annelies De Schrijver van de KU Leuven onderzocht in haar doctoraatsstudie de ethische 

competentieontwikkeling van aspirant-inspecteurs van politie tijdens hun opleiding en eerste jaar ervaring in 

een politiedienst. Zij zal op deze studienamiddag eerst een concept van ethische competentie introduceren en 

vervolgens de resultaten van haar empirisch onderzoek presenteren. Vervolgens wordt de discussie 

opengetrokken en wordt breder gereflecteerd door zowel academici als experts uit de praktijk. Daarbij zal ook 

ingegaan worden op de bredere conclusies buiten de specifieke politiewereld.  

Deze studienamiddag staat open voor onderzoekers, studenten en politieambtenaren, maar ook voor 

professionals uit andere sectoren die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden en beperkingen van de 

selectieprocedure en opleiding in het integriteitsbeleid. 

Programma 

13u00 – 13u30 Onthaal met koffie 

13u30 – 13u35 Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter 

Prof. dr. Jeroen Maesschalck, LINC, KU Leuven 

13u35 – 14u05 Ethische competentieontwikkeling van aspirant-inspecteurs van politie 

Mevr. Annelies De Schrijver, LINC, KU Leuven 

14u05 – 14u35 Aandacht voor integriteit tijdens de selectie van inspecteurs van politie 

Dr. Tom Van den Broeck, commissaris-auditor Comité P (spreker gevraagd, nog te bevestigen) 

14u35 – 15u05 Aandacht voor integriteit tijdens de selectieprocedure bij Defensie 

Dr. Françoise Bertrand en mevr. Vicky De Nil, psychologen bij Ministerie van Defensie 

15u05 – 15u20 Koffiepauze  

15u20 – 15u50 Integere docenten maken integere politiestudenten 

Prof. dr. Sofie De Kimpe, Vakgroep Criminologie, VUB 

15u50 – 16u20 Integriteit in de politieopleiding: een reflectie uit de praktijk 

Jacky Vastmans, directeur PLOT 

16u20 – 16u30 Afsluiting door de dagvoorzitter 

Prof. dr. Jeroen Maesschalck, LINC, KU Leuven 

Inschrijving 

Prijs: 35 euro (15 euro voor individuele voltijdse onbezoldigde studenten) 

Registratie via: 

https://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/inschrijvingen/index.php?activiteit_ref=1516&lang=nl 

 

Locatie 

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Aula Zeger van Hee, Tiensestraat 41, 3000 Leuven 

 

Meer informatie 

Annelies De Schrijver, annelies.deschrijver@law.kuleuven.be 

   

  

  
 

 

Studienamiddag 25 september 2014 


