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Werkterrein: Verkeersongevallenanalyse 

Bij functie: - Generalist Forensische Opsporing  
- Senior Forensische Opsporing  
- Operationeel Expert Forensische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Verkeersongevallenanalyse (weg, spoor, lucht en 
water) concentreert zich op onderzoek naar de oorzaak en 
toedracht van ernstige (verkeers)ongevallen. Dit zijn ongevallen 
met zwaar lichamelijk letsel en/of dodelijke afloop danwel met 
een (grote) maatschappelijke impact.  

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

  

Werkterrein: Speurhondengeleiding 

Bij functie: - Generalist Forensische Opsporing  
- Senior Forensische Opsporing  
- Operationeel Expert Forensische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Speurhondengeleiding concentreert zich op alle 
Forensische Opsporingswerkzaamheden waarbij de combinatie 
mens/speurhond als doeltreffend middel wordt gezien bij het 
zoeken naar personen en/of goederen, geuridentificatie evenals 
bijzondere inzetten.  

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Brand oorzaakanalyse 

Bij functie: - Generalist Forensische Opsporing  
- Senior Forensische Opsporing  
- Operationeel Expert Forensische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Brandoorzaakanalyse concentreert zich op 
onderzoek naar de oorzaak en toedracht van branden. Dit zijn 
branden met als gevolg zwaar lichamelijk letsel en/of dodelijke 
afloop danwel met een (grote) maatschappelijke impact.  

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 
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Werkterrein: DNA 

Bij functie: - Generalist Forensische Opsporing  
- Senior Forensische Opsporing  
- Operationeel Expert Forensische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein DNA concentreert zich op alle Forensische 
Opsporingsonderzoeken waarbij DNA evident is voor het vanuit 
het onderzoek (kunnen) trekken van conclusies.  

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Falsificatie 

Bij functie: - Generalist Forensische Opsporing  
- Senior Forensische Opsporing  
- Operationeel Expert Forensische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Falsificatie concentreert zich op alle Forensische 
Opsporingsonderzoeken waarbij herkenning van vervalsing 
evident is voor het vanuit het onderzoek (kunnen) trekken van 
conclusies.  

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Wapens-en munitie 

Bij functie: - Generalist Forensische Opsporing  
- Senior Forensische Opsporing  
- Operationeel Expert Forensische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Wapens-en munitie concentreert zich op alle 
Forensische Opsporingsonderzoeken waarbij de soort en 
herkomst van wapens-en munitie evident is voor het vanuit het 
onderzoek (kunnen) trekken van conclusies.  

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 
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Werkterrein: Verdovende middelen 

Bij functie: - Generalist Forensische Opsporing  
- Senior Forensische Opsporing  
- Operationeel Expert Forensische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Verdovende middelen concentreert zich op alle 
Forensische Opsporingsonderzoeken waarbij de soort en 
herkomst van Verdovende middelen evident is voor het vanuit het 
onderzoek (kunnen) trekken van conclusies. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

  


