
Schaal 9 Expert A 

Kern van de functie 
Levert inhoudelijke bijdrage aan het opsporingsonderzoek vanuit eigen 
expertise en kennis van opsporing door middel van het toepassen van 
instrumenten, methoden en technieken en doet voorstellen tot verbetering 
en ontwikkeling van deze. 

Taakkenmerken 

Voorbereiden en uitvoeren 
- stelt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wetenschappelijk 
onderzoek ten aanzien van het expertisegebied en vertaalt deze naar de 
uitvoering 
stelt onderzoeksplan op in afstemming met meer ervaren collega 

- verzamelt kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ten behoeve van het 
expertisegebied 

- analyseert en combineert gegevens en trekt op basis daarvan conclusies, 
vertaalt deze naar relevante informatie en adviezen 

- stelt verbetering en ontwikkeling van instrumenten, methoden en 
technieken voor op expertisegebied ten behoeve van 
opsporing(onderzoek) 

Afronden 
- stelt overzichtelijke rapportages en verslagen op over het expertisegebied 
op basis van de gegevensverzameling en -analyse 

-------·--- --- -- ---------------Gverige•----------------------------------- 
- verzamelt relevante gegevens op expertisegebied; 
draagt zorg voor kennisverspreiding; geeft voorlichting en adviezen over 
de ':'._~C>rkoming van misdrijven 

Niveau-indicatoren 

Uitvoering 
voert zelfstandig expertisewerkzaamheden uit in projectteam en past 
(nieuwe) methoden en technieken toe om te komen tot bruikbare 
informatie, voorstellen en aanpak 

- heeft oordeelsvorming over eigen werk en adviseert over aanpak 
- controleert gegevens op validiteit en betrouwbaarheid 

Span of decision 
- beslist over eigen handelen en adviseert vanuit expertise aan het 
projectteam over aanpak onderzoek 
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- beheerst de expertise ten behoeve van vormgeving en hantering van 
procedures en werkafspraken 

Complexiteit 
- combineert verdiepte kennis op het expertisegebied met kennis van het 
opsporingsproces 

- is medewerker in projecten 
resultaat: informatie, analyses en adviezen ten behoeve van het 
opsporingsonderzoek 

- afbreukrisico: bij verkeerde informatie, analyses of adviezen mogelijk 
schade ten aanzien van voortgang en kwaliteit van projecten/ 
opsporingsonderzoeken. De gevolgen zijn in de regel direct zichtbaar.van 
beperkte aard en op eenvoudige wijze te corrigeren 

Contacten/netwerk 
brengt expertise in binnen projecten en/of deelonderzoeken 

- informatie-uitwisseling 
intern: met collega's en projectleiders 

- extern: binnen het expertisegebied op (inter)regionaal niveau 

Opleidingsindicatie 

PO Initieel : HBO 
PO Postinitieel : pm 
Ervari_n~g : pm ----- ---··--· 
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Schaal 10 Expert B 

Kern van de functie 
Levert een inhoudelijke bijdrage aan het opsporingsonderzoek op basis 
van eigen expertise en ruime kennis van opsporing door middel van het 
ontwikkelen en toepassen van nieuwe instrumenten, methoden en 
technieken, alsmede advisering. 

Taakkenmerken 

Voorbereiden en uitvoeren 
- stelt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wetenschappelijk 
onderzoek ten aanzien van het expertisegebied en vertaalt deze naar de 
uitvoering 

- stelt onderzoeksplan op 
voert onderzoeken uit (al dan niet in samenwerking met anderen) en kiest 
daarbinnen bruikbare methoden en technieken 

- analyseert en combineert gegevens en trekt op basis daarvan conclusies; 
vertaalt dit naar relevante informatie en adviezen 

- ontwikkelt nieuwe instrumenten, methoden en technieken en introduceert 
deze 

Afronden 
- stelt overzichtelijke rapportages en verslagen op over expertisegebied op 
basis van de gegevensverzameling en -analyse 

Overige 
---------------~ver-z-a-me -t-re·lev-a-n-te-g·egevens-op=-fiet-expert-iseg·ebieel-:--d-r-aa-gt-z-or-g-voor·-------- 

kennisverspreiding 

Niveau-indicatoren 

Uitvoering 
- voert zelfstandig expertisewerkzaamheden uit in projectteam en past 
(nieuwe) methoden en technieken toe om te komen tot bruikbare 
informatie, voorstellen, aanpak en advisering 

- heeft oordeelsvorming over werk in het team op het expertisegebied en 
adviseert over aanpak 

- analyseert gegevens en vertaalt deze naar een advies en/of concrete 
informatie 

Span of decision 
- beslist over eigen handelen en adviseert vanuit expertise aan het 
projectteam over aanpak onderzoek 

- beheerst de expertise ten behoeve van (verbetering van) werkprocessen 

Opsporing - Expertise juni 2005 - 7 3 



Complexiteit 
combineert verdiepte kennis op het expertisegebied met ruime kennis van 
het opsporingsproces 

- is medewerker in projecten; treedt in voorkomende gevallen op als 
(deel)proj ectleider 

- resultaat: informatie, analyses en adviezen ten behoeve van het 
opsporingsonderzoek; nieuw ontwikkelde instrumenten, methoden en 
technieken en introductie van deze 

- afbreukrisico: bij verkeerde informatie, analyses of adviezen mogelijk 
schade ten aanzien van voortgang en kwaliteit van projecten/ 
opsporingsonderzoeken. De gevolgen zijn in de regel direct zichtbaar, van 
beperkte aard en op eenvoudige wijze te corrigeren 

Contacten/netwerk 
- brengt expertise in binnen projecten en/of deelonderzoeken 
- informatie-uitwisseling. Er spelen weinig belangentegenstellingen 
- intern: met collega's, projectleiders en leidinggevenden 
extern: met openbaar ministerie 

- binnen het expertisegebied op (inter)regionaal niveau 

Opleidingsindicatie 

-- ------------ 

PO Initieel 
PO Postinitieel 
Ervaring 

: HBO met ruime ervaring 
: pm 
: pm 
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Schaal 11 Expert C 

Kern van de functie 
Levert inhoudelijke bijdrage aan het opsporingsproces op basis van eigen 
expertise, kennis van aangrenzende expertisegebieden, brede en diepe 
kennis van het opsporingsproces door middel van het ontwikkelen en 
toepassen van nieuwe instrumenten, methoden en technieken, alsmede 
beleidsadvisering en -implementatie 

Taakkenmerken 

Voorbereiden en uitvoeren 
- stelt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wetenschappelijk 
onderzoek ten aanzien van hetexpertisegebied en vertaalt deze naar 
beleids- en activiteitenplannen van het korps 

- stelt onderzoeksplan op 
- voert onderzoeken uit (al dan niet in samenwerking met anderen) en kiest 
daarbinnen bruikbare methoden en technieken 

- analyseert en combineert gegevens en trekt op basis daarvan conclusies. 
vertaalt dit naar relevante informatie en (beleids)adviezen 

- ontwikkelt nieuwe instrumenten, methoden en technieken en draagt zorg 
voor de implementatie 

Afronden 
stelt vanuit brede visie op het expertisegebied (beleids)rapportages en 
adviezen op 
evalueert de uitvoering van onderzoeken en geeft beleidsaanbevelingen 

---------------8:fvV:e~-r;;,:'i·:;:,g:;;:================================---==-- 
- draagt bij aan kennisverspreiding bij experts en collega's binnen het 
primaire proces 

Niveau-indicatoren 

Uitvoering 
- voert zelfstandig expertisewerkzaamheden uit in projectteam en past 
(nieuwe) methoden en technieken toe om te komen tot bruikbare 
informatie, voorstellen, aanpak, beleidsadvisering en -implementatie 

- heeft oordeelsvorming over prestaties van projectleden op het 
expertisegebied en adviseert over aanpak en beleid 

- analyseert gegevens en vertaalt deze naar een (beleids)advies en/of 
concrete informatie 

Span of decision 
beslist over toepassing van het expertisegebied en adviseert de leiding 
over aanpak en kwaliteit van de uitvoering 
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- gaat minder ervaren medewerkers voor; heeft voorbeeldfunctie in de 
uitvoering en ziet toe op de daadwerkelijke uitvoering 

- beheerst de expertise ten behoeve van (verbetering van) uitvoering van de 
opsporing en het opsporingsbeleid 

Complexiteit 
- combineert verdiepte kennis op het expertisegebied met brede en diepe 
kennis van opsporingsprocessen en beleid 

- is projectleider 
resultaat: informatie, analyses en adviezen ten behoeve van het 
opsporingsproces en implementatie van nieuw beleid 
afbreukrisico: bij verkeerde informatie, analyses of adviezen mogelijk 
ernstige schade ten aanzien van het opsporingsproces en imagoverlies. De 
gevolgen zijn van omvangrijke aard en werken door op een aantal 
aandachtsgebieden. De gevolgen zijn na enige tijd zichtbaar en zijn niet of 
maar gedeeltelijk te corrigeren 

Contacten/netwerk 
- brengt expertise in binnen projecten en/of deelonderzoeken in het kader 
van opsporingsbeleid 

- informatie-uitwisseling. Er spelen enige belangentegenstellingen door de 
aanwezigheid van een diversiteit aan disciplines 

- intern: met collega's, projectleiders en leidinggevenden 
extern: met OM en bestuur 

- binnen het expertisegebied op nationaal niveau 

Opleidingsindicatie 

PO Initieel 
PO Postinitieel 
Ervaring 

: HBO met ruime ervaring/WO 
: pm 
: pm 
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Schaal 12 Expert D 

Kern van de functie 
Levert inhoudelijke bijdrage aan het opsporingsproces op basis van eigen 
expertise, kennis van aangrenzende expertisegebieden, brede en diepe 
kennis van de opsporingsketen door middel van ontwikkelen en toepassen 
van innovatieve instrumenten, methoden en technieken alsmede 
beleidsadvisering en -implementatie. Deze bijdrage heeft betrekking op 
complexe vraagstukken waarbij sprake is van verschillende belangen, 
benaderingswijzen en implicaties voor aangrenzende aandachtsgebieden. 
Houdt rekening met politieke en maatschappelijke invloed op het eigen 
expertisegebied waarop bij de beleidsadvisering moet worden 
geanticipeerd. 

Taakkenmerken 

Voorbereiden en uitvoeren 
- stelt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wetenschappelijk 
onderzoek ten aanzien van het expertisegebied en vertaalt deze naar 
beleids- en activiteitenplannen van het korps 

- stelt onderzoeksplan op 
- voert onderzoeken uit (al dan niet in samenwerking met anderen) en kiest 
daarbinnen bruikbare methoden en technieken 

- combineert onderzoek met aangrenzende expertisegebieden, waarbij 
rekening moet worden gehouden met politieke en maatschappelijke 
invloeden; vertaalt dit naar relevante informatie en (beleids)adviezen 
ontwikkelt innovatieve instrumenten, methoden en technieken 

Afronden 
- stelt, vanuit brede visie op het expertisegebied, (beleids)rapportages en 
adviezen op 
evalueert de uitvoering van onderzoeken en geeft beleidsaanbevelingen 

Overige 
- ziet toe op kennisniveau ten aanzien van het expertisegebied binnen het 
korps 
draagt bij aan kennisverspreiding bij experts en collega's binnen het 
primaire proces 

Niveau-indicatoren 

Uitvoering 
- voert zelfstandig expertisewerkzaamheden uit in projectteam en past 
(nieuwe) methoden en technieken toe om te komen tot bruikbare 
informatie, voorstellen, aanpak en beleidsadvisering en -implementatie 
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- heeft oordeelsvorming over prestaties van projectleden op het 
expertisegebied en adviseert over aanpak en beleid. 

- analyseert gegevens en vertaalt deze naar een (beleids)advies en/of 
concrete informatie 

Span of decision 
- beslist over toepassing van het expertisegebied en adviseert de leiding 
over aanpak en kwaliteit van de uitvoering 

- gaat minder ervaren medewerkers voor; heeft een voorbeeldfunctie in de 
uitvoering en ziet toe op de daadwerkelijke uitvoering 

- beheerst de expertise ten behoeve van (verbetering van) de uitvoering van 
de opsporing en het opsporingsbeleid 

Complexiteit 
- heeft inzicht in maatschappelijke en politieke factoren die het beleid ten 
aanzien van het expertisegebied in relatie tot de opsporing innovatief 
kunnen beïnvloeden en anticipeert hierop 
is projectleider in complexe projecten waarbij expertisegebied leidend is 

- resultaat: informatie, analyses en adviezen ten behoeve van het 
opsporingsproces binnen de opsporingsketen en (implementatie nieuw) 
beleid 
afbreukrisico: bij verkeerde informatie, analyses of adviezen mogelijk 
ernstige schade ten aanzien van het opsporingsproces binnen de 
opsporingsketen en imagoverlies. De gevolgen zijn van omvangrijke aard, 
werken door op een aantal aandachtsgebieden en kunnen de 

============- ,;;:e..:-ri-;Kc;:;z-;:;ca-wam;:;·"'fi=ea~-rrvairfü:l~Yct·s-=7-5-e-sfili tvorrntrrgsorgarrerrsc ·a·d·e-ro-ei:.:b;:;re;;:;n;;:;-g;;:;e;;:;n========-----==- 

Con tacten/netwerk 
- brengt expertise in binnen projecten, bijvoorbeeld over de invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen op het expertisegebied 

- informatie-uitwisseling. Er spelen meerdere belangen vanuit een 
diversiteit aan disciplines 

- intern: met collega's, projectleiders en leidinggevenden 
- extern: met OM en bestuur 
- binnen het expertisegebied op nationaal en internationaal niveau 

Opleidingsindicatie 

PO Initieel 
PO Postinitieel 
Ervaring 

: WO met ruime ervaring 
: pm 
: pm 
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Schaal 9 
Schaal 12 Kem \.'Ofl de functie 

Levert inhoudelijke bijdrage aan hel 
opsporingsonderzoek vanuit eigen expertise en 
kennis van opsporing door middel van het 
toepassen van Instrumenten, methoden en 
technieken en doei voorstellen tot verbetering 
en omwikkeling van deze. 

Schaal 10 T 
li 

Schaal 11 

Leven een inhw°udelijke bijdrage aan het Leven inhoudelijke bijdrage aan her 
opsporingson~frzoek op basis vau eigen opsporingsproces op basis van eigen expertise, 
expertise en ruime kennis van opsporing door kennis van aangrenzende expertisegebieden, 
middel van hel ontwikkelen en toepassen van brede en diepe kennis van het 
nieuwe insu-u1flenten, methoden en technieken, opsporingsproces door middel van het 
alsmede advis¢il°ing. ontwikkelen en toepassen van nieuwe 

instrumenten, methcden en technieken, 
alsmede beleidsadvisering en -implementatie. 

Leven inhoudelijke bijdrage aan het 
opsporingsproces op basis van eigen expertise, 
kennis van aangrenzende expertisegebieden, 
brede en diepe kennis van de opsporingsketen 
door middel van het ontwikkelen en toepassen 
van innovatieve instrumenten, methoden en 
technieken, alsmede beleidsadvisering en 
-implementatie. 
De bijdrage heeft betrekki ng op complexe 
vraagstukken waarbij sprake is van 
verschillende belangen, benaderingswijzen en 
implicaûes voor aangrenzende 
aandachtsgebieden. Houdt rekening mei 
politieke en maatschappelijke invloed op het 
eigen expertisegebied waarop bij de 
beleidsadvisering moet worden geamicipeerd. UillltJerU,g 

-maWV(/11 
telfstandlglteid 

Voen zelfstandig expertisewerkzaamheden uit 
in projecneam en past (nieuwe) methoden en 
technieken toe om te komen tot bruikbare 
informatie, voorstellen en aanpak. 

Yoen zelfstani·g expertisewerkzaamheden uit 
in projeclleaml n past (nieuwe) methoden en 
technieken toe m re komen 101 bruikbare 
informatie, voôrsreneu, aanpak en advisering. 

~ 
informatie, voorstellen, aanpak, 
beleidsadvisering en -implementatie. 

Voen zelfstandig expertisewerkzaamheden uil I voert zelfstandig expertisewerkzaamheden uit 
in projecuearn en past (nieuwe) methoden en in projecueam en past (nieuwe) methoden en 
technieken toe om te komen tot bruikbare technieken toe om te komen tot bruikbare 

informatie, voorstellen en aanpak, 
beleidsadvisering en -implementatie. 

- oordeelsvorming Heeft oordeelsvorming over eigen werk en 
adviseert over aanpak. Heeft oordeelsvorming over prestaties 

projectleden op her expertisegebied en 
adviseert over aanpak en beleid. Controleert gegevens op validiteiL en 

betrouwbaarheid. 

Heeft oordee!s;yoru~ng over ~erk in het team 
op het ex.pemsfgeb1ed en adviseert over 
aanpak. I 
Analyseen ge~vens en vertaalt deze naar een 
advies en/of cît_crete informatie. 

Heeft oordeelsvonning over prestaties van 
projectleden op het expertisegebied en 
adviseen over aa~pak en beleid. 
Analyseen gegevens en vertaalt deze naar een 
(beleids)advies en/of concrete informatie. 

Analyseert gegevens en vertaalt deze naar een 
(beleids)advies en/of concrete informatie. 

Spa11 of decision 
- niveau van besluit Beslist over eigen handelen en adviseert vanuit 

expertise aan het projecneam over aanpak 
onderzoek. 

Beslist over ei*en handelen en adviseert vanuit 
expenise aan 1·rl projectteam over aanpak 
onderzoek. 

Neemt beslissingen over toepassing van het 
expertisegebied en adviseert de leiding over 
aanpak en kwaliteit van de uitvoering. 
Gaat minder ervaren medewerkers voor. Heeft 
een voorbeeldfunctie in de uitvoering en ziet 
toe QQ~e daadwerkelijke uitvoering. 

Neemt beslissingen over toepassing van het 
expertisegebied en adviseert de leiding over 
aanpak en kwaliteit van de uitvoering. 
Gaat minder ervaren medewerkers voor. Heeft 
een voorbeeldfunctie in de uitvoering en ziet 
Loe op de daadwerkelijke uitvoering. - werkprocessen Beheerst de expertise ten behoeve van 

vormgeving en hantering van procedures en 
werkafspraken. 

Beheerst de expertise ten behoeve van 
(verbetering van) de uitvoering van de 
opsporing en het opsporingsbeleid. Ü>m11ltxùeil 

Beheerst _de e~fertise ten behoeve van 
(verbetering van) werkprocessen. 

il 
Beheerst de expertise ten behoeve van 
(verbetering van) uitvoering van de opsporing 
en het ~sbeleid. 

'-I 
- complesueù ww het 
werk 

Combinecn verdiepte keruus op het 
expertisegebied met kemtis van het 
opsporingsproces. 

Combineert vefdiep1e kennis op het 
expertisegebie~ met ruime kennis van het 
opsporingsprts. 

Combineen verdiepte kennis op het I Heeft inzicht in maatschappelijke en politieke 
expertisegebied met brede en diepe kennis van factoren die het beleid ten aanzien van het 
opsporingprocessen en beleid. expertisegebied in relatie tot de opsporing 

innovatief kunnen beïnvloeden en anticipeer! 
hier~. 
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- projecnnaüg werken Is medewerker in projecten. 

- resuuaat Informalie, analyses en adviezen ten behoeve 
van hel opsporingsonderzoek. 

· afbreukrisico Dij verkeerde informalie, analyses of adviezen 
mogelijk schade ten aanzien van voortgang en 
kwaliteit van 
projecten/opsporingsonderzoeken. De 
gevolgen zijn in de regel direct zichtbaar, van 
beperkte aard en op eenvoudige wijze te 
corrigeren. 

Is medewer~9r in projecten. Treedt in 
voorkomende gevallen op als 
(deel)projeet~bit1er. 
lnformalie, a1alyses en adviezen ten behoeve 
van het opspßri ngscnderzoek. Nieuw 
ontwi_kkelcteU:,~suumcm~n, methoden en 
technieken e~ irurcducue van deze. 

Is projectleider. 

Jnformalie, analyses en adviezen ten behoeve 
van het opsporingsproces en implementaùe 
van nieuw beleid. 

ls projectleider in complexe projecten waarbij 
experusegeoied leidend is. 

Informatie, analyses en adviezen ten behoeve 
van her opsporingsproces binnen de 
opsporingsketen en implemematie van 
innovatief beleid. 
Bij verkeerde informatie, analyses of adviezen 
mogelijk ernstige schade ten aanzien van het 
opsporingsproces binnen de opsporingsketen 
en imagoverlies. De gevolgen zijn van 
omvangrijke aard, werken door op een aantal 
aandachtsgebieden en kunnen de werkzaam 
heden van belcids-/ besluitvormingsorganen 
schade toebrengen. 

- niveau van i11Jo Brengt expertise in binnen projecten en/of 
deelonderzceken. 

ConJactetil netwerk: 

Bij verkeerctflinformatie, analyses of adviezen 
mogelijk sclr\ùe ten aanzien van voortgang en 
kwaliteit va~ I 
proje<.:len/opsr:oringsonderzoeken. De 
gevolgen zijd in de regel direct zichtbaar, van 
beperkte aard en up eenvoudige wijze te 
corrigeren. 1 

Bij verkeerde informaûe, analyses of adviezen 
mogelijk ernstige schade ten aanzien van het 
opsporingsproces en imagoverlies. De 
gevolgen zijn van omvangrijke aard en werken 
door op een aantal aandachtsgebieden. De 
gevolgen zijn na enige lijd zichtbaar en zijn 
niet of maar gedeehelijk te corrigeren. 

Brengt expe~se in expertise binnen projecten 
en/of deelonél.erzoeken. 

~ 

Brengt expertise in expertise binnen projecten 
en/of deelonderzoek en in het kader van 
opsporingsbeleid. 

Brengt expertise in binnen projecten, 
bijvoorbeeld over de invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen op ber 
expenlsegebied. - waar gaal hel over? Informatie·uilwisseling. 
Er spelen meerdere belangen vanuit een 
diversiteit aan disciplines. 

lnformalie-ujfwiss~ling. Er spelen weinig 
belangemeglrelhngen. 

Met collega'[ projectleiders en 
leîdinggeven~en. 

Informatie-uitwisseling. Er spelen enige 
belangentegenstellingen door de 
aanwezigheid van een diversiteit aan 
disciplines. 

-ùnem Met collega's en projectleiders. 
Met collega's, projectleiders en 
leidinggevenden. 

Met collega's, projectleiders en 
leidinggevenden. 

-extern B.innen het experusegebied op (imer)regionaal I B.innen het e~·pertisegebied op (inter)regionaal I B_innen het expertisegebied op nationaal 
mveau. ru veau. I ru veau. 

Met OM. __ __ Met OM en bestuur. 

Binnen het expenisegebied op nationaal en 
imernationaal niveau. 
Met OM en bestuur. 

- opleidingsniveau HBO 
WO mei ruime ervaring 

Rasiskemlis 

HBO mei ru~~1e ervaring HBO met ruime ervaring/WO 


