
POLITIE
GA BIJ DE

LEER EN 
BELEEF

DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terecht komt.

WORD POLITIE-INSPECTEUR OF BEVEILIGINGSAGENT

Samen met de politie Mechelen-Willebroek bereiden we je voor op de 
selectieproeven van de politie. Je volgt hiervoor gedurende een jaar 2 
avonden per week les.

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik hier:

CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS
LEER EN 
BELEEF

OVERZICHT

ik wil deelnemen aan de selectieproeven

praktisch

contact

www.crescendo-cvo.be

https://www.crescendo-cvo.be/
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/politie/voorbereiding-proeven-politie


Je wil graag bij de politie werken en wil deelnemen aan de 
selectieproeven van de politie? In samenwerking met de 
politie Mechelen-Willebroek organiseert Crescendo CVO 
een studietraject waarbij je je gericht voorbereidt op de 
selectieproeven van de politie!

Je studietraject
 ¥ Duur van het traject: 2 semesters (1 semester indien je bent   

 vrijgesteld van cognitieve proeven).  

 ¥ Lesdagen: dinsdag van 18u00 tot 21u00, 3-wekelijks op woensdag  
 van 18u00 tot 21u00, af en toe op zaterdagvoormiddag voor de   
 fysieke proeven.  

 ¥ Selectieproeven politie: je kan je samen met de andere cursisten  
 inschrijven voor de selectieproeven. De lessen volgen de volgorde   
	 van	de	proeven.	Zo	kan	je	de	proeven	bij	de	politie	afleggen	tijdens			
 je opleidingstraject op Crescendo CVO.  

Semester 1: voorbereiding op de cognitieve vaardigheidsproef 
+ fysieke proef

 ¥ Je krijgt Nederlands en redeneringsstrategieën, gericht op de inhoud  
 van de politieproeven

 ¥ Je bereidt jezelf voor op de fysieke proeven via een trainingsschema  
 i.s.m. de politie. 

IK WIL DEELNEMEN AAN DE SELECTIEPROEVEN VOOR  
BEVEILIGINGSAGENT OF POLITIE-INSPECTEUR!

Semester 2: voorbereiding op de persoonlijkheidsproef en de 
selectiecommissie

 ¥ Je leert vaardigheden aan die men zal beoordelen bij de   
 persoonlijkheidsproef en het selectiegesprek en je oefent   
 simulaties van de werkelijke proeven. 

 ¥ Gastdocenten van de politie wijden je in in de wereld van de   
 politie. 

 ¥ Indien je vrijgesteld bent van de cognitieve proeven, bereid je  
 je in deze fase i.s.m. de politie voor op de fysieke proeven via een  
 trainingsschema.

Politieproeven
Het	afleggen	van	de	politieproeven	verloopt	in	4	stappen	over	
ongeveer 9 maanden en bestaat uit:

 ¥ Cognitieve vaardigheidsproef + fysieke proef (functioneel   
 parcours)

 ¥ Persoonlijkheidsproef

 ¥ Interview bij de selectiecommissie

 ¥ Medische proef

Meer info? www.jobpol.be



Campus Diploma Secundair 
Leopoldstraat 42 
2800 Mechelen

015 43 22 02 
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

Volg ons op

CONTACTPRAKTISCH

Instapvoorwaarden
 ¥ Je kan een attest van goed  

 gedrag en zeden voorleggen. 

 ¥ Je voldoet aan alle   
 toelatingsvoorwaarden om  
 deel te nemen aan de   
 selectieproeven  
 (info: www.jobpol.be). 

Infomoment
Tenzij je al aanwezig was op 
één van de infomomenten 
georganiseerd door de VDAB, 
verwachten we je op woensdag 
1 juli 2020 om 10u00 op 
Campus Diploma Secundair.  

Inschrijven
Om geldig te kunnen inschrijven, 
breng je mee: 

 ¥ Een attest van goed gedrag  
 en zeden, aan te    

 vragen via de gemeente   
 van je woonplaats (maximum  
 2 maanden oud). 

 ¥ Je laatste behaalde diploma. 

 ¥ Ben je al geslaagd voor de  
 cognitieve vaardigheidsproef  
 en/of de fysieke proef breng  
 je hiervan eveneens een bewijs  
 mee. 

 ¥ Je ID-kaart en voldoende geld  
 om je cursusgeld te betalen (je  
 kan betalen met bancontact). 

Kostprijs
 ¥ Semester 1: €120 +   

 cursusgeld

 ¥ Semester 2: €120 +   
 cursusgeld

 ¥ Voorbereiding op fysieke proef:  
 €15

mailto:info%40crescendo-cvo.be?subject=OPLEIDING%20MAROKIJNBEWERKER
mailto:yasmine.smedts%40crescendo-cvo.be?subject=MAROKIJNBEWERKER
https://www.facebook.com/CrescendoCVO/?eid=ARD12iu4ezCkd-MgkC_431Ae4f3yv-33bB2BhT_xDYne-0RnbUdyIuMqVCky3hvtwixhtor0_2og_r4U
https://www.instagram.com/crescendocvo/?hl=nl
https://crescendo-cvo.be/nl
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