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ik wil deelnemen aan de selectieproeven

praktisch

contact

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 terechtkomt.

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:

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

LEER EN 
BELEEFwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair-politie
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: 
1 semester of 2 semesters

 ¥ Lesdagen: 
- Voorbereiding op de cognitieve proef: dinsdag van 18u tot 21u. 
- Voorbereiding op de persoonlijkheidsproef: donderdag van 18u tot 21u. 
- Vrijwillig drie zaterdagvoormiddagen voor de fysieke proeven.

Voorbereiding op de cognitieve proef (+eventueel fysieke proef)
 ¥ Je krijgt Nederlands en redeneringsstrategieën, gericht op de inhoud van de 
politieproeven.

 ¥ Je kan het functioneel parcours inoefenen.

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

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

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

POLITIEPROEVEN

Het afleggen van de politieproeven verloopt in 3 stappen over ongeveer 18 weken  
en bestaat uit:

 ¥ Cognitieve proef + fysieke proef

 ¥ Persoonlijkheidsproef

 ¥ Medische proef 

Meer info? www.jobpol.be



INSTAPVOORWAARDEN

 ¥ Je kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen.

 ¥ Je voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden om deel te nemen aan de selectieproeven.

 ¥

KOSTPRIJS

 ¥ Voorbereiding op de cognitieve proef: 
90 euro + 9 euro cursusgeld

 ¥ Voorbereiding op de persoonlijkheidsproef: 
90 euro + 9 euro cursusgeld

dag en avond- 
onderwijsCampus 

Mechelen
Politie

PRAKTISCH 

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://inschrijven.crescendo-cvo.be/nl/modules/POL


CAMPUS DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
015 43 22 02
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CONTACT

Volg ons op
Kom de opleiding beleven tijdens ons infomoment!
Klik HIER voor meer informatie.

www.crescendo-cvo.be

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM ZEKER EEN KIJKJE:
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