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VOORBEREIDING SELECTIEPROEVEN POLITIE

Om aan de slag te gaan als politie-inspecteur moet je slagen voor een aantal selectieproeven:  
de cognitieve vaardigheidsproef, de sportproef, de persoonlijkheidsproef, de medische 
geschikheidsproef en het selectiegesprek. 
 
Bij CVO Vitant vind je voorbereidende cursussen waarmee je een ideale start neemt voor de 
cognitieve vaardigheidsproef en het selectiegesprek. Deze opleidingen lopen in samenwerking met 
de lokale politie Antwerpen.

De cursussen zijn ook interessant voor mensen die aan de slag willen gaan in de beveiligings- en 
bewakingssector of meer kans op slagen willen bij selectieproeven van de overheid. 

Wat leer je? 

Voorbereiding cognitieve vaardigheidsproef

De cognitieve vaardigheidproef test je redeneervermogen, hoe je informatie verwerkt en of je met 
cijfers kan omgaan. Je kennis van de Nederlandse taal (spelling en grammatica) komt aan bod in 
functie van het opstellen van een objectief verslag.
Tijdens de lessen oefenen we al deze onderdelen in de praktijk, met verschillende technieken. 

Voorbereiding selectiegesprek

Tijdens de cursus gaan we dieper in op jouw motivatie om bij de politie aan de slag te gaan. Je 
krijgt beter inzicht op jouw kwaliteiten en valkuilen. We oefenen op samenwerken en zoeken 
jouw rol binnen dit proces. De opleiding is vooral praktijkgericht, met een degelijke theoretische 
achtergrond.
 

Wanneer heb je les?

Beide cursussen duren een semester. Het is mogelijk om beide opleidingen tegelijkertijd te volgen. 
Er zijn per cursus 3 instapmomenten in het schooljaar 2022-2023.

Voorbereiding cognitieve vaardigheidsproef
• Les op dinsdagavond van 18.30u tot 22u. Start op 20/9 tot en met 24/1.
• Les op donderdagvoormiddag van 8.50u tot 12.20u. Start in week 10/11 tot en met week 20/4
• Les op dinsdagavond van 18.30u tot 22u. Start op 7/2 tot en met 13/6.

Voorbereiding selectiegesprek
• Les op zaterdag van 8.50u tot 16.40u. Start op 17/9 tot en met 3/12.
• Les op donderdagnamiddag van 13.10u tot 16.40u. Start op 10/11 tot en met 20/4 

Les op zaterdag van 8.50u tot 16.40u. Start op 11/2 tot en met 6/5.

Hoe word je beoordeeld?

Je moet geen examen afleggen. Op het einde van de cursus formuleren we een advies over je 
slaagkansen voor de selectieproeven van de politie.



Hoeveel betaal je voor de opleiding?

Elke cursus telt 80 lestijden en kost 120 euro (cursusmateriaal inbegrepen) 

Waar heb je les? 

Je volgt les op Campus Maalboot, Maalbootstraat 19, 2660 Hoboken. 

Infomomenten en inschrijvingen voorbereiding selectieproeven politie

Interesse? Kom naar een infomoment ‘Voorbereiding selectieproeven politie’ op Campus Maalboot, 
Maalbootstraat 19 in Hoboken.  Hier kan je terecht voor uitgebreide informatie en inschrijving.

Meld je vooraf aan via info.maalboot@cvovitant.be of 03 825 78 78. 

DIPLOMATRAJECTEN BIJ CVO VITANT

Om te kunnen starten aan de selectieproeven voor politie-inspecteur heb je een diploma secundair 
onderwijs nodig. Heb je dat nog niet? Ook hiervoor kan je terecht bij CVO Vitant. 

Je wil na je diploma verder studeren? 

Kies dan voor een van onze ASO-opleidingen: 
• Humane wetenschappen
• Wetenschappen- wiskunde

Je wil na je diploma meteen aan de slag?

Kies dan voor onze opleiding Aanvullende Algemene Vorming in combinatie met een 
diplomagerichte beroepsopleiding. 

In de opleiding Aanvullende Algemene Vorming krijg je een pakket aan algemene vakken, op het 
niveau van de derde graad van het secundair onderwijs. 

Bij CVO Vitant vind je maar liefst 15 diplomagerichte beroepsopleidingen, verspreid  over 
verschillende campussen. Op onze website www.cvovitant.be vind je een overzicht en meer 
informatie.

Infomomenten diplomatrajecten

Interesse? Bel voor meer informatie naar het secretariaat op 03 825 78 78 of kom naar een 
algemeen infomoment op Campus Maalboot, Maalbootstraat 19 in Hoboken. 

De data van de infomomenten vind je terug op onze website www.cvovitant.be



HOE SCHRIJF JE IN? 
Inschrijven doe je op het secretariaat  van CVO 
Vitant - Campus Maalboot.  
De data van de inschrijfmomenten vind je op 
onze website www.cvovitant.be

Vergeet je identiteitskaart of document wettig 
verblijf niet. 

CONTACT
CVO Vitant - Campus Maalboot
Maalbootstraat 19
2660 Hoboken 
Tel: 03 825 78 78
Mail: info.maalboot@cvovitant.be
Web: www.cvovitant.be
Like us on Facebook


