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Voorbereiding
Het korps van Politiezone Antwerpen wilt haar kandidaat-agenten en -inspecteurs alle kansen geven om de
verschillende proeven tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Daarom voorziet de personeelsdienst
verschillende infomomenten en voorbereidingstrajecten om kandidaten klaar te stomen.
Nog niet helemaal zeker of een job als agent of inspecteur iets voor jou is? Wil je meer weten over het selectieproces? Zin
om eens met een collega te praten over de reële jobinhoud of over hoe hij of zij de job combineert met een privéleven? Of
zou je graag te weten komen wat de doorgroeimogelijkheden zijn binnen Politiezone Antwerpen? Dat kan allemaal! We
organiseren verschillende infosessies [1] en nemen deel aan jobbeurzen [1]. De collega's van ons promoteam [2]
beantwoorden graag al jouw vragen. Tip: luister ook eens naar de podcast over solliciteren als inspecteur [3]. Onze moderator
sprak met een collega van HRM en een pas aangeworven inspecteur.
Ben je overtuigd? En heb je je ingeschreven voor de selectieproeven? Dan nodigen we je, na controle [4] van je dossier, uit
om deel te nemen aan de voorbereidingstrajecten. Je bent niet verplicht om hierop in te gaan. Per stap in de selectieketting
krijg je een mail met een uitnodiging en enkele woorden uitleg. Zo kun je zelf inschatten of je extra begeleiding nodig hebt bij
de stap in kwestie. Houd er rekening mee dat je een beperkt aantal kansen hebt om te slagen voor de proeven.
Ook het Provinciaal CVO Toekomstonderwijs biedt opleidingsmodules aan om je voor te bereiden op de selectie. Surf
hiervoor naar de website van het Toekomstonderwijs [5].

Voorbereiding op cognitieve proeven & sportproef (functioneel parcours)
We overlopen samen een aantal voorbeeldvragen uit de cognitieve testen. Zo krijg je een idee waaraan je je mag
verwachten. We geven je een aantal oefeningen en verbeteren die samen met de groep. Zo kun je inschatten waar je zelf al
staat. Tot slot verwijzen we naar enkele websites waar je verder kunt oefenen.
Wil je je beter voorbereiden op de taaltest, dan kun je begeleiding krijgen van onze taaldeskundigen. Ze geven extra
informatie (tips, voorbeeldvragen …) en je kunt je kennis van de Nederlandse taal oefenen.
Je krijgt ook de kans om het functioneel parcours in te oefenen onder professionele begeleiding van onze sportmonitoren. Zij
geven tips om de verschillende hindernissen vlot en veilig te overwinnen. Ze bieden ook testen aan die peilen naar je conditie
en kracht, beiden essentieel om de proef tot een goed einde te brengen. Onze monitoren kunnen op basis van de testen
individuele programma’s op maat maken om je prestaties te verbeteren. Slaag je niet voor het functioneel parcours, dan
begeleiden onze sportmonitoren je met plezier zodat je je herkansing optimaal kunt benutten (herkansen kan tussen 2 en 12
maanden na de vorige proef).
Je bent vrij om enkel de voorbereiding voor de cognitieve testen en/of sportproef te volgen. Of om je niet in te schrijven voor
de voortrajecten.

Voorbereiding op persoonlijkheidsproef
Van zodra je geslaagd bent voor de cognitieve proeven en de sportproef, nodigen we je uit voor dit voortraject. Je krijgt een
uitgebreide toelichting van het verloop van de persoonlijkheidsproef en van wat we van de kandidaten verwachten.
Zo overlopen we de te meten competenties (onder meer klantgericht optreden, coping, samenwerken, informatieverwerking
...). Ook laten we je kennismaken met het soort vragen waaraan je je mag verwachten. Hierbij wisselen we interactieve
oefeningen af met een beetje theorie. Tot slot krijg je massa's tips en tricks die je kunnen helpen je slaagkans te vergroten.

Voorbereiding op gesprek met selectiecommissie
Als je slaagt voor het persoonlijkheidsonderzoek krijg je een uitnodiging om je voor te bereiden op het gesprek met de
selectiecommissie.
Je maakt in kleinere groepen kennis met ervaringsdeskundigen. Ze geven je een goed beeld van wat je kunt verwachten. Je
overloopt de competenties die worden bevraagd en het verloop van het gesprek.
Onze korpspsychologen bieden je nog extra begeleiding op het vlak van weerbaarheid en stressbestendigheid.
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