
INFODAG 
POLITIE

25 maart 10-15u

Campus Vesta 
Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst
03 205 19 50 - www.campusvesta.be

PLANNING 

Solliciteren bij de politie 

Presentatie van de Federale Politie (Jobpol)
Waar? Aula
Wanneer? 10.30, 11.30, 12.30, 14 en 15 uur

Rekruteringsdienst Federale Politie Brussel

Een psychologe van de Federale Politie geeft je meer 
info over de selectiecommissie en 
toelatingsvoorwaarden.
Waar? Eerste verdieping
Wanneer? Doorlopend

Demonstratie sportproef

Ontdek hoe onze hindernissenpiste eruitziet.
Waar? Sporthal hoofdgebouw
Wanneer? Doorlopend van 11 tot 15 uur

Hoe ziet het opleidingstraject eruit?

Politieopleiders van Campus Vesta vertellen
je er meer over.
Waar? Eerste verdieping 

Ontmoet aspiranten van Federale en Lokale 
Politie
Waar? Eerste verdieping 
Wanneer? Doorlopend 

Ik beveilig

Ontdek hoe je beveiligingsagent wordt.
Waar? Eerste verdieping
Wanneer? 11, 11.45, 12.30, 14.30 en 15.15 uur

Politiezones en federale eenheden 
provincie Antwerpen 

Waar? Binnenplein
Wanneer? Doorlopend

Voorbereiding selectieproeven

CVO Vitant helpt je op weg.
Waar? Eerste verdieping
Wanneer? Doorlopend

Info over solliciteren bij de politie en 
voorbereiding op de sportproef

Contacteer Anita Van Poyer 
verantwoordelijke rekrutering politie 
anita.vanpoyer@campusvesta.be 
03 205 19 66



PROVINCIAAL
OPLEIDINGSCENTRUM

Campus Vesta is hét multidisciplinaire 
opleidingscentrum van de provincie Antwerpen voor 
politie, brandweer, dringende geneeskundige 
hulpverleners en specialisten rampenmanagement. 

Op een terrein van meer dan 50 ha verwelkomen we 
veiligheidspersoneel en werknemers van zowel de 
publieke als private sector. Naast een uitgebreid palet 
aan standaard- en gespecialiseerde opleidingen, kun 
je bij ons terecht voor veiligheidstrainingen op maat. 

Jaarlijks krijgen we meer dan 6000 cursisten over de 
vloer. We staan met 100 vaste personeelsleden voor 
je klaar. Je krijgt les van meer dan 700 freelance 
docenten die hun praktijkervaring met je delen.

Een team van pedagogen ondersteunt al deze 
freelancers. De specialisten van de vakwerkgroepen 
zorgen er dan weer voor dat we constant innoveren, 
inspelen op maatschappelijke noden en garant staan 
voor kwaliteit.

Blok 2

Transversale cluster

• 

Periode 2 

4. WERKPLEKLEREN

Werkplekleren is een onderdeel van je leerproces. 
Fouten kunnen en mogen gemaakt worden. 

Werkplekleren is leren door:

• Observeren
• Een eerste maal zelf uitvoeren
• Feedback en tips krijgen
• Opnieuw uitvoeren.
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Maatschappelijke oriëntering | 32u 
Communicatie | 100u
Sport | 90u
Geweld en stressbeheer | 188u

Domeinspecifiek recht | 120u 
Onderzoeken | 100u
Politioneel onthaal en bejegening |78u 
Informatie management | 122u 
Politioneel tussenkomen | 176u
Verkeer | 114u

Introductie | 38u
Politie, bestuurlijke en gerechtelijke organisatie | 40u 
Wet op het politieambt (WPA) | 40u
Politionele deontologie | 24u
Inleiding recht | 60u
Wegcode | 30u

Campus Vesta heeft ervoor gekozen om de periodes 
werkplekleren binnen de zones te bundelen in twee 
grote blokken. 

Periode 1

• Verkeer
• Wijkwerking
• Onthaal
• Slachtofferzorg

• Interventie
• Recherche
• Opportuniteiten

HOE WORD IK 
POLITIE-INSPECTEUR?
1. TOELATINGSPROEVEN

Droom je van een carrière als politie-inspecteur? Dan moet 
je eerst slagen voor de selectieproeven. 

Fase 1: Generieke selectie
Cognitieve testen + fysiek parcours

Fase 2: Wervingsreserve
Als je geslaagd bent voor de generieke selectie, word je 
opgenomen in een werfreserve.

Fase 3: Selectie door zone/dienst
De lokale politiezone of federale dienst waarvoor je 
postuleert, organiseert een interne selectie.

Inschrijven kan via www.jobpol.be als je aan de slag wil gaan 
bij de federale politie. Kies je voor politiezone Antwerpen, dan 
kan je je inschrijven op www.politieantwerpen.be. 

2. START JE OPLEIDING OP CAMPUS VESTA

Als je geslaagd bent voor je toelatingsproeven, kan je aan 
je opleiding starten op Campus Vesta. 

3. BASISOPLEIDING

De opleiding duurt 1 jaar + 6 maanden probatiestage.
 Blok 1




