
Verhoog je slaagkansen 
bij de selectieproeven tot 
politie-inspecteur binnen 
het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

Kennismaking met het beroep - Getuigenissen 
van politiemedewerkers en georganiseerde 
bezoeken aan politiezones
Diverse activiteiten rond zelfkennis
Schriftelijk en mondeling Nederlands
Logica en wiskunde
Presentatietechnieken 
Communicatie
Interculturele communicatie (o.a. basis Frans)
Informatica
Situationele beoordelingstest
Sportproeven
Evaluaties en simulaties

Bekijk hier het gedetailleerde 
programma, de duurtijd, de 
toelatingsvoorwaarden en de 
volgende startdata.

Programma

Het programma is samengesteld uit verschillende 
deelopleidingen die jouw specifieke vaardigheden 
ontwikkelen. Deze vaardigheden heb je nodig om te 
slagen voor het toelatingsexamen voor de opleiding 
als politie-inspecteur (m/v). Pas als je bent aange-
worven, mag je aan de opleiding beginnen.

Meer info over deze 
vooropleiding en 
inschrijven?

Inschrijven voor een diagnosetest 
en een motivatiegesprek doe je 
bij het Oriëntatiecentrum voor 
Rekrutering van Brusafe.

Na je diagnosetest en motivatiegesprek krijg je hier ook 
alle informatie over de vooropleiding en de toelatings-
voorwaarden tot de politieschool.

T | +32 2 563 14 98
E | or@brusafe.brussels
E | chat via Facebook.com/brusafe.brussels

Je kan ook Debbie Van Gossum contacteren. Zij is 
teamleader binnen Syntra Bizz en verantwoordelijk 
voor de Nederlandstalige vooropleiding voor politie-
inspecteur die Brusafe samen met Syntra Bizz organi-
seert.

T | ++ 32 495 87 13 83
E | debbie.vangossum@syntra-bizz.be



Verhoog je slaagkansen om bij de politie aan 
de slag te gaan: volg de vooropleiding bij 
Brusafe en Syntra Bizz

Brusafe is de overkoepelende 
organisatie die de Gewestelijke en 
Intercommunale Politieschool, het 

Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Instituut voor 
Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening en een deel van de 
Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur omvat, alsook het 
Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR).

Syntra Bizz is een erkend opleidingscentrum 
voor flexibele en maatgerichte opleidingen. 
Zij organiseren deze opleidingen vanuit hun 

campussen in Antwerpen, Mechelen of Leuven maar meestal op 
diverse locaties in functie van de opleidingen.

Doel van deze 
vooropleiding

Het doel van deze vooroplei-
ding is om je door middel van 
gerichte cursussen grondig 
voor te bereiden op de selec-
tieproeven. 

Deze vooropleiding helpt je dus 
om je kansen op succes te ver-
groten.

Je komt ook meer te weten over 
wat de job van politie-inspecteur 
precies inhoudt en of dit wel iets voor 
jou is.

Voordelen van deze vooropleiding

de opleiding is gratis

je behoudt jouw recht op een 
werkloosheidsuitkering of 
OCMW-steun

jouw vervoerskosten worden 
vergoed*

er is tussenkomst in de 
kosten van kinderopvang*

Brusafe helpt je bij het 
indienen van jouw kandi-
datuur bij de politie en 
zorgt voor de opvolging 
ervan.

*als je werkzoekende bent, met 
doorverwijzing via de VDAB


