
PROFIELCHECK
Minimaal 17,5 jaar bi j  sol l ic i tat ie  en 18 jaar bi j
start  opleiding.

Minimale opleidingsniveau:
mavo,  min.  6 vakken op D niveau,
VMBO GL /  TL
Havo min overgang 3-4
MBO min niveau 3
Ben je niet  in bezit  van een diploma, dan mag je
op eigen kosten een LOI of  NTI  instaptoets
maken.
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SOLLICITEREN
Bij  een openstel l ing sol l ic i teer je  v ia
kombijdepolitie.nl.  

Bij  de sol l ic i tat ie  is  het  van belang om als
sol l ic i tant een goede en concrete motivat ie op te  
stel len.  Een motivat ie waardoor je  als  kandidaat
opvalt .  Waarom wil  je  graag bi j  de pol i t ie  en wat
heb je toe te voegen? We lezen al le  motivat ies.  

ONLINE TESTEN
Cognit ie  en Taal .
Deze test  maak je vanuit  huis .  Behaal  je  de test?
Dan mag je door naar de volgende stap,  
behaal  je  de test  niet ,  dan mag je het  naar 3
maanden nogmaals proberen.  Kandidaten met
een migrat ie achtergrond worden uitgenodigd
voor een oefenmoment.   

RANKING EN INTAKE.

De kandidaten die de onl ine testen hebben
behaald worden meegenomen in de ranking
(select ie) .  We houden rekening met de landel i jke
cri ter ia,  zoals  diversi te i t ,  man-vrouw e.d.  en met
wensen van de eenheid.  Er  val len hier veel
kandidaten af .  Val  je  af?  Dan mag je het
volgende instroommoment direct  weer
sol l ic i teren.  

Met degenen die we wel  meenemen gaan we
(onl ine)  in gesprek.  Ook wel  de intake genoemd. 
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SELECTIEDAG
Op deze dag (op pol i t ie  locatie Amsterdam of
Apeldoorn)  leg je  de sporttest  af .  Daarnaast
maak je de veri f icat ietest .  Zo controleren ze of
het  niveau overeenkomt met de test  die eerder is
gemaakt t i jdens de onl ine testen.  

ONLINE SELECTIE
Kandidaten hebben een gesprek en een rol lenspel
met onze select iepsychologen.  

Indien je  hier wordt afgewezen moet je  een jaar
wachten om nog een keer te mogen sol l ic i teren  
Bi j  afwi jz ing kan de kandidaat een nagesprek
aanvragen.   

MEDISCHE KEURING
Kandidaten die de select ie-  en onl ine select ie  dag
posit ief  hebben afgerond,  wordt gevraagd 
diverse documenten aan te leveren.  Op basis  van
deze gegevens stel len wi j  een intentie tot
aanstel l ing op en mailen deze aan de kandidaat.
Vervolgens wordt de kandidaat uitgenodigd voor
de medische keuring.  

SCREENING.

Screening behaald? Dan ontvangen de studenten
ongeveer twee weken voor aanvang van hun
opleiding het  off ic ië le aanstel l ingsbesluit .  

We organiseren samen met OBT,  PA,
eenheidsleiding,  PO21 een informatieavond om
de student welkom te heten in onze eenheid.  Op
dit  moment dragen wi j  ze over aan OBT.  
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Het select ieproces voor 
hbo-Bachelor (baci) ,  pol it iekundige (poku) en
recherchekundige (reku) is  hetzelfde.  Echter
worden hier andere opleidingseisen gesteld aan
de voorkant van het select ieproces.

 


