Lonkt het
uniform?
Opleidingen
tot uniformberoepen

Ga aan de slag bij de
politie
De Lokale en de Federale politie vormen samen de Geïntegreerde politie.
Het operationele kader bestaat uit
politieambtenaren die in vier kaders
zijn verdeeld.
Operationele kader
Agentenkader
Agenten van politie (beperkte
politiebevoegdheid)
Basiskader
Inspecteurs van de politie
Middenkader
Hoofdinspecteurs van politie
(interne promotie) en hoofdinspecteurs van politie met bijzondere
specialisatie (externe werving op
basis van bepaalde bachelordiploma’s)
Officierskader
Commissarissen en hoofdcommissarissen van politie (interne
promotie en externe werving op
basis van een masterdiploma)

Deze politieambtenaren zijn bevoegd
voor de uitoefening van opdrachten
van gerechtelijke en bestuurlijke
politie.
Om te kunnen behoren tot het operationeel kader, zowel bij de Federale
als de Lokale politie, moet je voldoen
aan enkele algemene toelatingsvoorwaarden.
Wie slaagt voor het geheel van
de vier selectieproeven kan een
politieopleiding volgen in een van
de politieacademies, volgens het
vooropgestelde niveau.
Naast het operationele kader is er
ook het administratief en logistiek kader (Calog). Dit Calog-kader
bestaat uit vier niveaus:
»» Niveau D: geen diplomavereiste.
»» Niveau C: op basis van een diploma 6 jaar secundair onderwijs.
»» Niveau B: op basis van een bachelordiploma.
»» Niveau A: op basis van een masterdiploma.
Er zijn verschillende functies in dit
Calog-kader waar je je kan voor
aanmelden.

Ga aan de slag bij de
luchtvaart
Wie beroepspiloot in de burgerluchtvaart wil worden, moet eerst slagen
voor het officiële examen ‘Lijnpiloot’,
georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer,
Directoraat-generaal Luchtvaart.
(Meer details: Mobilit.belgium.be/
nl/luchtvaart/vergunningen/praktische_informatie)
Je voorbereiden op dit examen kan
door:
»» ofwel modulaire cursussen te
volgen. Je kan die volgen bij
privé-instellingen die hiertoe
erkend zijn door het Bestuur van
de Luchtvaart;
»» ofwel een geïntegreerde opleiding
te volgen aan een private opleidingsinstelling;
»» ofwel de professionele bacheloropleiding Luchtvaart (met afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot) volgen.
Opgelet: dit is geen volledige
pilotenopleiding.
Na het behalen van dit bachelordiploma kan je aansluitend je
vliegvergunning behalen door de
resterende praktijkopleiding binnen
de 21 maanden te volgen (gaat over
ongeveer 165 vlieguren).
Deze opleiding kan je volgen aan
hogeschool VIVES, Campus Oostende
VLOC. Zoek meer info op: Vives.be/
nl/campussen/oostende/oostende-vloc.

UNIFORMBEROEPEN

De opleidingen tot uniformberoepen
zijn pas toegankelijk na een bepaalde
toelatingsprocedure (selectieproeven
of toelatingsexamens). Alle info is
terug te vinden op de websites van
de beroepssectoren. Alle adressen,
sites en mailadressen voor opleidingen bij defensie en politie staan op
pagina 36.

Wil jij ervoor zorgen dat iedereen in ons land (en
daarbuiten!) veilig kan wonen, werken en leven? Dan
is een opleiding tot een uniformberoep zeker iets
voor jou! Of spreekt de luchtvaart je aan? Lees verder
en kom meer te weten over een aantal populaire
beroepen in uniform.
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Ga aan de slag bij de
brandweer
Om te kunnen solliciteren om vrijwillig of professioneel brandweerpersoneel te worden moet je eerst een
Federaal Geschiktheidsattest (FGA)
behalen. Het FGA is voor onbepaalde
duur geldig, met uitzondering van
de lichamelijke geschiktheidsproeven
(die zijn twee jaar geldig).

UNIFORMBEROEPEN

Eens je dit op zak hebt, kan je
solliciteren bij de hulpverleningszone
van je keuze. Overzicht van al die
zones op Brandweervlaanderen.be/
Home/Zones.
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Aan welke voorwaarden moet je
precies voldoen?
»» Belg of EU-burger zijn (om deel
te nemen aan FGA op niveau van
kapitein moet je Belg zijn).
»» Houder zijn van een medisch
attest waarin verklaard wordt dat
je in staat bent om de lichamelijke
geschiktheidsproeven uit te voeren. Attest moet opgemaakt zijn
ten vroegste drie maanden voor
start van de lichamelijke proeven.
»» Als je deelneemt op niveau van
kapitein moet je houder zijn van
een diploma niveau A (universitair
of gelijkwaardig).
»» Houder zijn van een attest goed
gedrag en zeden (ten vroegste
drie maanden uitgereikt voor uiterste inschrijvingsdatum geschiktheidsproeven).
»» Meerderjarig (+18) zijn op de
datum van inschrijving.
»» Houder zijn van rijbewijs B.
»» Je moet over je burgerlijke en
politieke rechten beschikken.
Inhoud federale geschiktheidsproeven:
»» Competentietest.
»» Operationele handvaardigheidstest.
»» Lichamelijke geschiktheidsproeven.
Meer info over het FGA op
Ikwordbrandweer.be/nl/federalegeschiktheidsproeven.

Ga aan de slag bij defensie
A. Officier (manager)
Beroepsofficier via de universiteit van Defensie, nl. de Koninklijke Militaire
school
»» Polytechnische faculteit (burgerlijk ingenieur)
»» Faculteit sociale en militaire wetenschappen (master)
Beroepsofficier via universiteit
»» Master in de Nautische wetenschappen via de Hogere Zeevaartschool
Antwerpen
»» Industrieel ingenieur via een universiteit
»» Arts, tandarts, apotheker, dierenarts via een burgeruniversiteit
Beroepsofficier via bijzondere werving (op basis van masterdiploma)
Officier van het hulpkader (piloot of luchtverkeersleider)
Officier van het aanvullingskader
»» Student geneeskunde (2de of 3de bachelor)
»» Student apotheker (2de of 3de bachelor)
Officier beperkte duur (rekrutering op basis van bachelordiploma)
»» Officier Pelotonscommandant
B. Onderofficier (teamleader)
Beroepsonderofficier, gespecialiseerde opleiding via de Koninklijke School
voor Onderofficieren Sint-Truiden
»» Technisch Onderofficier
»» Niet-technisch Onderofficier
Beroepsonderofficier, rekrutering op basis van een bachelordiploma
Onderofficier beperkte duur
»» Niet-technisch Onderofficier
C. Soldaat of matroos
Soldaat of matroos statuut beperkte duur
Soldaat of matroos vrijwillige militaire inzet

