
 

BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER KADER 
KADERPROEF VOOR PERSONEELSLEDEN VAN HET KADER VAN (BEVEILIGINGS)AGENTEN 

VAN POLITIE VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 
 

Sessie 2023 
 

De Geïntegreerde Politie zal vanaf de maand april 2023 selectieproeven van aspirant-inspecteur van 

politie organiseren ten voordele van de (beveiligings)agenten van politie. Om deel te nemen aan dit 

vergelijkend examen, moeten de kandidaten hetzij titularis zijn van een diploma niveau C, hetzij 

gelukt zijn in een kaderproef, georganiseerd door de dienst Rekrutering en Selectie. 

In dit opzicht en voorafgaand aan dit bevorderingsexamen zal een kaderproef worden 

georganiseerd voor de beveiligingsagenten en agenten die geen houder zijn van een diploma van 

niveau C. 

De geïnteresseerden voor deze kaderproef kunnen solliciteren tot 28 Februari 2023. 

De kaderproef zal georganiseerd worden tijdens de maanden februari en maart 2023. 

 

1 WIE KAN DEELNEMEN AAN DE KADERPROEF? 

Elk personeelslid van het kader van de beveiligingsagenten en agenten van politie (met 

uitzondering van de aspiranten) kan deelnemen aan deze kaderproef, welke ook de 

kaderanciënniteit is. 

2 DE KADERPROEF 

Het slagen voor de kaderproef compenseert de afwezigheid van een diploma niveau C in het 
raam van de deelname aan het vergelijkend examen voor aspirant-inspecteur.  

Deze proef, met een duur van ongeveer twee uren, omvat :  

- de beoordeling van de kennis van de taal waarin de selectieproeven, waarvoor de 
kandidaat zich heeft ingeschreven, worden georganiseerd;  

- de beoordeling van het intellectueel potentieel. 

 
Om te slagen moet de kandidaat minimum een score van 40 behalen. Na de proef wordt 
geen klassering opgemaakt.  

Op te merken valt dat deze proef, in geval van slagen, een onbeperkte geldigheid heeft.  



 

 

3 HOE KAN IK MIJ KANDIDAAT STELLEN ? 

De geïnteresseerde kandidaten kunnen het inschrijvingsformulier downloaden op de website 
van de dienst Rekrutering en Selectie: www.jobpol.be  -> “Ik ben reeds een collega” -> 
“Agent van politie” / “Beveiligingsagent” -> “Kaderproef”. 

 

De uiterste datum voor het indienen van het volledig ingevuld inschrijvingsdossier, zowel door de 
kandidaat als door de overheid (korpschef / directeur), is 28 Februari 2023.  

 
Bijkomende (praktische) inlichtingen kunnen bekomen worden via 
DRP.RecSel.Assessment.SocProm@police.belgium.eu   

 
Voor alle informatie van een andere orde (opleiding, statuut, …) kan men steeds contact opnemen 
met het Call Center CGC op het (gratis) nummer 0800/99.271 

https://www.jobpol.be/nl/ik-ben-reeds-een-collega/ik-ben-reeds-inspecteur
https://www.jobpol.be/nl/ik-ben-reeds-een-collega/ik-ben-reeds-agent#kaderproef
https://www.jobpol.be/nl/ik-ben-reeds-een-collega/ik-ben-reeds-beveiligingsagent#kaderproef
mailto:DRP.RecSel.Assessment.SocProm@police.belgium.eu

