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Een
n medisch onderzoek
o
Bas
sistest die sn
nelheid en nauwkeurigh
n
heid van info
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erking meet
Tes
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Pré
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Tweede dag
d
ortproeven
 Spo
 Psy
ychotechnisc
che testen om je compettenties en
pers
soonlijkheids
skenmerken
n te bepalen
 Pré-oriëntatiege
esprek
g
Derde dag



Een
n interview (s
sollicitatiege
esprek)
Een
n oriëntatiegesprek. Daa
arin leg je de
efinitief je keu
uzes vast wa
aarvoor
je bij
b Defensie solliciteert
s

Sele
ectieproeven
n
Testen
n voor iedere
een

Eers
ste dag
g
Het medisch
h onderzo
oek
Alle kandidaten (mannen en vrouwe
en) worden onderworp
pen aan de
ezelfde
sche onderz
zoeken:
medis





















je moet minstens
m
1,52
2 meter groo
ot zijn – er iss geen maxim
mum lengte
Je moet rekening
r
hou
uden dat voo
or sommige ffuncties de llengte kan
variëren, maar dit is eerder
e
een uitzondering
u
(voorbeeld: een piloot m
moet
minstens 1,62 meter groot
g
zijn en
n mag niet grroter zijn dan
n 1,95 meter)
tatoeages
s op het hoofd, de hals en
e in de nek zijn verbode
en door het
militair reg
glement en moeten
m
ten laatste
l
verw
wijderd zijn op
p de dag van
n de
inlijving.
urinetest (bloed, infec
ctie, eiwitten,, suiker, ...)
drugstest op urinestaa
al. Defensie handhaaft h
het principe van de "nulttolerantie".
ositief getest, volgt er ev
ventueel een
n neuropsycchiatrische e
evaluatie
Indien po
en mogelijks definitie
eve uitsluitin
ng. Denk e
er aan dat sommige drugs tot
meerdere
e weken na inname perfe
ect opspoorb
baar zijn!
zwangers
schapstest: verklaring
v
op
p eer. Indien onbekend vvolgt een tesst. Indien
positief, dan
d wordt de
e kandidate uitgenodigd
u
om zich opn
nieuw aan te
e bieden
na
de bevalling
radiografisch onderzo
oek van de wervelkolom
w
en het bekkken
oogonderrzoek (kandid
daat-piloten moeten een
n perfect zich
ht hebben,
namelijk 10/10
1
aan ieder oog, zon
nder correctiie)
testen van
n het gehoor
de norme
en van het oo
ogonderzoek
k en het aud
diometrisch o
onderzoek zijn
strenger dan
d deze in de burgerse
ector
neus, kee
el en oren on
nderzoek (NK
KO)
controle van
v het gebitt (een slechtt verzorgd ge
ebit geeft aa
anleiding
tot ongeschiktheid)
ng van BMI (body
(
mass index) (overr- of onderge
ewicht leiden
n tot
berekenin
een beperking in de keuzemogelij
k
jkheid van fu
uncties of ze
elfs tot een
eventuele
e uitsluiting voor
v
een job bij Defensie
e)
elektrocarrdiogram
algemeen
n klinisch ond
derzoek
an het Centrrum voor
eventuele
e aanvullende onderzoek
ken bij de sp
pecialisten va
Medische
e Expertise van
v het Hosp
pitaalcentrum
m Basis - Ko
oningin Astrid
d (HCBKA)

Na het laatste onderzoek
o
be
epaalt de arts van de medische b
basisselectie
e (MBS)
jouw medisch profiel en ov
verhandigt hij een attestt met daarop
p jouw profie
el of de
reden
nen voor voo
orlopige of definitieve on
ngeschiktheid
d.
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Het medisch
m
pro
ofiel
Het medisch
m
proffiel wordt bepaald op het einde van jje medisch o
onderzoek.
Je medisch proffiel bestaat uit meerderre letters. In
n het vakjarg
gon wordt ge
eproken van
VCAME” en “GYKO”.
“PSIV
Per le
etter krijg je een medisc
che score to
oegekend va
an 1 (ideaal) tot 5 (ongesschikt).









mene medisc
che geschikttheid: zowat alle afwijkin
ngen kunnen
n een
P = algem
invloed op
p de P hebben
S = afwijk
kingen schou
uders en bov
venste ledem
maten ( arme
en en hande
en )
I = afwijkingen aan he
et bekken en
n de onderstte ledematen
n ( benen en
n voeten )
V = afwijk
kingen van het
h gezichtsv
vermogen en
n dieptezichtt
C = afwijk
kingen in hett kleurenzich
ht
A = afwijk
kingen in de gehoorsche
erpte in lage en hoge freq
quenties
M = menttale afwijking
gen
E = emottionele of psyychische afw
wijkingen






G = gesch
hiktheid voor dienst op zee
z ( vb zeezziekte = G5 )
Y = gezichts/ oogafwiijkingen
kingen kleure
enzicht
K = afwijk
O = afwijk
kingen gehoorscherpte

Voor iedere vaca
ature werd ee
en medisch minimumpro
ofiel vastgele
egd. Wie na
uitputtting van alle
e rechtsmidd
delen definitief ongeschikkt wordt verkklaard, kan zzich
nooit meer opnieuw inschrijve
en voor een andere werrving, behalvve indien de
definitieve medische ongesch
hiktheid opgeheven worrdt door het C
Centrum voo
or
Medis
sche Expertise (CME).
De meest
m
voorkomende red
denen voor tijdelijke on
ngeschiktheid





oorstoppe
en: laten verw
wijderen!
onverzorg
gd of bescha
adigd gebit: laten
l
verzorg
gen!
overgewiicht: bijsture
en door diee
et en sport!
druggebru
uik: stop erm
mee, volg des
snoods een ontwenning
gskuur!

Een tijdelijke
t
ong
geschiktheid betekent he
et uitstel van de start van
n je eventuelle loopbaan..
Defin
nitieve onge
eschiktheid
Somm
mige problem
men zijn ech
hter permane
ent en geven
n meestal aa
anleiding tot definitieve
ongeschiktheid:






ernstig ge
ehoorverlies
rugproble
emen
platvoeten
n
ernstig drruggebruik (D
Defensie han
nteert een n ultolerantie w
wat druggeb
bruik betreft )
bepaalde chronische aandoening
gen die niet ccompatibel zzijn met een functie
air (diabetes, epilepsie, h
hartafwijking
gen,...)
als operattioneel milita
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Bas
sistest
Deze basistest meet
m
de snelh
heid en nauw
wkeurigheid waarmee je
e informatie vverwerkt. Ze
e
besta
aat uit 7 mod
dules.
Je sc
core hangt aff van de juis
stheid en de
e snelheid vvan je antwoorden.

Tes
st praktisc
ch inzichtt (niet vo
oor officierren)
Deze
e test laat je logisch nade
enken over technische
t
d
dingen.
De te
est bestaat uit
u ongeveer 50 vragen. Je beschikt over 15 min
nuten om zo
o juist
moge
elijk te antwo
oorden op zo
oveel mogeliijk vragen. H
Het is van be
elang om nie
et te gokken.
Voor foutieve anttwoorden wo
orden punten
n afgetrokke
en.
Voorb
beeld

Psy
ychotechn
nische te
esten
Via verschillende
v
e computergestuurde tes
sten gaan w
we op zoek naar de perso
oonlijkheidskenmerken en
comp
petenties die
e jou kenmerrken en wat je motiveertt voor een jo
ob bij Defenssie. Je legt d
dus verschillende
teste
en af. De resultaten ervan worden do
oor een psyccholoog sam
mengebrachtt en besprokken tijdens je
e
interv
view.

Het pré-oriën
ntatieges
sprek
Tijdens dit gespre
ek worden je
e tot dan beh
haalde resultaten vergelleken met je gemaakte
es. Je krijgt een lijst mee
e met alle va
acatures waa
arvoor je nog
g in aanmerrking komt en
n
keuze
waarv
voor je je ev
ventueel nog
g bijkomend kan inschrijvven.
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TWEE
EDE DA
AG
De sp
portproev
ven
Je leg
gt 3 sportprroeven af:



Sit-up
ps: gedurend
de 1 minuutt tijd moet je
e zoveel mog
gelijk
buiksp
pieroefening
gen uitvoeren
n.
Push--ups of pom
mpen: zoveel mogelijk pu
ush ups uitvo
oeren binnen
n
1 min
nuut. Voor da
ames in gek
knielde voorliigsteun.

De sit-ups (buikspieren) en push-ups
p
(arm
mspieren) te
ellen elk voo
or 10% van d
de te behalen
n
punte
en, de loopproef telt voor 80% van de
d behaalde punten.



Loopproef op loo
opband: je start
s
met ee n opwarmingsperiode van 1 minuutt aan een snelheid
van 3 à 6 km/u. Aansluitend
A
begint
b
de tesst aan een ssnelheid van
n 6 km/u die elke 30 sec
conden
wordt opgedreven
n met 0,3 km
m/u. Je kan a
altijd op de ""stop" knop d
drukken als jje de test wil
beëind
digen. Als je
e de maxim
male snelheid
d van 14,4 kkm/u bereikt, wordt de lo
oopproef
autom
matisch beëin
ndigd. De loopproef duu
urt maximaall 18 minuten
n en 30 seco
onden met ee
en
recuperatieperiode van 3 minuten inbegre
epen.

DE SOLLICITAN
S
NTEN VOOR
R EEN PARA
A OF MANO
OEUVRE FU
UNCTIE LEG
GGEN DE
LOOPPROEF AF
F VOLGENS
S DE NORM
MEN BESCH
HREVEN IN H
HET DOCUMENT ‘SPO
ORTPROEF
COM
MBAT’.
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Psyc
chotechnische tes
sten
Via verschillende computerge
c
estuurde testten gaan we
e op zoek na
aar de
persoo
onlijkheidske
enmerken en
n competentties die jou kkenmerken en wat je motiveert voor
een job bij Defens
sie. Je legt dus
d verschille
ende testen af. De resultaten ervan
n worden doo
or
een ps
sycholoog sa
amengebrac
cht en besprroken tijdenss je interview
w.

Het pré-oriën
p
tatiegesp
prek
Tijdens dit gesprek worden je tot dan beh
haalde resulttaten vergele
eken met je gemaakte
keuzes
s. Je krijgt een
e lijst mee met alle vacatures waa
arvoor je nog
g in aanmerrking komt en
waarvo
oor je je eve
entueel nog bijkomend kan
k inschrijvven.
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ectieproeven
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DER
RDE DA
AG
Het interview
w
Tijdens het interv
view of sollic
citatiegespre
ek krijg je via
a een gespre
ek de kans o
om de
interv
viewer ervan
n te overtuige
en dat je ove
er bepaalde competenties beschikt om militair tte
kunnen worden.
egericht inte
erview komt het erop nee
er dat je tijde
ens het gesp
prek echt
In dit competentie
es (bv uit je studietijd
s
of werkervarin g) bespreekkt waar je be
epaalde
gebeurde situatie
petenties heb
bt laten zien
n. Probeer de
e interviewe r met concre
ete voorbeellden te
comp
overtuigen waaro
om jij de ges
schikte kandidaat bent.
Onde
erwerpen die
e aan bod ku
unnen komen: je studiess of werkerva
aring, je dag
gelijkse
activiteiten, je fun
nctiekeuze(s
s), buitenland
dse zending
gen, de opleiiding…
Zorg dat je goed geïnformeerrd bent over Defensie en
n over de
functiie(s) die je gekozen hebtt. Je kan bijv
voorbeeld vo
ooraf de website of
de inffobrochures nog eens do
oornemen.
Het in
nterview is een
e open en vrij gesprek
k van ongev
veer 45 min
nuten.

Het oriëntatiegesprek
k
Bij de
e oriëntatieoffficier leg jij je
j definitieve
e inschrijving
g vast op bassis van je se
electieresulttaten en jouw
w voorkeure
en, meerdere
e keuzes zijn
n mogelijk.
Je ke
euze is bepa
alend! Dus maak
m
een goe
ede keuze. D
De oriëntatie
eofficier kan je voorstellen om bepaalde tests opnieu
uw af te legg
gen.

