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Individuele psychotechnische proeven officieren

1. Prestatiemotivatievragenlijst
Deze vragenlijst meet je attitude met betrekking tot de wil om te presteren en je
reacties op stress.
Je wordt gevraagd om spontaan, zonder nadenken, te antwoorden op 100 vragen.
Je beschikt over 15 minuten. Niet nadenken, spontaan antwoorden.
2. Motivatievragenlijst
Deze vragenlijst evalueert je professionele waarden die je beroepskeuze als
kandidaat-officier motiveren. Ze bevat 50 vragen. Je beschikt over 10 minuten. Er
zijn geen ‘goede' of ‘slechte' antwoorden.

Collectieve psychotechnische proeven officieren
In de groepsproeven voer je, samen met enkele andere sollicitanten, drie opdrachten uit:
een constructieproef, een groepsdiscussie en een individuele uiteenzetting. Op basis
van je gedrag en prestatie in deze proeven maken we een inschatting van de mate
waarin je beschikt over kwaliteiten die onontbeerlijk zijn voor de opleiding tot en job als
officier.
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Grondige kennis van de moedertaal
Het examen over de grondige kennis van de eerste taal bestaat erin een tekst van
ongeveer 1000 woorden schriftelijk samen te vatten.
De kandidaten krijgen een tekst van ongeveer 1000 woorden over een algemeen
onderwerp. Ze mogen die tekst vijftien minuten lezen zonder daarbij aantekeningen te
maken. Daarna geven ze de tekst af en vatten hem samen in ongeveer 350 woorden
(ongeveer 40 regels of twee bladzijden in normaal handschrift). Een kantlijn is niet nodig.
Elke afwijking van meer dan 10% van de norm van 350 woorden wordt bestraft. De
kandidaten mogen geen eigen ideeën toevoegen aan de inhoud van de tekst. Bij de
beoordeling wordt er rekening gehouden met inhoud, stijl, spelling en zorg.
Duur van het examen: 90 minuten na lectuur van de tekst.

Elementaire kennis van de tweede landstaal

Het examen over de elementaire kennis is een schriftelijk examen dat bestaat uit drie
delen:
1. Vertalen van 10 zinnen in de tweede taal geschreven, naar de eerste taal.
2. Vertalen van 5 zinnen in de eerste taal geschreven naar de tweede taal.
3. Beantwoorden in 15 regels (135 woorden) van 1 van 2 vragen in de tweede
landstaal over een krantenartikel.
Duur van het examen: 1 uur 45 minuten.

Pagina 2 / 2

