Mogelijke vragen selectiecommissie
1. Geef de structuur van de geïntegreerde politie.
2. Geef de directies van de Federale Politie?
3. Geef het organigram van de Lokale Politie?
4. Geef enkele onderdelen van de Federale Politie?
5. Noem 5 diensten van de Federale Politie?
6. Wie staat er aan de top van de Geïntegreerde Politie?
7. Wie is de minister van Binnenlandse Zaken?
8. Wat is het verschil tussen de lokale en de federale politie?
9. Welke graden bestaan er en leg uit.
10. Wat doet de dienst "interventie"?
11. Wat is de verhouding papierwerk/straatwerk bij interventie?
12. Geef 3 negatieve en positieve kenmerken van jezelf.
13. Hoe zouden je beste vrienden je omschrijven?
14. Wat zou je willen veranderen aan jezelf?
15. Hoe wil je gezien worden door je collega’s?
16. Wat lag aan de basis van deze sollicitatie?
17. Wat verdient een politie-inspecteur? Is dit voldoende?
18. Waarom zouden we jou aannemen?
19. Over welke goede eigenschappen beschik je om een goede inspecteur te worden?
Vergelijk dit met andere jobs.
20. Wat is de reactie van je omgeving betreffende je sollicitatie bij de Geïntegreerde
Politie?
21. Heb je problemen om op onregelmatige uren te werken?
22. Wat denk je van een start van je carrière in Brussel?
23. Hoe sta je ten aanzien van een uniform?
24. Wat zijn je ambities en wat wil je bereiken binnen de politie?
25. Hoe zie jij je slaagkansen?
26. Wat zal je moeten doen om te slagen in de opleiding? Zie je dit voor jezelf
haalbaar?
27. Welke voldoening hoop je in een job te vinden?
28. Over welke capaciteiten dient een goede inspecteur te beschikken?
29. Heb je al eens met een politie-inspecteur gepraat?
30. Wat betekent politie voor jou?
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31. Welk beeld heb je van de politie?
32. Wil je werken bij de lokale of de federale politie en waarom?
33. Welke job wil je uitvoeren binnen de politie?
34. Bespreek eens je meest ideale dag.
35. Wat is het eerste dat je zou doen moest je slagen?
36. Zou je nog willen studeren binnen de politie?
37. Hoe sta je tegenover racisme?
38. Waarom dan geen ambulancier of brandweerman als je de gemeenschap wil
helpen?
39. Heb je al verantwoordelijkheid moeten nemen? Hoe en wanneer?
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