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Training ter voorbereiding op selectieproces 

Wil jij bij de politie werken? Dan staat jou een stevige selectieprocedure te wachten, want 
agent word je niet zomaar. Met de AanDeBak-garantie van Politie Eenheid Rotterdam krijg 
je daarom een training aangeboden waarmee je zo goed mogelijk bent voorbereid op de 
selectieprocedure. Neem onderstaande informatie door en meld je aan. 
 
De selectieprocedure 
De training helpt jou om drie belangrijke onderdelen van de selectieprocedure voor te bereiden: de cognitie- en taaltest, de 
sporttest en het psychologisch onderzoek. De hele selectieprocedure ziet er als volgt uit: 
 

 
 
1. Cognitie- en taaltest 
Deze training (2 uur) wordt klassikaal gegeven door een ervaren trainer. Verdere voorbereiding op deze training en meer 
informatie is te vinden via: https://kombijde.politie.nl/agent-worden/voorbereiding-online-testen. 
De voorwaarde om deze training te volgen, is enkel dat de deelnemer gesolliciteerd heeft bij de politie. 
 
2. Sporttest 
Deze training (1 uur) wordt door sportdocenten verzorgd. Meerdere sollicitanten starten met een warming-up waarna een ieder het 
parcours op tijd kan lopen om te kijken of de test behaald kan worden. Gericht trainen hiervoor kan door gebruik te maken van de 
Politie Conditie app! Meer informatie is te vinden via: https://kombijde.politie.nl/politieconditie. De voorwaarde om deze training 
te volgen, is dat de deelnemer de cognitie- en taaltest behaald heeft. 
 



 

 

3. Psychologisch onderzoek 
Deze training is individueel (15 min) waarbij de kandidaat kan oefenen in gesprekstechnieken. Er wordt gebruik gemaakt van 
verschillende collega’s die als acteur een casus met de sollicitant doorlopen. Meer informatie is te vinden via: 
https://kombijde.politie.nl/agent-worden/aanmelden/selectieprocedure-psychologisch-onderzoek. De voorwaarde om deze 
training te volgen, is dat de deelnemer de cognitie- en taaltest behaald heeft en de sporttest eerder of tijdens deze trainingsdag 
behaald heeft. 
 
4. Opgave kandidaten 
Kandidaten kunnen zich opgeven via IDU, ambassadeurs of zelf een mail sturen naar werving.rotterdam@politie.nl. 
Er zal gekeken worden naar beschikbaarheid van trainingsplekken in combinatie met de tijdslijn van het sollicitatieproces, voor het 
daadwerkelijk inplannen van de kandidaten. Via de mail wordt een uitnodiging als bevestiging verzonden. 
 
5. Planning trainingsdagen  
Elke maand vindt op zaterdag een STPR plaats waarbij de volgende dagen zijn gepland: 21 mei, 18 juni, 16 juli, 13 augustus, 10 
september, 8 oktober, 5 november en 3 december 2022.  
Voor vragen kan contact opgenomen worden via werving.rotterdam@politie.nl. 


