Toelatingsprocedure VeVa opleidingen
Wat leuk dat je interesse hebt voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap
(VeVa). Om kans te maken op een plek bij de VeVa-opleiding, moet je voldoen
aan de toelatingseisen. De toelatingsprocedure bestaat uit drie onderdelen:
1. De motivatiebrief
2. De fysieke testen
2. Het individuele gesprek
Hieronder leggen we uit wat elk onderdeel inhoudt en wat de eisen zijn.
De motivatiebrief
Voordat je naar de kennismaking & toelatingsgesprek komt schrijf je een motivatiebrief waarin je de
volgende punten beschrijft:
•
•
•
•

Wat zijn volgens jou de drie hoofdtaken die Defensie uitvoert?
Waar moet de perfecte militair volgens jou aan voldoen?
Waarom pas jij in dit perfecte plaatje?
Hoe ziet jouw dag er over 10 jaar uit als militair?

Deze brief moet een week van tevoren worden aangeleverd anders betekent dit dat je automatisch van de
lijst voor de toelating wordt afgehaald en je weer achteraan in de rij aansluit voor de volgende
kennismaking &toelatingsgesprek. Tijdens de voorlichtingsavond krijg je te horen hoe en waar je de brief
naar moet mailen.
De fysieke testen
• De sporttest bestaat uit push-ups, sit-ups en 2800 m hardlopen en is een belangrijk onderdeel van onze

toelating. Wij willen graag weten of jij fit genoeg bent om onze opleiding te kunnen volgen. Hieronder
zie je wat de eisen zijn voor de VeVa-opleiding.
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LET OP: alleen goede uitvoeringen van de push-ups en sit-ups tellen we mee. Zie hieronder twee filmpjes
met de juiste uitvoering. (Het aantal herhalingen dat bij de filmpjes genoemd wordt geldt niet voor VeVa,
maar let vooral op de uitvoering)
- Goede push-up: https://youtu.be/ffB2UuOEKms
- Goede sit-up: https://youtu.be/OTOf2G9t4Cc
• Fysieke opdrachten. Hierbij word je geobserveerd op discipline, flexibiliteit, doorzettingsvermogen

en samenwerken.
• Groepswerk. Hierbij worden een aantal samenwerkingsopdrachten uitgevoerd. Hierbij word je geobserveerd op flexibiliteit, initiatief, samenwerken en communicatie.

Het individuele gesprek
Nadat je de fysieke test hebt afgerond vindt er aansluitend een individueel gesprek plaats. Tijdens dit
gesprek stellen we je vragen over jou, onze opleiding en over Defensie.
De leidraad in het gesprek zal de motivatiebrief zijn die je voor de kennismaking & toelatingsgesprek hebt
ingeleverd. Deze zal worden gelezen door degenen die het gesprek met jou gaan voeren en zij zullen hier
verder op in gaan.
Ook willen we van je weten of je een beeld hebt hoe de opleiding op school eruitziet. We gaan dieper in op
de vakrichting en het niveau waarvoor je kiest en de plek waar je stage (BPV) wilt lopen; de mariniers, de
landmacht of de luchtmacht. Let op: niet elke vakrichting biedt dezelfde stageplekken aan.
Aan het eind van het gesprek krijg je te horen of je geplaatst bent bij de VeVa opleiding
Overige Toelatingseisen
•

Bij aanvang van de opleiding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen tonen

•

Je dient in het bezit te zijn van een positief sportmedisch advies.

Jaarlijks mag Defensie een maximaal aantal studenten toelaten per vakrichting en niveau. Toelating is
alleen mogelijk zolang dit maximale aantal nieuwe studenten nog niet is bereikt. Vroegtijdig aanmelden kan
dus lonen

