
GESCHIKTHEIDSPROEVEN 
 

(voor het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen) 
 
 
De kandidaat operationele leden van de brandweerzones moeten in onderstaande volgorde 
slagen voor de volgende geschiktheidsproeven. 
 
1. Competentietest 
 
Bij deze test wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de competenties van het 
niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs. 
 
De 60 aangeboden vragen zijn meerkeuzevragen. Per vraag zijn er telkens 4 mogelijke 
antwoorden waarvan er slechts 1  juist is. Per juist antwoord krijgt de kandidaat er 1 punt bij 
en per fout antwoord wordt er 1/3 punt afgetrokken (de zogenaamde giscorrectie). Er mag 
geen rekenmachine of smartphone gebruikt worden. 
 
De kandidaat kan op eender welk moment terugkeren naar een vorige vraag. Elke kandidaat 
mag de test afleggen op zijn eigen tempo, maar krijgt maximum 1u 30min om de test af te 
leggen. 
 
De competentietest omvat volgende 3 clusters: 
 
1.1 Logica, rekenen en vraagstukken 
 
Aan de hand van 25 vragen wordt het analytische vermogen van de kandidaat getest, 
alsook het logisch redeneervermogen. 
 
1.2 Taal, algemene kennis & ruimtelijk inzicht 
 
Aan de hand van 25 vragen wordt de algemene kennis getest, alsook het vermogen tot 
ruimtelijk inzicht. Er wordt een algemeen krantenartikel bijgevoegd waarbij de kandidaat 
5 vragen dient te beantwoorden om het begrijpend lezen te onderzoeken. 
 
1.3 Wetenschappen 
 
In dit gedeelte worden de basischemie & basisfysica bevraagd. Een kandidaat dient over 
een zekere kennis over volumes, scheikundige symbolen en de verhouding  van stoffen 
te beschikken. Er worden 10 vragen gesteld in dit onderdeel. 
 
Een persoon is geslaagd indien hij 50% behaalt voor de totale proef. 
 
De personen die geslaagd zijn voor deze test kunnen zich inschrijven voor het tweede 
gedeelte van de proeven voor het federaal geschiktheidsattest, namelijk de 
handvaardigheidsproeven. 
 
 



2. Operationele handvaardigheidstest 

Elke kandidaat dient 2 handvaardigheidsproeven af te leggen. Hierbij wordt nagegaan of 
hij/zij de proef begrijpt, het juiste materiaal en gereedschap gebruikt, de juiste technische 
handelingen stelt, en de proef succesvol kan voltooien. 
 
Elke kandidaat krijgt een instructieblad per proef met vermelding van de opdracht, 
beschikbare middelen, de eventuele voorbereidingstijd en de beschikbare uitvoeringstijd.  
 
De personen die geslaagd zijn voor deze test kunnen zich inschrijven voor het derde 
gedeelte van de proeven voor het federaal geschiktheidsattest,  namelijk de lichamelijke 
geschiktheidsproeven. 
 
3. Lichamelijke geschiktheidsproeven 
 
Zie bijlage 1 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 
operationeel personeel van de hulpverleningszones.  


