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Richtlijnen voor de arts in functie van beoordeling van de medische 

geschiktheid voor de opleiding Defensie en Veiligheid 
 

Situering van de opleiding Defensie en Veiligheid en richtlijnen voor de arts 
 
De opleiding Defensie en Veiligheid in de derde graad technisch secundair onderwijs is een opleiding 

met als doel de jongeren voor te bereiden op een job bij Defensie, politie, brandweer, als 

bewakingsagent of penitentiair bewakingsassistent. 

Een inschrijving in de opleiding Defensie & Veiligheid vereist een goede fysieke conditie van de leerling 

en een optimale mentale gesteldheid die hem/haar in staat stelt om tijdens de opleiding aan intensieve 

sportbeoefening te doen en specifieke fysiek belastende of stresserende activiteiten uit te voeren. De 

opleiding telt meer lesuren sport en fysieke activiteiten dan de gebruikelijke 2 lesuren lichamelijke 

opvoeding voor het merendeel van de leerlingen in een derde graad secundair onderwijs. 

In de onderwijsregelgeving werd als bijzondere toelatingsvoorwaarde voor de opleiding Defensie en 

Veiligheid opgenomen dat de leerling medisch geschikt moet bevonden zijn rekening houdend met de 

specificiteit van de beroepssectoren in kwestie. 

Deze beoordeling medische geschiktheid komt niet in de plaats van de medische onderzoeken 

voorafgaand aan de eventuele aanwerving bij een van de veiligheidsactoren. 

Aan de geneesheer wordt gevraagd een geneeskundige verklaring op te stellen waarin minstens 

volgende elementen worden opgenomen: 

- Naam, voornaam en geboortedatum van de leerling ; 

- Datum onderzoek ; 

- Conclusie beoordeling medische geschiktheid van de leerling ; 

- Handtekening en naam, voornaam, adres en RIZIV-nummer (of stempel) van de geneesheer. 

Onderstaand wordt vrijblijvend een model van geneeskundige verklaring aangereikt. 

 

Geneeskundige verklaring 
 

Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart:  

 

Naam + Voornaam ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

onderzocht te hebben volgens de bovenstaande richtlijnen en bevestigt dat de kandidaat medisch 

geschikt is om deel te nemen aan de opleiding Defensie & Veiligheid. 
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Datum onderzoek: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening en stempel geneesheer (met Naam, Voornaam, Adres en RIZIV-nummer): 

 

 


