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MEDISCH ATTEST1  
MET HET OOG OP EEN TAAK IN DE PUBLIEKE en/of PRIVATE VEILIGHEID EN DE 

OPLEIDING DAARTOE IN SeNSe INTEGRALE VEILIGHEID & IN 
7VEILIGHEIDSBEROEPEN2 

 
 

Toepassing van de ministeriële omzendbrief S0 64, departement onderwijs, Ministerie van de 
Vlaamse gemeenschap voor toelating tot de richting Integrale Veiligheid of Veiligheidsberoepen 

 _________________________________________________________________________________ 
 

Ik ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………. 

dokter in de geneeskunde, verklaar, 

Dhr./ Mevr./ Mej. (naam en voornaam): ……………………………………………………………………….……. 

wonende te (adres): .………………………………………………………………………………………………. 

geboren  op (datum): .……………………………………………………………………………………………… 

te hebben onderzocht op (datum): ……………………………………………………………………………….. 

en bevestig dat (aankruisen wat past) : 

❑ deze persoon geschikt is voor een taak in de publieke en/of private veiligheid waarbij 

tijdens de opleiding intensief -a rato van 6 uur per week- gesport zal worden (o.a. lopen, 

zwemmen, springen, krachttraining, …) en waarbij hij/zij in staat is om zware fysieke 

inspanningen te leveren in hoge warmte m.b.v. perslucht/adembescherming. 

❑ deze persoon geschikt is voor een taak in de publieke en/of private veiligheid waarbij 

tijdens de opleiding intensief -a rato van 6 uur per week- gesport zal worden (o.a. lopen, 

zwemmen, springen, krachttraining, …) en waarbij hij/zij in staat is om zware fysieke 

inspanningen te leveren in hoge warmte m.b.v. perslucht/ adembescherming mits de 

volgende (preventieve) maatregelen genomen worden: 

……………………………………………………………………………………………... 

❑ deze persoon niet geschikt is voor een taak in de publieke en private veiligheid waarbij 

tijdens de opleiding intensief -a rato van 6 uur per week- gesport zal worden (o.a. lopen, 

zwemmen, springen, krachttraining, …) en waarbij hij/zij in staat is om zware fysieke 

inspanningen te leveren in hoge warmte m.b.v. perslucht/ adembescherming  

Ter bevestiging hiervan wordt dit attest afgeleverd aan de onderzochte persoon. Hij/zij dient dit attest 

aan de school te bezorgen bij de definitieve inschrijving en ligt voor op de toelatingsklassenraad. 

Stempel van de geneesheer :     Handtekening van de geneesheer : 

 

 
1 Dit attest is geldig voor de duur van de studieloopbaan van de onderzochte persoon binnen de richting integrale veiligheid of 
Veiligheidsberoepen voor zover er geen extra medische geschiktheidsonderzoeken noodzakelijk zijn. De schooldirectie kan steeds de 

hernieuwing van dit attest opleggen, indien ernstige vermoedens daartoe aanleiding geven. 
2 Dit attest vormt geen vrijstelling van de medische proeven voor publieke (politionele) veiligheid en/of brandweer. Op basis van de daar 
geldende medische toelatingsproeven dient de leerling na te gaan of het medisch haalbaar is voor hem/haar de functie van inspecteur van 

politie of brandweerman uit te oefenen. 


