
Beste leerling, 
 
 
Fijn dat jij je hebt aangemeld voor een van onze opleidingen. Je krijgt een intake en die 
bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is de fysieke intake, de sporttest. 
 
Als je aan alle voorwaarden voldoet, ga je door naar het intakegesprek. Na het 
intakegesprek krijg je direct te horen of je voorlopig geplaatst bent. De definitieve plaatsing 
vindt plaats na het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een goedkeuring 
bij een SMC (Sportmedisch Centrum). 
 
Belangrijke informatie: 

- Meld je om 08.30 uur op onze schoollocatie (Gershwinstraat 10, 5012 AR Tilburg) 
- Breng een kopie mee van al je zwemdiploma’s 
- Bij coronagerelateerde klachten blijf je thuis en kun je niet deelnemen aan de 

kennismaking/intake. 
 
1. Fysieke intake: 
Om optimaal te kunnen deelnemen aan onze intake, dien je de onderstaande stappen te 
doorlopen. Meld je bij Defensie aan voor onze kennismaking / fysieke intake. 
Dit doe je op de onderstaande manier: 
1. Ga naar www.VEVA.nl. 
2. Ga linksboven naar MENU. 
3. Ga naar infodagen. 
4. Aan de rechterzijde zie je een lijst met allerlei activiteiten van alle VEVA scholen. Ga 

naar de intakedag van het ROC Tilburg met de datum van jouw intake. 
5. Klik op aanmelden voor deze dag. 
6. Maak een basis defensieaccount aan. 
7. Kunt u zich niet aanmelden voor de activiteit, maak dan een basisaccount aan op 

mijn.werkenbijdefensie.nl. Na de intakedag zal het account dan worden geactiveerd. 
 
Nog wat tips: 

 Breng sportkleding mee en houd rekening met het weer. Het grootste gedeelte van de 
fysieke intake vindt buiten plaats. 

 De fysieke intake bestaat uit push-up’s, sit-up’s en de coopertest. Na deze testen staat 
er terreinwerk en leidinggeven op het programma. 

 Eet en drink voldoende van tevoren en breng eventueel wat extra eten en drinken mee. 
 

2. Intakegesprek: 
Zorg ervoor dat jouw DDD (Digitaal Doorstroom Dossier) minimaal 3 werkdagen voor de 
intake binnen is, zodat wij dit kunnen inzien. 
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Opdracht collage: 

Als toekomstig student van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap moet je in staat zijn 
jezelf te presenteren. Tijdens het intakegesprek zien wij dit graag terug. 
Maak een collage op A3-formaat. Hierop moet je met bijvoorbeeld foto’s, knipsels, teksten 
jezelf mondeling presenteren. 
 
De volgende punten dienen in jouw collage naar voren komen: 

 Wie je bent (persoonseigenschappen, etc.) 

 Thuissituatie 

 Arbeidsverleden 

 Iets over jouw vrijetijdsbesteding (hobby’s, sporten etc.) 

 Waarom heb je gekozen voor deze opleiding? 

 Waarom heb je gekozen voor Grondoptreden? 

 Waarom wil je beroepsmilitair worden? 

 Jouw toekomstbeeld bij Defensie (weet je al wat je wilt gaan doen?) 
 
De ICT leerlingen moeten een keuze maken waar ze willen gaan stage lopen. 
Hieronder een opsomming van waar je eventueel stage kunt gaan lopen. Graag zien wij in 
de collage een onderbouwing terug waar jij stage wilt gaan lopen. Zorg dat je goed kunt 
uitleggen waarom je deze richting kiest. 
 

 ICT Koninklijke Landmacht  

 ICT Koninklijke Luchtmacht 
 

 
Belangrijk voor niveau 3: 
Voor een niveau 3-leerling geldt dat in de collage naar voren moet komen waarom jij de 
niveau 3-opleiding wilt doen en waarom jij denkt hiervoor geschikt te zijn. 
 
Het is jouw persoonlijke collage. Dus alles dat je nog extra wil toevoegen om je zelf beter te 
presenteren, is toegestaan. 
 

Als jij je eventueel wilt afmelden of bijzonderheden wilt doorgeven, dan kan dat op het 

onderstaande emailadres: 

dvzuijlen@roctilburg.nl  

 
Succes met de voorbereiding! 
 
 
Namens team Veiligheid en Vakmanschap van het ROC Tilburg, 
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