OFFICIËLE BERICHTEN
SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

Betreft de taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 13 maart
2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat
zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken
In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2007 gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 maart 2014
wordt een uitzonderlijke sessie georganiseerd die op 19 mei 2014 aanvat. Kandidaten kunnen zich inschrijven via
de internet site van Selor : www.selor.be in hun persoonlijk ‘Mijn selor’ account vanaf 07/04/2014.
De kandidaten worden vervolgens per mail uitgenodigd voor de verschillende modules. De kandidaat die geen
uitnodiging ontvangen heeft wordt verzocht contact op te nemen met de afdeling Taalcertificering van Selor
teneinde de uitnodiging vooralsnog te ontvangen. De resultaten worden per mail doorgestuurd aan de kandidaten.
Enkel de kandidaten die slagen voor de verschillende modules kunnen aan de volgende modules deelnemen.
Uitzonderlijk zullen de taaltesten artikel 4 en 5 op de volgende manier georganiseerd worden:





de gecomputergestuurde modules “lezen” en “luisteren" zullen op 19 of 22 mei om 09u00 plaatsvinden;
de kandidaat krijgt na het afleggen meteen zijn resultaat voor deze twee modules;
kandidaten die slagen worden vervolgens gevraagd om dezelfde dag de schrijfvaardigheidstest om 12u30
af te leggen;
enkel de kandidaten die slagen voor de schrijfvaardigheidstesten kunnen zich vervolgens na
bekendmaking van de resultaten voor de mondelinge testen inschrijven.

Bij toekomstige sessies (waaronder de sessie van september 2014) zullen de taaltesten artikel 4 en 5 in drie
verschillende stappen georganiseerd worden. Inschrijven voor de schrijfvaardigheidstest zal enkel kunnen na
bekendmaking van de resultaten.
Bij de taaltesten artikel 6 kunnen enkel de kandidaten die slagen voor de modules “luisteren” en “lezen” zich na
bekendmaking van de resultaten voor de mondelinge testen inschrijven.
Om te slagen voor de gecomputergestuurde modules “luisteren” en” lezen” dienen de kandidaten in het kader van
de taaltesten artikel 4 en 5 minimaal zes tienden van de vragen correct te beantwoorden. In het kader van het artikel
6 dienen de kandidaten voor de modules “luisteren” en ”lezen” minimaal vijf tienden van de vragen correct te
beantwoorden.
Deze aankondiging vervangt alle voorgaande aankondigingen omtrent het Koninklijk Besluit van 27 maart 2014 tot
regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen
na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken
Voor verdere inlichtingen over de organisatie van de taaltesten kan u zich wenden tot de afdeling Taalcertificering:
Voor de Nederlandstaligen
Tel.: 02/788.67.69
E-mail : taal@selor.be

Voor de Franstaligen
Tél.: 02/788.67.69
E-mail : linguistique@selor.be
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