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De eerste reeks
Waaruit bestaat de eerste reeks?
De proeven van deze reeks meten de generieke competenties en cognitieve vaardigheden om goed te
functioneren op niveau A. Meer bepaald gaat het om
 Abstract redeneren
 Omgaan met info
 Omgaan met taken
 5 kerncompetenties (Servicegericht handelen, Zichzelf ontwikkelen, Betrouwbaarheid tonen, In team
werken, Objectieven behalen)
Deze worden gemeten aan de hand van 3 pc-gestuurde testen (+/- 3u)
 De test abstract redeneren (demotest)
 De PCIB – postbakoefening (demotest)
 De SJT – Situationele Beoordelingstest (demotest)
Op de website vind je bij ‘demotests’ voorbeelden van deze testen.

Hoe kan ik me inschrijven ?
Kandidaten kunnen zich inschrijven via www.selor.be, na het inloggen via ‘Mijn Selor’. Wanneer een
inschrijvingsperiode loopt is de inschrijvingsmogelijkheid terug te vinden in de lijst met vacatures.
Kandidaten kunnen zelf een datum kiezen voor het afleggen van de test.


Kandidaten die reeds een “Mijn Selor”-account hebben:
o Log in in “Mijn Selor”
o Zorg dat je cv up-to-date is: ervaringen, benoemingsbesluit, …
o Solliciteer voor de functie
o Kies een datum waarop je de testen wil afleggen



Kandidaten die nog geen “Mijn Selor”-account hebben:
o Registreer je in “Mijn Selor”
o Vul je cv in. Zorg dat het volledig is op vlak van ervaring en benoemingsbesluit
o Solliciteer voor de functie
o Kies een datum waarop je de testen wil afleggen
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Wie kan deelnemen?
Statutaire ambtenaren
 die tot niveau B of C behoren
 en zich in een administratieve stand bevinden waarin hij of zij aanspraak op bevordering kunnen
doen gelden
 EN de vermelding 'uitzonderlijk' of 'voldoet aan de verwachtingen' gekregen hebben bij de
laatste evaluatie. (Ambtenaren die een evaluatie kregen zonder eindvermelding op basis van de
oude bepalingen worden gedurende een jaar toegelaten tot de proeven, te rekenen vanaf hun
laatste evaluatie volgens die oude bepalingen.)

Wie kan niet deelnemen?




Personen zonder benoemingsbesluit (contractuelen, stagiairs)
Personen die geen benoemingsbesluit niveau B of C hebben
Personen die reeds een buffer hebben voor een generieke screening D, C, B of A zijn voor 6
maanden uitgesloten (de buffer start vanaf de dag dat je je vorige test aflegde).

Wie heeft een vrijstelling of buffer voor de eerste
reeks?
Een vrijstelling voor de eerste reeks proeven, generieke screening (module 1) krijgt een kandidaat wanneer:
o

hij slaagde voor het brevet algemene vorming in het kader van de vorige procedure overgang naar
niveau A


o

De kandidaat hoeft zich in dit geval niet bij Selor in te schrijven voor de eerste reeks maar kan vanaf
1 november 2014 zijn algemeen brevet meteen voorleggen aan zijn P&O stafdienst (KB van
toepassing vanaf 1 november 2014).

hij in het kader van een externe, vergelijkende selectie een geldige vrijstelling heeft voor module 1.
Opmerking: kandidaten die geen abstracte redeneertest op niveau A aflegden, moeten wel nog deze test
af te leggen.

De kandidaat moet zich inschrijven voor de generieke screening in het kader van bevordering naar A. Op dat
moment zal hij automatisch een vrijstelling krijgen en een digitaal certificaat dat levenslang geldig is voor de
generieke screening in het kader van bevordering.

Wie slaagt voor deze eerste reeks proeven krijgt een vrijstelling:
 Levenslang voor de eerste reeks proeven in het kader van de overgang naar niveau A
 Voor 3 jaar voor de module 1 in het kader van externe, vergelijkende selecties op niveau A,B, C, D
en voor de module 0 (instapkaart) niveau A, B, C.
 Levenslang voor de algemene proef in het kader van de overgang naar niveau B en C
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o

Kandidaten die zich inschrijven voor de algemene proef bevordering B en C zullen
automatisch deze vrijstelling krijgen.

Wie niet slaagt voor deze eerste reeks proeven krijgt een developmentbuffer (= periode waarin de test niet
opnieuw kan afgelegd worden en die voorzien is om de competenties die niet voldeden te ontwikkelen):
 Buffer gedurende 6 maanden voor de eerste reeks proeven in het kader van de overgang naar
niveau A
 Buffer gedurende 6 maanden voor de module 1 in het kader van de externe, vergelijkende selecties
op niveau A.

Wanneer ben ik geslaagd?
Als je minstens 50/100 voor elk onderdeel (zijnde Abstract redeneren, Situationele beoordelingstest en
Postbakoefening) behaalde.

Wat als ik slaag voor deze eerste reeks?
Je ontvangt je resultaat, een feedbackrapport en als je geslaagd bent, een digitaal certificaat de avond na de
testing in je “Mijn Selor” account. Je kan dit certificaat downloaden en je stuurt het op per mail naar je
personeelsdienst. Je personeelsdienst zal dit certificaat kunnen checken op authenticiteit.
De proeven van de tweede reeks zijn enkel toegankelijk voor de geslaagden van de eerste reeks.
Je krijgt een vrijstelling voor de eerste reeks van toekomstige niveau A-bevorderingsselecties (levenslang).
Je krijgt een vrijstelling van drie jaar voor de generieke module (M1) van externe selecties.

Wat als ik niet slaag voor deze eerste reeks?
Je ontvangt naast je resultaat ook een ontwikkelingsgericht feedbackrapport.
Je krijgt een buffer voor de eerste reeks van toekomstige niveau A-bevorderingsselecties (6 maanden) en
voor de generieke module van selecties.
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Hoe kan ik me voorbereiden
bevordering/proeven?

op

deze

Zodra de inschrijvingen worden opengesteld, zal dit gecommuniceerd worden op onze website. Je kan nu
reeds je cv via “Mijn Selor” in orde maken, zodat je op het moment van inschrijvingen enkel nog hoeft te
solliciteren en een datum te kiezen waarop je de tests wil afleggen.
De eerste reeks van het bevorderingsexamen heeft als doel het functioneren op niveau A na te gaan. Deze
proeven evalueren het vermogen van een ambtenaar om op niveau A te functioneren en worden
georganiseerd door Selor. De proeven van deze reeks zijn gelijkaardig aan de huidige generieke screening
(module 1), die bestaat uit een postbakoefening, een situationele beoordelingstest en een test abstract
redeneervermogen. Demotesten kan je vinden op de site van Selor.

Is dit enkel voor federale ambtenaren?
Ja, voor federale ambtenaren van niveau B en C.
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De tweede reeks
Vanaf wanneer kan ik me inschrijven voor de
tweede
reeks,
zijnde
de
“evaluatie
kennisverwerving”?
Zodra je geslaagd bent voor de eerste reeks kan je je inschrijven voor de lessen die starten vanaf januari
2014.
Selor is enkel verantwoordelijk voor de eerste reeks, voor alle vragen over de tweede reeks kan je eigen
P&O-dienst je verder helpen.

Wat houdt de tweede reeks in?
De tweede reeks bestaat uit vier proeven die het verwerven van kennis evalueren. Voorafgaand aan deze
proeven moet de kandidaat vier cursussen (van minstens 4 ECTS-studiepunten) uit een masterprogramma
van een universiteit of hogeschool volgen. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of
overheidsfinanciën en drie vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

Hoe kan ik me inschrijven voor de tweede
reeks?
VOOR NEDERLANDSTALIGE KANDIDATEN
Lees hoe je je moet inschrijven voor de tweede reeks (PDF, 189.32 Kb).

VOOR FRANSTALIGE KANDIDATEN
Plus d’infos sur les modalités d’inscription (PDF, 188.32 Kb).

Elke federale overheidsdienst of programmatorische federale overheidsdienst kan ook zelf de proeven
organiseren, mits gunstig advies van twee hoogleraren, één van elke taalrol, gespecialiseerd in het
vakgebied van die proeven. Het advies zal gunstig zijn als, en enkel als, de proeven tot het niveau van een
master behoren en als elke proef met minstens vier ECTS-studiepunten overeenkomt.
Voor alle vragen over de tweede reeks kan de eigen P&O-dienst de kandidaat verder helpen.

FAQ Bevordering niveau A

7 / 10

Wie kan deelnemen aan de tweede reeks?
Kandidaten kunnen zich inschrijven via hun P&O-stafdienst en komen in aanmerking wanneer ze:
 ofwel geslaagd zijn voor de eerste reeks proeven (generieke screening) (Na het slagen voor de
eerste reeks ontvangt de kandidaat een bewijs van slagen in Mijn Selor onder vorm van een digitaal
certificaat dat hij kan voorleggen aan zijn p&o stafdienst.)
 ofwel hier een vrijstelling voor hebben
 statutair zijn
 tot niveau B of C behoren
 zich in een administratieve stand bevinden waarin hij of zij aanspraak op bevordering kunnen doen
gelden


EN de vermelding 'uitzonderlijk' of 'voldoet aan de verwachtingen' gekregen hebben op de
laatste evaluatie. (Ambtenaren die een evaluatie kregen zonder eindvermelding op basis van de
oude bepalingen worden gedurende een jaar toegelaten tot de proeven, te rekenen vanaf hun
laatste evaluatie volgens die oude bepalingen.)

Wie kan niet deelnemen?
Personen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Wie heeft een vrijstelling voor de tweede reeks?
Kandidaten die in het bezit zijn van een diploma niveau A, maar als ambtenaar aan de slag zijn op niveau B
of C, krijgen een vrijstelling voor de proeven van de tweede reeks.
Verder kan de overheidsdienst adviseren om een vrijstelling toe te kennen per brevet dat al door de
kandidaat behaald werd in het kader van de vorige procedure.

Wat als ik geslaagd ben voor de tweede reeks?
Indien je geslaagd bent voor de tweede reeks, kan je je inschrijven voor een functie specifieke screening,
zijnde een vergelijkende selectie voor een functie van niveau A.

Wat als ik niet geslaagd ben voor de tweede
reeks?
Als je niet geslaagd bent voor één of meerdere vakken van de tweede reeks, kan je je opnieuw inschrijven
voor (één van) deze vakken. Je moet voor alle vakken geslaagd zijn voor je je kan inschrijven in de derde
reeks.

FAQ Bevordering niveau A

8 / 10

De derde reeks
Wat houdt de derde reeks in?
In de derde reeks proeven worden de functiespecifieke competenties gemeten (module 2). Het kan gaan om
één of meerdere testen waarvan de eerste al dan niet uitsluitend is. De laatste of enige proef is een
STAR(R)-gericht interview.
Deze reeks is enkel en alleen toegankelijk voor de geslaagden van de eerste en de tweede reeks.

Wie kan zich inschrijven voor de derde reeks?
Kandidaten kunnen zich inschrijven via hun P&O stafdienst. De vacature zal op de Selor website
gepubliceerd worden, maar zal via een link enkel binnen de FOD zichtbaar zijn. Andere bezoekers op de
Selor site krijgen deze vacature niet te zien.
Kandidaten komen in aanmerking wanneer ze:
 geslaagd zijn voor de eerste en de tweede reeks proeven of hier een vrijstelling voor hebben
 statutair zijn
 tot niveau B of C behoren
 zich in een administratieve stand bevinden waarin hij of zij aanspraak op bevordering kunnen doen
gelden
 EN de vermelding 'uitzonderlijk' of 'voldoet aan de verwachtingen' gekregen hebben op de
laatste evaluatie.
Selor draagt de eindverantwoordelijkheid voor deze proeven. Het zijn echter de P&O stafdiensten die de
vacatures die zij via bevordering willen invullen bekend maken aan de interne kandidaten.

Praktische organisatie van de derde reeks



De organiserende administratie vraagt deze derde reeks aan.
De P&O stafdienst controleert wie kan deelnemen en geeft een lijst van kandidaten door aan Selor.

De algemene regel is dat de derde reeks per administratie georganiseerd wordt. Alleen de geslaagden (voor
de eerste en tweede reeks) van die administratie kunnen deelnemen en daar in dienst treden.
Er zijn echter 2 bijkomende opties:
 Meerdere administraties organiseren samen de derde reeks en maken voor elke administratie hun
eigen klassement op
 Een administratie kan ook beslissen om toegang te geven tot een vacante betrekking niveau A aan
de geslaagden van de derde reeks van een andere administratie via een bijkomende proef. Maw de
administratie kan beslissen om één of meerdere lijsten van andere administratie(s) te raadplegen om
een job in te vullen. Hiervoor wordt een bijkomende proef georganiseerd.
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Daarbij gelden volgende principes als best practice:
 De lijst met geslaagden wordt pas na 3 maanden voor andere administraties opengesteld zodat de
oorspronkelijke organiserende administratie de kans krijgt om uit de lijst te werven.
 Alvorens de lijst van een andere administratie te raadplegen, is het evident eerst het interne
potentieel een kans te geven.
 Indien meerdere lijsten tegelijk geconsulteerd worden, wordt er één nieuwe, gemeenschappelijke
rangschikking opgesteld op basis van de bijkomende proef.
Op het einde van de derde reeks wordt een rangschikking van de geslaagden opgemaakt. Deze
rangschikking is 2 jaar geldig en kan één keer met maximum 2 jaar verlengd worden. Deze rangschikking
moet worden gevolgd, maar de geslaagden moeten niet binnen de achttien maanden een functie van niveau
A aangeboden krijgen.

Wie krijgt een vrijstelling of buffer voor de derde
reeks?
Er zijn geen vrijstellingen of buffers voor de derde reeks.

Wat als ik geslaagd ben voor de derde reeks?
Op het einde van de derde reeks wordt een rangschikking van de geslaagden opgemaakt. Deze
rangschikking is twee jaar geldig en kan één keer met maximaal twee jaar verlengd worden. De
rangschikking is bindend, maar de geslaagden moeten niet binnen de achttien maanden een functie van
niveau A aangeboden krijgen. De lijst van geslaagden kan, net zoals voor een statutaire selectie, na drie
maanden geconsulteerd worden door andere overheidsdiensten. Zij kiezen om al dan niet een bijkomende
proef te organiseren.

Wat als ik niet geslaagd ben voor de derde
reeks?
Je kan je opnieuw inschrijven voor een andere functie specifieke screening.
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