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De dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen voor de  

bevordering door overgang naar een hoger kader, met name van basis- naar middenkader. 

 

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? 

Dit jaar worden vacante plaatsen ten voordele van kandidaten van de drie taalrollen 

(Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige) in het vooruitzicht gesteld. De opleiding 
zal echter enkel in het Frans en in het Nederlands worden georganiseerd. 

Het aantal opengestelde plaatsen voor dit vergelijkend examen is nog niet bepaald. 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 6 Januari 2023. 

 

2  WANNEER ZAL EEN INFOSESSIE PLAATSVINDEN? 

Er zijn twee infosessies gepland. Vooraf inschrijven is niet nodig. Om de infosessie 

van uw keuze te kunnen volgen, dient u de dag zelf te klikken op één van 

onderstaande linken: 

 

          DATA            INSCHRIJVEN 

17 Januari 2023 om 09.00 uur       Klik hier voor deelname aan de vergadering 

 

24 Januari 2023 om 09.00 uur     Klik hier voor deelname aan de vergadering 

 

3  WIE KAN DEELNEMEN AAN DE SELECTIEPROEVEN? 

Volgende voorwaarden dienen bij het afsluiten van de inschrijvingen vervuld te zijn 
om te kunnen deelnemen aan de selectieproeven: 

- lid zijn van het basiskader met minimum zes jaar kaderanciënniteit in het basiskader 
op 6 Januari 2023; 

- geen laatste evaluatie met eindvermelding “onvoldoende” hebben gekregen en 
geen zware tuchtstraf hebben opgelopen die nog niet is uitgewist; 

- in voorkomend geval, zes jaar kaderanciënniteit hebben opgebouwd na het niet 
slagen voor de basisopleiding voor het beoogde kader, of na een ontslag of een 
herplaatsing wegens beroepsongeschiktheid voor het beoogde kader. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBkODRjYmUtMDlkYS00NWRhLTk0YTUtZTk2MTQwZDllYzY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f7e06a08-57c2-479e-bfa5-e63a6dd83518%22%2c%22Oid%22%3a%22296e5cae-9077-49c9-8bc6-9c90365d1fb6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMwZjkzOGMtNDgwNS00ZTQwLThiYWMtNDhlZmI3MDQ5MGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f7e06a08-57c2-479e-bfa5-e63a6dd83518%22%2c%22Oid%22%3a%22296e5cae-9077-49c9-8bc6-9c90365d1fb6%22%7d
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  Opmerkingen: 

 
- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, 

kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen; 

- Het art. 46 b) 6° van de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen 
Binnenlandse Zaken, voorziet dat een kandidaat niet meer kan deelnemen aan een 
selectieprocedure voor de bevordering naar een hoger kader wanneer hij reeds 3x 

gefaald heeft. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met  mislukkingen van 
vóór 14 september 2021 in de oude selectieprocedure. 

 

 
4 PLANNING VAN DE SELECTIEPROEVEN 

De selectie in het raam van een bevorderingsprocedure door overgang naar een hoger 

kader vindt plaats onder de vorm van een vergelijkend examen. 

De selectieproeven zullen in principe georganiseerd worden van Januari tot en met 

Augustus 2023. 

De kandidaten die voor het vergelijkend examen slagen en batig gerangschikt zijn, 

zullen in principe in de maand oktober 2023 de basisopleiding van 8 tot 9 maanden 

aanvatten. 

De beroepsproef zal plaatsvinden op 7 Februari 2023. Een lijst met de te kennen 

leerstof is als bijlage gevoegd. 

Het onderdeel "kennis van de taal" wordt beoordeeld door middel van een 

computergestuurde test. Een simulatie van deze subproef is beschikbaar op 

www.jobpol.be -> "Ik ben reeds een collega" -> "Inspecteur van politie" -> 

"Bevorderingsexamen" -> "Bereid je voor". 

 

5  HOE KAN IK MIJ KANDIDAAT STELLEN? 
 

De geïnteresseerde kandidaten kunnen het inschrijvingsformulier downloaden op de 

website van de dienst Rekrutering en Selectie: www.jobpol.be  -> “Ik ben reeds een 

collega” -> “Inspecteur” -> “Bevorderingsexamens” 

 
 

9 HOE STEL IK MIJN INSCHRIJVINGSDOSSIER CORRECT SAMEN? 

Een volledig inschrijvingsdossier bevat: 

http://www.jobpol.be/
https://www.jobpol.be/nl/ik-ben-reeds-een-collega/ik-ben-reeds-inspecteur#bevorderingsexamens
http://www.jobpol.be/
https://www.jobpol.be/nl/ik-ben-reeds-een-collega/ik-ben-reeds-inspecteur#bevorderingsexamens
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- het inschrijvingsformulier, volledig ingevuld door zowel de kandidaat als door de 
werkgever, dat bevestigt:  

• welke weddeschaal de kandidaat geniet; 

• dat de kandidaat een anciënniteit heeft van minimum zes jaar in het 
basiskader;  

• dat de kandidaat zes jaar kaderanciënniteit heeft opgebouwd na het niet 
slagen voor de basisopleiding voor het beoogde kader, of na een ontslag of 
een herplaatsing wegens beroepsongeschiktheid voor het betrokken kader; 

• dat de kandidaat geen zware, niet uitgewiste tuchtstraf heeft gekregen; 

• dat de kandidaat geen evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" heeft 
gekregen; 

- eventueel attesten die de kandidaat vrijstelt van hetzij één of meerdere 
selectieproeven, hetzij de opleiding (gedeeltelijk of volledig). 

 

De uiterste datum voor het indienen van het volledig inschrijvingsdossier is 
6 Januari 2023. 

 

Bijkomende (praktische) inlichtingen kunnen bekomen worden via 
DRP.RecSel.Assessment.SocProm@police.belgium.eu  

 

Voor alle informatie van een andere orde (opleiding, statuut, …) kan men steeds 
contact opnemen met het Call Center CGC op het (gratis) nummer 0800/99.271 

 

 
********************************** 
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