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De Geïntegreerde Politie zal in 2022 selectieproeven organiseren met het oog op het afleveren van 
brevetten die de statutaire CALog-personeelsleden moeten toelaten om via mobiliteit over te gaan 
naar een hoger niveau. 
  
Om te kunnen deelnemen aan deze selectieproeven moeten de kandidaten in het bezit zijn van het 
vereiste diploma voor de gepostuleerde functie, of bij ontstentenis slagen voor een niveauproef 
georganiseerd door de dienst Rekrutering en Selectie. 
 
In deze optiek, en voorafgaand aan deze selectieproeven, zullen niveauproeven georganiseerd 
worden voor zowel de contractuele als de statutaire CALog-personeelsleden. 
De personen die willen deelnemen aan één en/of meerdere van deze niveauproeven kunnen hun 
kandidatuur indienen tot 31 december 2021. 
 
De niveauproeven zullen georganiseerd worden tijdens de maanden januari en februari 2022. 

1 WIE KAN DEELNEMEN AAN DE SELECTIEPROEVEN? 

Om te kunnen deelnemen aan de niveauproef volstaat dat het personeelslid behoort tot het 
administratief en logistiek kader, zijnde als statutair of contractueel personeelslid. Er zijn 
geen anciënniteitvereisten om te kunnen deelnemen aan de niveauproef. 
 
Om te kunnen deelnemen aan de latere selectieprocedure zal het personeelslid echter 
statutair moeten zijn én tevens voldoen aan de andere deelnemingsvoorwaarden, zoals 
voorzien in deel VII RPPol. 
 

2 DE NIVEAUPROEF 

Voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van het vereiste diploma is het slagen voor deze 
proef onontbeerlijk om te kunnen deelnemen aan de eigenlijke selectieproeven. 
 
De niveauproef is dus geen selectieproef in se, maar een proef die toegang geeft, in geval 
van slagen, tot de eigenlijke selectieproeven. 
 
Het volgende CALog-personeel kan een kandidatuur indienen voor deelname aan de 
niveauproef:  
 
- voor de niveauproef met het oog op overgang naar het niveau C: de personeelsleden van 

het niveau D die niet in het bezit zijn van ten minste een diploma van het niveau C 
(hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld); 

 
- voor de niveauproef met het oog op de overgang naar het niveau B: de personeelsleden 

van het niveau C die niet in het bezit zijn van een diploma van ten minste het niveau B 
(hoger onderwijs van het korte type (graduaat/bachelor) of gelijkgesteld); 

 
- voor de niveauproef met het oog op de overgang naar het niveau A: de personeelsleden 

van het niveau B en C die niet in het bezit zijn van een diploma van ten minste het 
niveau A (hoger onderwijs van het lange type (universitair/master) of gelijkgesteld). 
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Mocht u twijfelen aan de gelijkgesteldheid van uw diploma met het vereiste diploma voor dit 
bevorderingsexamen, kunt u steeds contact opnemen met Silvy COPPENS, hetzij telefonisch 
op het nummer 02/644.83.35, hetzij via mail op het adres 
DRP.RecSel.Assessment.SocProm@police.belgium.eu..  
 
Deze proef meet: 
 
- de evaluatie van de kennis van de taal waarin de kandidaat zich heeft ingeschreven; 
- de evaluatie van het intellectueel potentieel. Dit potentieel wordt gemeten aan de hand 

van een reeks testen die volgende vaardigheden meten:   
• het abstract redeneervermogen 
• het vermogen om informatie te verwerken 
• het vermogen om te redeneren met cijfers 

 
Deze proef, die ongeveer drie uur duurt, varieert in functie van het niveau. 
 
Om te slagen dient de kandidaat minimum een score van 50 te behalen op elk van 
bovenstaande onderdelen (score gebaseerd op een referentiepopulatie van het 
gepostuleerde niveau). Na het slagen wordt er geen klassering opgemaakt. 
 
Het slagen op de niveauproef blijft onbeperkt geldig. 
 

3 HOE ZICH INSCHRIJVEN VOOR DE NIVEAUPROEF? 

De kandidaten die willen deelnemen aan de niveauproef kunnen zich inschrijven aan de 
hand van bijgevoegd inschrijvingsformulier. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u steeds contact opnemen met de dienst Rekrutering en 
Selectie op de volgende wijze: 
 

• via het gratis nummer van de Job-info: 0800 99 404 
• via e-mail: rekrutering@police.belgium.eu 
• schriftelijk op het volgende adres: 

Dienst Rekrutering en Selectie 
Kroonlaan 145 A 
1050 BRUSSEL 

 
De uiterste datum om het volledig ingevuld (zowel door de kandidaat als door zijn 
werkgever) inschrijvingsformulier over te maken is 31 december 2021. 


