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1 Opstartnota bevorderingsprocedure majoor (beroepspersoneel) 

 

Opstart selectieprocedure voor de functie van majoor – Directeur 

Operaties (beroepspersoneel) 
 

Functie 
Majoor – Directeur Operaties (beroepspersoneel)  
 

Wijze van invulling 
 
Er wordt gekozen voor een bevorderingsprocedure.  

 

Bevorderingsreserve 
 
Gezien de specificiteit van de functie, wordt er geen bevorderingsreserve aangelegd. 
 

Deelnemingsvoorwaarden 
 
De kandidaten dienen in overeenstemming met art. 56, 6° van het KB administratief statuut  en art. 
47 van het personeelsreglement operationeel personeel uiterlijk op de datum van de 
bevorderingsproef, te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Benoemd zijn in de graad van luitenant of kapitein; 

• de vermelding "voldoende", “goed” of “zeer goed” gekregen hebben bij de laatste evaluatie; 

• titularis zijn van het brevet OFF3; 

• niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie. 

 

Programma selectieproeven 
 
De bevorderingsproef bestaat uit: 

1. Een niet-eliminerende praktische proef bedoeld om de inzetbaarheid en de 
overeenstemming van de kandidaten met de functiebeschrijving en de Zone te testen. De 
kandidaten doorlopen een assessment center dat bestaat uit een capaciteitsonderzoek op 
het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van 
de functie. Het resultaat van dit onderdeel is adviserend voor het eliminerend interview.  

 

2. Een eliminerend interview bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de 
overeenstemming van de kandidaten met de functiebeschrijving en de Zone te testen. In dit 
mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis 
van de functie-inhoud,…te bevragen. De kandidaten moeten een case maken ter 
voorbereiding van het interview.   

Dit gedeelte staat op 100 punten. De kandidaten moeten 60% behalen om te slagen in deze 
selectieprocedure. 
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2 Opstartnota bevorderingsprocedure majoor (beroepspersoneel) 

 

 

In geval van bevordering van luitenant tot majoor slaagt de kandidaat in de competentietest voor het 
hoger kader zoals bedoeld in artikel 35, § 3, 1° vooraleer het bevorderingsexamen voor de graad van 
majoor af te leggen. 

 

Functiebeschrijving 
 
Zie publicatie 
 
 

Inhoud en termijn van bekendmaking 
 
De inhoud en termijn van de bekendmaking wordt opgesteld conform art. 54 van het administratief 
statuut. 
 
 

Selectiejury 
 
De selectieproeven worden beoordeeld door een jury die bestaat uit: 

1° Twee officieren met minstens dezelfde graad als die van de vacant verklaarde betrekking 
aangeduid door de zonecommandant; 

2° Een officier die niet tewerkgesteld is door de Zone met minstens dezelfde graad als die van 
de vacant verklaarde betrekking, aangeduid door de zonecommandant; 

3° Een arbeidspsycholoog of iemand met een gelijkaardige deskundigheid in selectie aangeduid 
door de zonecommandant. 

 


