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ARPS . BUNDEL 5OI . TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN

GLOSSARIUM

Voor de toepassing van deze bundel wordt verstaan onder:

aanstellinq: uitvoering van een aanduiding van een reeds aangeworven personeelslid op
een nieuwe betrekking; de overgang van een tijdelijk of contractueel personeelslid naar
een statutaire betrekking (verandering van categorie) wordt gelijkgesteld met een
aanstelling.

aanwervinq: indienstneming van een kandidaat, vreemd aan de Belgische Spoorwegen, in
de hoedanigheid van personeelslid van de Belgische Spoorwegen;

contractueel personeelslid: personeelslid dat krachtens een arbeidsovereenkomst in een
specifieke hoedanigheid of organieke graad wordt aangeworven. Het contractueel
personeelslid dat wordt aangeworven in een organieke graad:
- vervult niet al de reglementaire toegangsvooruaarden om een organieke graad te

bekleden;
- of geniet een bezoldiging die afwijkt van de bepalingen voorzien in het algemeen

reglement van de bezoldigingen van het statutair personeel.

dienstanciënniteit: anciënniteit die wordt gerekend overeenkomstig de bepalingen die
inzake deze materie worden voorzien in het ARPS - Bundel 520.

functiebeschrijvinq: een functiebeschrijving omvat de context, de inhoud en de vereiste
vaardigheden voor een betrekking of graad. De functiebeschrijving kan worden aangewend
in meerdere HR-processen zoals werving en selectie, opleiding en ontwikkeling,
functionering en evaluatie.

De functiebeschrijving omvat twee delen:
- de identificatie van de functie met: de benaming, het niveau, de plaats in de

organisatie, de resultaatsgebieden/actiedomeinen (de veruvachte bijdrage van het
personeelslid tot de realisatie van de objectieven), de taken (verduidelijken de
resultaatsgebieden/actiedomeinen en zijn niet bindend noch beperkend) en de
toelati ngsvoorwaarden ;

- het competentieprofiel met de technische-, reglementaire- en gedragscompetenties
die zijn verbonden aan de betrokken betrekking of graad (of specialiteit).

qedragscompetentie: een gedragscompetentie van een personeelslid omvat het
persoonlijk kunnen en tot wat een personeelslid in staat moet zijn te kunnen, rekening
houdend met de in de betrokken betrekking of graad ven¡vachte resultaatsgebieden. Het
verwachte beheersingsniveau van een gedragscompetentie wordt gespecificeerd door de
gedragsindicatoren (voorbeelden van verwacht gedrag in de betrokken activiteiten).

Gedragscompetenties kunnen worden onderverdeeld per type:
- generieke: het zijn de competenties die gelden voor het geheel van het personeel;
- gemeenschappelijk voor een groep betrekkingen of graden;
- specifiek voor een betrekking, voor een graad, voor een specialiteit.

De gedragscompetenties zijn opgenomen in een "Competentiewoordenboek" dat kan
worden geraadpleegd op de lntranet of website van HR Rail.

qeschiktheidstesten: testen die de capaciteiten van een kandidaat meten om informatie
(redeneren, memoriseren, perceptie,...) te behandelen en te verkrijgen op de specifieke
domeinen in verband met de betrekking of de betrokken graad zoals: abstracte-,
n umerieke-, verbale-, techn ische vaard igheden, ru imtelij k inzicht, enz.
Deze testen vereisen geen enkele voorafgaande kennis. Om te slagen moet de kandidaat
ten minste het door de norm vastgesteld niveau halen.
lndien er geen andere bepaling in de bijzondere toegangsvoorwaarden tot elke betrekking
wordt gesteld, zijn de geschiktheidstesten 1 jaar geldig.
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8 qraad: de hoedanigheid van een personeelslid (statutair, tijdelijk) dat dient om de aard van
de werkzaamheden aan te duiden waarmee hij belast wordt om zijn betrekking uit te
oefenen.

We onderscheiden de organieke graden en de graden die zullen verdwijnen:
- de organieke graden kunnen worden toegekend aan de kandidaten die voldoen aan

de vereiste reg lementaire voonivaarden ;- de graden die zullen verdwijnen worden behouden door de personeelsleden die
deze graden bezitten maar kunnen niet meer worden toegekend.

De graden worden gerangschikt in hiërarchische rangen (Statuut van het personeel -
Hoofdstuk lV).

qraadanciënniteit: anciënniteit die wordt gerekend vanaf de datum van ranginneming in de
betrokken graad.

qraadbevorderinq: overgang van een statutair personeelslid naar een hogere graad. Wordt
beschouwd als hogere graad, deze waarvan de globale maximumwedde(1) hoger is dan
deze van de verlaten graad.

qraadverandering: overgang van een statutair personeelslid naar een graad waaraan
eenzelfde of lagere globale maximumwedfls(t) is verbonden als deze van de verlaten
graad.

qunstiqe beoordeling: beoordeling verleend door de onmiddellijke chef over het
vermogen van een personeelslid om de werkzaamheden uit te oefenen die verbonden
z¡n aan een specifieke betrekking.

kandidaat vreemd aan de Belqische Spoorwèoen: kandidaat die niet de hoedanigheid heeft
van personeelslid van de Belgische Spoorwegen.

onmiddellUke chef: een personeelslid dat verantwoordelijk is voor het toezicht op en de
evaluatie van een ander personeelslid. De onmiddellijke chef moet een graad van minstens
rang 3 bezitten of de hogere functies uitoefenen van een graad van rang 3.

personeelslid van de Belqische Spoonveoen: personeelslid dat de hoedanigheid heeft van
statutair, tijdelijk of contractueel personeelslid.

psychoprofessionele testen: testen van de gedragscompetenties die vereist zijn voor de
betrokken betrekking (graad of specialiteit).
Deze evaluatie is niet eliminerend; zij heeft een geldigheid van 1 jaar.

statutaire anciënniteit: anciënniteit die wordt gerekend vanaf de datum van ranginneming
die werd toegekend bij de eerste affectatie in een statutaire betrekking; alle onderbrekingen
als statutair binnen de Belgische Spoonruegen hebben het niet in aanmerking nemen van
vroegere periodes tot gevolg.

statutair personeelslid: personeelslid dat krachtens het kader en het Statuut van het
personeel is aangeworven in een betiteling die overeenstemt met een statutaire betrekking;
de betiteling bepaalt zijn graad (Statuut van het personeel, Hoofdstuk ll, artikel 2).

technische competentie: een technische kennis omvat de theoretische en/of de praktische
kennis die nodig is om een betrekking of graad uit te oefenen.

o

'10

11

12

13.

14.

15.

16.

17

18.

19

(1) Om deze te vergelijken wordt ven¡vezen naar de bepalingen van het ARPS - Bundel 520.
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20. tiidelijk personeelslid: personeelslid dat krachtens een arbeidsovereenkomst wordt
aangeworven in een betiteling die overeenstemt met een organieke betrekking; deze
betiteling bepaalt zijn graad en de wedde die eraan verbonden is. ln dit opzicht moet het
tijdehlk personeelslid bij zijn aanwerving de algemene voonuaarden vervullen die voorzien
zijn in artikel 4 van hoofdstuk ll van het Statuut van het personeel, en, in voorkomend geval,
het vereiste studie-, opleidings- of ervaringsbewijs bezitten zoals voorzien in de bijzondere
voon¡vaarden van aanneming alsook voldoen bij de eventueelvoorziene test.

ln dit reglement zijn de woorden "laureaten", "kandidaten", enz...neutrale termen die zich zonder
onderscheid zowel naar vrouwen als naar mannen richten.
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN
Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Adjunct-drijver speciale werktuigen van de baan 7 x
Adjunct-drukker (offset) 9 x
Adjunct-eerste adviseur 3 x x
Adjunct-eerste architect 3 x x
Adjunct-eerste chemist 3 x
Adjunct-eerste geneesheer 3 x x
Adjunct-eerste industrieel ingenieur 3 x x
Adjunct-eerste ingenieur 3 x x
Adjunct-eerste inspecteur 3 x x
Adjunct-elektricien 9 x
Adjunct-hamersmid 9 x
Adjunct hoofdcoördinator planning 4+ x x
Adjunct-instructeur infra bovenleidingen 4 x x
Adjunct-instructeur infra sporen 4 x x
Adjunct-instructeur infra tractie 4 x x
Adjunct-onderstationschef cargo 7 x x
Adjunct-onderstationschef infrabel 7 x
Adjunct-onderstationschef reizigers 7 x x
Adjunct-stationschef cargo 4+ x x
Adjunct-stationschef reizigers 4+ x x
Adjunct supply hoofdcoördinator 4+ x x
Adjunct-tekenaar gebouwen 7 x
Adjunct-tekenaar mechanica en elektriciteit 7 x
Adjunct van de toezichtsbediende 7 x
Adjunct-veiligheidschef 4+ x x
Administratief(ve) secretaris(esse) 4 x x
Administratief(ve) secretaris(esse) (PT) 4 x
Adviseur 3 x x
Afdelingssecretaris 3 x x
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN
Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Afdelingssecretaris (vertaling) 3 x x
Analist 4+ x x
Analist-programmeur 4 x x
Architect 3 x x
Arts 3 x x
Assistent coördinator schoonmaak 7 x x
Assistent klanten 8 x x
Assistent-informatica 5 x x
Autobestuurder 7 x x
Autogeensnijder 9 x
Baas-vakbediende (sporen) 7 x
Bankwerker-bestuurder van spoor- en wegvoertuigen 7 x
Bankwerker-bestuurder werkplaats rollend materieel 7 x x
Bankwerker-mecanicien brandpreventie 7 x x
Bankwerker-mecanicien gebouwen en installaties 7 x x
Bankwerker-mecanicien infrastructuur 7 x x
Bankwerker-mecanicien ultrasoon infrastructuur 7 x x
Bankwerker-mecanicien voertuigen en installaties 7 x x
Bediende der elektriciteit 7 x x
Bediende der stoffering 7 x x
Bediende machinale bewerking 7 x x
Bediende schoonmaak 9 x x
Bediende van het bankwerk infrastructuur 7 x x
Bediende van het bankwerk voertuigen en installaties 7 x x
Bediener van werktuigmachines 8 x
Beheerder van bedrijfsrestaurants 3 x
Bereider-laboratorium mechanische proeven 7 x x
Bestuurder behandelingstuigen 9 x x
Bestuurder rangeringen 7 x x
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN
Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Bio-ingenieur 3 x x
Boekhouder 1e klasse 3 x x
Boekhouder 2e klasse 4+ x x
Boekhoudkundig(e) secretaris(esse) 4 x x
Bureauchef 3 x x
Burgerlijk ingenieur 3 x x
Burgerlijk ingenieur (diensten elektriciteit) 3 x x
Burgerlijk ingenieur-architect 3 x x
Commercieel bediende 5 x x
Controleur waakzaamheid rijdend personeel 7 x x
Coördinator-bestuurder infra bovenleidingen 6 x x
Coördinator-bestuurder infra sporen 6 x x
Coördinator-bestuurder infra tractie 6 x x
Coördinator logistiek 4 x x
Coördinator Track 6 x x
Corrector in de drukkerij 5 x
Depanneerder rollend materieel 4 x x
Directiesecretaris(esse) 4+ x x
Drijver hijstoestellen 8 x x
Drukker "kleine pers" 7 x
DTP - operator 7 x
Eerste adjunct-stationschef cargo 3 x x
Eerste adjunct-stationschef reizigers 3 x x
Eerste assistent-informatica 4 x x
Eerste assistent klanten 7 x x
Eerste assistent operaties 7 x x
Eerste commercieel bediende 4 x x
Eerste coördinator-bestuurder infra bovenleidingen 5 x x
Eerste coördinator-bestuurder infra sporen 5 x x
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN
Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Eerste coördinator-bestuurder infra tractie 5 x x
Eerste coördinator planning 4 x x
Eerste factagechef 5 x
Eerste handelsagent 3 x
Eerste hoofdcoördinator planning 3 x x
Eerste hoofdinstructeur (begeleiding) 3 x x
Eerste hoofdontvanger 3 x x
Eerste hoofdteamleader info 3 x x
Eerste lader 9 x
Eerste lasmonitor infrastructuur 5 x x
Eerste lasmonitor werkplaatsen rollend materieel 5 x x
Eerste onderstationschef cargo 4 x x
Eerste onderstationschef reizigers 4 x x
Eerste opsteller van de ontvangsten 4 x
Eerste supply hoofdcoördinator 3 x x
Eerste technicus besturing infra en bovenleidingen 4 x x
Eerste technicus chemie 4 x x
Eerste technicus drukkerij 4 x
Eerste technicus-elektromecanicien industriële elektronica (I) 4 x x
Eerste technicus-elektromecanicien industriële elektronica (M) 4 x x
Eerste technicus-elektromecancien onderstations en bovenleidingen 4 x x
Eerste technicus-elektromecanicien seininrichting 4 x x
Eerste technicus-elektromecanicien speciale werktuigen van de baan 4 x x
Eerste technicus-elektromecanicien televerbindingen 4 x x
Eerste technicus-elektromecanicien verlichting, verwarming en drijfkracht 4 x x
Eerste technicus-elektromecanicien voertuigen en installaties 4 x x
Eerste technicus-elektromecanicien werkplaatsen I 4 x x
Eerste technicus gebouwen en kunstwerken 4 x x
Eerste technicus-mecanicien ineenzetten 4 x x
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN
Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Eerste technicus-mecanicien machinale bewerking 4 x x
Eerste technicus-mecanicien mechanische en metallografische proeven 4 x x
Eerste technicus-mecanicien voertuigen en installaties 4 x x
Eerste technicus-mecanicien werkplaatsen I 4 x x
Eerste technicus productie en machinale bewerking 4 x x
Eerste technicus spoorwerken 4 x x
Eerste technicus wettelijke keuringen 4 x x
Eerste technisch coördinator afwerking 5 x x
Eerste technisch coördinator machinale bewerking 5 x x
Eerste technisch coördinator mechanica 5 x x
Eerste technisch coördinator mechanische organen voertuigen en installaties 5 x x
Eerste technisch coördinator schoonmaak 5 x x
Eerste technisch coördinator schouwdienst van vervoermaterieel 5 x x
Eerste technisch coördinator werken 5 x x
Eerste technisch coördinator werkplaatsen I 5 x x
Eerste technisch sectorchef besturing infra 3 x x
Eerste technisch sectorchef elektrische organen 3 x x
Eerste technisch sectorchef fabricaties 3 x x
Eerste technisch sectorchef gebouwen en kunstwerken 3 x x
Eerste technisch sectorchef instructie-seininrichting 3 x x
Eerste technisch sectorchef instructie-tractie 3 x x
Eerste technisch sectorchef mechanische organen 3 x x
Eerste technisch sectorchef niet-metalen fabricaties 3 x x
Eerste technisch sectorchef onderstations en bovenleidingen 3 x x
Eerste technisch sectorchef seininrichting 3 x x
Eerste technisch sectorchef speciale werktuigen van de baan 3 x x
Eerste technisch sectorchef spoorwerken 3 x x
Eerste technisch sectorchef televerbindingen 3 x x
Eerste technisch sectorchef verlichting, verwarming en drijfkracht 3 x x
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN
Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Eerste technisch sectorchef werkplaatsen I (elektromechanica) 3 x x
Eerste technisch sectorchef werkplaatsen I (mechanica) 3 x x
Eerste technisch tekenaar burgerlijke bouwkunde 4 x x
Eerste technisch tekenaar elektriciteit - vaste installaties 4 x x
Eerste technisch tekenaar elektriciteit - voertuigen en installaties 4 x x
Eerste technisch tekenaar mechanica - voertuigen en installaties 4 x x
Eerste treinbegeleider 4 x x
Eerste treinbestuurder 4 x x
Eerste veiligheidsbediende 4 x x
Eerste veiligheidschef 3 x x
Eerste verkeersinfobediende 4 x x
Exploitatieklerk 7 x x
Factagechef 6 x
Factageklerk 7 x
Gespecialiseerd bediende machinale bewerking 7 x x
Gespecialiseerd lasser 7 x
Gespecialiseerd meubelmaker 7 x x
Gespecialiseerd Operator Track 7 x x
Gespecialiseerd ploegbaas Infrabel 8 x x
Gespecialiseerd ploegbaas NMBS 8 x x
Gespecialiseerd vakbediende 9 x x
Gespecialiseerd vakbediende (sporen) 7 x x
Gespecialiseerd veiligheidsbediende 5 x x
Gespecialiseerd werkman-ploegbaas 9 x
Hoofdboekhouder 3 x x
Hoofdcoördinator planning 3 x x
Hoofdinformaticus 3 x x
Hoofdinstructeur (begeleiding) 3 x x
Hoofdnoteerder controle over de waakzaamheid van het rijdend personeel 8 x
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Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Hoofdontvanger 3 x x
Hoofdteamleader info 3 x x
Hoofdtechnicus-elektromecanicien industriële elektronica (I) 4 x x
Hoofdtechnicus-elektromecanicien industriële elektronica (M) 4 x x
Hoofdtechnicus-elektromecanicien onderstations en bovenleidingen 4 x x
Hoofdtechnicus-elektromecanicien seininrichting 4 x x
Hoofdtechnicus-elektromecanicien speciale werktuigen van de baan 4 x x
Hoofdtechnicus-elektromecanicien televerbindingen 4 x x
Hoofdtechnicus-elektromecanicien verlichting, verwarming en drijfkracht 4 x x
Hoofdtechnicus-elektromecanicien voertuigen en installaties 4 x x
Hoofdtechnicus-elektromecanicien werkplaatsen I 4 x x
Hoofdtekenbureauchef burgerlijke bouwkunde 3 x x
Hoofdtekenbureauchef elektriciteit - vaste installaties 3 x x
Hoofdtekenbureauchef voertuigen en installaties 3 x x
Hoofdtypist(e) 6 x
Hoofdverkeersleider (niveau 2) 3 x x
Hoofdverkeersleider (niveau 1) 3 x x
Hoofdvertaler 4+ x x
Hulpbankwerker 9 x
Hulpkok (hulpkokkin) 9 x x
Hulplasser 9 x
Industrieel ingenieur 3 x x
Industrieel lasser 7 x x
Informaticus 3 x x
Innaaier 9 x
Inspecteur (vertaling) 3 x x
Inspecteur van de beweging cargo 3 x x
Inspecteur van de beweging reizigers 3 x x
Instructeur (begeleiding) 4+ x x
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Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Keukenchef 6 x
Klerk-boekhouder 7 x
Klerk telefonische inlichtingen 7 x
Klerk-typist(e) 7 x
Klinker 8 x
Lader 9 x
Ladersbaas 8 x
Lasmonitor infrastructuur 6 x x
Lasmonitor werkplaatsen rollend materieel 6 x x
Lasser 7 x
Locotractorbestuurder 7 x
Logistiek bediende 7 x x
Loodgieter-zinkbewerker 7 x
Maatschappelijk(e) assistent(e) 4 x x
Maatschappelijk(e) assistent(e) 1e klasse 4+ x x
Magazijnbediende 8 x x
Metselaar-tegelzetter 7 x
Monitor-kok (monitrice-kookster) 4 x
Monteur hout 9 x
Monteur ijzer 9 x
Noteerder 9 x x
Noteerder controle over de waakzaamheid van het rijdend personeel 9 x
Noteerder gebouwen en kunstwerken 9 x
Onderbureauchef 4+ x x
Onderstationschef cargo 5 x x
Onderstationschef reizigers 5 x x
Onderstationschef 1e klasse cargo 5 x
Onderstationschef 1e klasse infrabel (1) 5 x
Onderstationschef 1e klasse reizigers 5 x
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Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Onderstationschef 2e klasse cargo 7 x
Onderstationschef 2e klasse infrabel 7 x
Onderstationschef 2e klasse reizigers 7 x
Onderchef Supply 4+ x x
Ondertekenbureauchef burgerlijke bouwkunde 4+ x x
Ondertekenbureauchef elektriciteit-vaste installaties 4+ x x
Ondertekenbureauchef voertuigen en installaties 4+ x x
Ontvanger 4+ x x
Operator 6 x x
Operator besturing cargo 7 x x
Operator-bestuurder infra bovenleidingen 7 x x
Operator-bestuurder infra sporen 7 x x
Operator-bestuurder infra tractie 7 x x
Operator cargo 7 x x
Operator Logistic Services Post Services 7 x x
Operator Logistic Services Print Services 7 x x
Operator onderhoud 7 x x
Operator Track 9 x x
Opsteller 5 x x
Opsteller-boekhouder 5 x
Opsteller van de ontvangsten 5 x
Plaatbewerker-carrosseriewerker 7 x x
Ploegbaas 8 x
Ploegleider schoonmaak 8 x x
Ploegverantwoordelijke cargo 7 x x
Programmeur 4 x x
Rangeerder 8 x x
Rangeermeester 7 x
Schilder 7 x x
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN
Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Schrijnwerker-meubelmaker 7 x x
Schrijver 7 x
Seingever (mobiele) 7 x
Seingever 1e klasse 7 x
Seingever 2e klasse 9 x
Smid 7 x
Supply hoofdcoördinator 3 x x
Supply coördinator 4 x x
Teamleader info 4+ x x
Technicus besturing infra en bovenleidingen 5 x x
Technicus chemist 5 x x
Technicus-elektromecanicien industriële elektronica (I) 5 x x
Technicus-elektromecanicien industriële elektronica (M) 5 x x
Technicus-elektromecanicien onderstations en bovenleidingen 5 x x
Technicus-elektromecanicien seininrichting 5 x x
Technicus-elektromecanicien speciale werktuigen van de baan 5 x x
Technicus-elektromecanicien televerbindingen 5 x x
Technicus-elektromecanicien verlichting, verwarming en drijfkracht 5 x x
Technicus-elektromecanicien voertuigen en installaties 5 x x
Technicus-elektromecanicien werkplaatsen I 5 x x
Technicus gebouwen en kunstwerken 5 x x
Technicus-mecanicien ineenzetten 5 x x
Technicus-mecanicien machinale bewerking 5 x x
Technicus-mecanicien mechanische en metallografische proeven 5 x x
Technicus-mecanicien voertuigen en installaties 5 x x
Technicus-mecanicien werkplaatsen I 5 x x
Technicus productie en machinale bewerking 5 x x
Technicus spoorwerken 5 x x
Technicus wettelijke keuringen 5 x x
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN
Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Technisch coördinator afwerking 6 x x
Technisch coördinator machinale bewerking 6 x x
Technisch coördinator mechanica 6 x x
Technisch coördinator mechanische organen voertuigen en installaties 6 x x
Technisch coördinator schoonmaak 6 x x
Technisch coördinator schouwdienst van vervoermaterieel 6 x x
Technisch coördinator werken 6 x x
Technisch coördinator werkplaatsen I 6 x x
Technisch gegradueerde-elektromecanicien industriële elektronica (M) 4 x
Technisch gegradueerde-elektromecanicien seininrichting 4 x
Technisch gegradueerde-elektromecanicien voertuigen en installaties 4 x
Technisch gegradueerde-mecanicien voertuigen en installaties 4 x
Technisch ondersectorchef besturing infra 4+ x x
Technisch ondersectorchef fysico-chemische proeven 4+ x x
Technisch ondersectorchef gebouwen en kunstwerken 4+ x x
Technisch ondersectorchef industriële elektronica 4+ x x
Technisch ondersectorchef ineenzetten 4+ x x
Technisch ondersectorchef instructie-seininrichting 4+ x x
Technisch ondersectorchef instructie-tractie 4+ x x
Technisch ondersectorchef machinale bewerking 4+ x x
Technisch ondersectorchef mechanische organen 4+ x x
Technisch ondersectorchef niet-metalen fabricaties 4+ x x
Technisch ondersectorchef onderstations en bovenleidingen 4+ x x
Technisch ondersectorchef seininrichting 4+ x x
Technisch ondersectorchef speciale werktuigen van de baan 4+ x x
Technisch ondersectorchef spoorwerken 4+ x x
Technisch ondersectorchef televerbindingen 4+ x x
Technisch ondersectorchef verlichting, verwarming en drijfkracht 4+ x x
Technisch ondersectorchef voertuigen en installaties 4+ x x
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN
Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Technisch ondersectorchef werkplaatsen I (elektromechanica) 4+ x x
Technisch ondersectorchef werkplaatsen I (mechanica) 4+ x x
Technisch operator gebouwen 7 x x
Technisch sectorchef besturing infra 3 x x
Technisch sectorchef elektrische organen 3 x x
Technisch sectorchef fabricaties 3 x x
Technisch sectorchef gebouwen en kunstwerken 3 x x
Technisch sectorchef instructie-seininrichting 3 x x
Technisch sectorchef instructie-tractie 3 x x
Technisch sectorchef mechanische organen 3 x x
Technisch sectorchef niet-metalen fabricaties 3 x x
Technisch sectorchef onderstations en bovenleidingen 3 x x
Technisch sectorchef seininrichting 3 x x
Technisch sectorchef speciale werktuigen van de baan 3 x x
Technisch sectorchef spoorwerken 3 x x
Technisch sectorchef televerbindingen 3 x x
Technisch sectorchef verlichting, verwarming en drijfkracht 3 x x
Technisch sectorchef werkplaatsen I (elektromechanica) 3 x x
Technisch sectorchef werkplaatsen I (mechanica) 3 x x
Technisch supply assistant 5 x x
Technisch tekenaar burgerlijke bouwkunde 5 x x
Technisch tekenaar elektriciteit - vaste installaties 5 x x
Technisch tekenaar elektriciteit - voertuigen en installaties 5 x x
Technisch tekenaar mechanica - voertuigen en installaties 5 x x
Technisch-administratief assistent 5 x x
Technisch-logistiek assistent 5 x x
Tekenbureauchef burgerlijke bouwkunde 3 x x
Tekenbureauchef elektriciteit - vaste installaties 3 x x
Tekenbureauchef voertuigen en installaties 3 x x
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN
Lijst van de statutaire graden en specialiteiten

Graad Specialiteit Rang
Organieke 

graad

Graad 
die zal

verdwijn
en

Aanvangs-
betrekking

Andere 
betrekking

Telefonist(e) 7 x
Toezichter Track spoor-wegvoertuig 7 x x
Toezichter Track werktrein 7 x x
Traceerder M 7 x
Tractorbestuurder E 9 x
Treinbegeleider 5 x x
Treinbestuurder 5 x x
Tuinbouwkundig controleur 5 x
Tuinbouwkundig controleur 1e klasse 4 x
Vakbediende 9 x x
Vakbediende (sporen) 9 x x
Veiligheidsbediende 7 x x
Veiligheidschef 3 x x
Verkeersinfobediende 5 x x
Verkeersleider (niveau 3) 5 x x
Verkeersleider (niveau 2) 4 x x
Verkeersleider (niveau 1) 4+ x x
Verpleger (verpleegster) 4 x x
Verpleger (verpleegster) 1e klasse 4+ x x
Vertaler (OS) 5 x
Wagenschouwer 7 x x
Werkman-ploegbaas 9 x
Zeilmaker 9 x
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TABEL VAN DE VAN KRACHT ZIJNDE BIJVOEGSELS AAN BUNDEL 501 -  
Titel I - uitgegeven met bericht 8 H-HR/2018 

 
Deze tabel vervangt elke vroeger uitgegeven tabel. 
 

Nr. van het  
bijvoegsel 

Nr. en jaar 
Van het bericht 

Wijzigingen 

1 14 H-HR/2018 Wijzigen van de toegangsvoorwaarden tot de statutaire 
universitaire betrekkingen en gelijkgestelden 

2 22 H-HR/2018 Oprichting van de onderafdeling “schoonmaak” binnen de 
directie B-Technics (B-TC) 

3 23 H-HR/2018 Compensatieproeven 

4 32 H-HR/2018 Oprichting van de onderafdeling “supply” binnen de directie B-
Technics (B-TC) 

5 33 H-HR/2018 Oprichting van de onderafdeling “planning” binnen de directie 
B-Technics (B-TC)  

6 40 H-HR/2018 Verbod om deel te nemen aan proeven (ARPS – Bundel 501 – 
Titel I – Deel I) 

7 41 H-HR/2018 ARPS – Bundel 501 – Proeven georganiseerd voor (een) 
bepaalde werkzetel(s) – Voorrang volgens nabijheid 

8 46 H-HR/2018 Modernisering van de terminologie geneesheer 

9 47 H-HR/2018 ARPS – Bundel 501 – Overlegging van stukken vóór de 
aanwerving 

10 54 H-HR/2018 Afschaffing van het ARPS – Bundel 543 – Maximale duur van 
de afwezigheid uit de verblijfplaats 

11 84 H-HR/2018 Einde van de proefperiode als gevolg van een definitieve 
lichamelijke ongeschiktheid voor de normale functies 

12 89 H-HR/2018 Uitbreiding van de toegangsvoorwaarden tot de graden van 
treinbegeleider en eerste treinbegeleider 

13 7 H-HR/2019 Verbod om deel te nemen aan een proef die toegang geeft tot 
dezelfde graad 

14 58 H-HR/2019 Uitbreiden nationaliteitsvoorwaarde met betrekking tot de 
graden van het veiligheidspersoneel en actualisering van de 
betrokken rubrieken 

15 65 H-HR/2019 Oprichting van de graad van eerste assistent operaties binnen 
de directie B-Transport Operations (B-TO) 

16 66 H-HR/2019 Oprichting van de filière Track binnen Infrabel 

17 5 H-HR/2020 Definitie van de begrippen “gunstige beoordeling” en 
“onmiddellijke chef” 

18 9 H-HR/2020 ARPS – Bundels 501 en 535: Aanpassingen naar aanleiding 
van de actualisatie van bundel 550 
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk I Toepassingsveld

Deze titel regelt de toegang tot de betrekkingen van de rangen 9 tot 3 (le
en 2" trap) door aanwerving, graadbevordering of graadverandering( I ).

Onder de betrekkingen onderscheiden we:

de aanvangsbetrekkingen welke statutaire betrekkingen zijn die
toegankelijk zijn voor alle kandidaten, personeelsleden van de
Belgische Spoorwegen of kandidaten weernd aan de Belgische
Spoorwegen;

de andere betrekkingen, welke enkel toegankelijk ztJn voor
statutaire personeelsleden.

Of een betrekking een aanvangsbetrekking of een andere betrekking is
wordt gepreciseerd in de lijst van de statutaire graden en specialiteiten
die bij deze bundel is gevoegd.

(t) De ,rerandering van specialiteit verbonden aan eenzelfcle graad wordt gelijkgesteld met een
graadverandering.

8 H-HR/2018
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TITEL I – TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 
 

DEEL I – ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Hoofdstuk II – Statutaire voorwaarden 
 

 
Om toegelaten te worden tot een statutaire betrekking bij de Belgische Spoorwegen moeten de 
kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 

 
a) Belg zijn of burger van een staat van de Europese Economische Ruimte of van de 

Zwitserse Bondsstaat. 
 

De nationaliteit van de kandidaat blijkt uit het uittreksel uit het strafregister dat hij moet 
voorleggen. 

 
b) van onbesproken gedrag zijn. 
 
 De Belgische Spoorwegen beoordelen de morele waarde van de kandidaat, waarbij ze 

rekening houdt met inlichtingen waarover ze beschikt. 
 
 Als uit het verplicht voor te leggen uittreksel uit het strafregister blijkt dat de kandidaat 

werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 6 maanden of verbod kreeg om 
openbare functies of ambten uit te oefenen, wordt hij zonder meer afgewezen. 

 
c) beantwoorden aan de bij de reglementen gestelde leeftijdsvoorwaarden. 
 

De minimumleeftijd voor aanneming is vastgesteld op 18 jaar. 
 
De kandidatuur wordt voor de betrekking in aanmerking genomen ten vroegste vanaf het 
ogenblik dat de minimumleeftijd is bereikt. 

 
Als de betrekking door middel van een proef wordt toegekend, is er geen minimumleeftijd 
gesteld om er voor in te schrijven. 
 

d) de bij de reglementen vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
 
 De vereiste voorwaarden inzake lichamelijke geschiktheid zijn vastgesteld door: 
 
 - de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk alsook door specifieke wettelijke bepalingen die gelden 
voor sommige categorieën van het personeel; 

- het ARPS – Bundel 578. 
 
e) kunnen lezen en schrijven in de voor de betrokken tewerkstelling vereiste taal, of indien 

vereist, geslaagd zijn voor een proef. 
 

Titel II – Deel II van deze bundel geeft voor elke betrekking de vereiste voorwaarden 
inzake algemene of bijzondere kennis alsook de aard van de proeven. 
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TITEL I TOEWIJZING VAII DE BETREKKINGEN

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

IloofdstukIII Taalgebruik

De behekkingen worden toegewezen onder de voorwaarden die zijn
vastgesteld door de wetgeving inzake het gebruik van de talen in
bestuurszaken.

8 H-HR/2018
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TITEL I TOE\üIJZING VAN DE BETREKKINGEN

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

HoofdstuklV Aanbevelingen

Geen enkele aanbeveling ten gunste van kandidaten voor om het even
welke betrekking wordt toegelaten of mag in de dossiers voorkomen.

Voor elke inbreuk op deze regel worden er tuchtmaatregelen getroffen
tegen het personeelslid die voorschrijft de aanbeveling in aanmerking te
nemen of die duldt dat zulks geschiedt of bedoelde aanbevelingen in het
dossier legt.

8 H-HR/2018
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 
 
 
DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Hoofdstuk V Verbod tot aanwerving, graadverandering en graadbevordering 

 
Een definitief verbod tot aanwerving wordt opgelegd voor elke betrekking: 
a) voor statutaire personeelsleden die afgezet zijn, tuchtrechtelijk ontslagen zijn, van 

ambtswege ontslagen zijn(1) of hun ontslag geven om te ontsnappen aan de toepassing 
van maatregelen tot afzetting of tot tuchtrechtelijk ontslag; 

b) voor de tijdelijke of contractuele personeelsleden die zijn ontslagen om dwingende 
redenen; 

c)  voor statutaire personeelsleden die definitief ongeschikt werden bevonden voor elke 
functie; 

d) voor de statutaire personeelsleden die wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid 
werden afgedankt; 

e) voor de statutaire personeelsleden die vroegtijdig op pensioen zijn gesteld wegens 
invaliditeit ingevolge het afzien van de wederopleiding of het weigeren om herklasseerd 
te worden of ingevolge een ondoelmatige wedertewerkstelling waardoor de 
wederaanstelling of herklassering onmogelijk was. 

 
Een definitief verbod tot aanwerving voor een bepaalde graad wordt eveneens opgelegd voor 
het statutaire personeelslid dat eerder volledig en definitief ongeschikt werd verklaard voor 
dezelfde graad(2) 

 
Een verbod tot aanwerving voor elke betrekking wordt opgelegd gedurende 5 jaar voor: 
a) de statutaire personeelsleden die ontslagen zijn tijdens of na een stage die ongunstig 

was wat gedrag, wijze van dienen, stiptheid en vlijt betreft; 
b) de tijdelijke of contractuele personeelsleden die ontslagen zijn als gevolg van 

tekortkomingen bij de uitvoering van de dienst of wat gedrag, wijze van dienen, stiptheid 
en vlijt betreft. 

 
De voornoemde periode van 5 jaar vangt aan vanaf de datum waarop het ontslag in gaat. 
 
Een verbod tot graadverandering of graadbevordering voor alle betrekkingen gedurende 5 
jaar wordt uitgesproken ten opzichte van het statutaire personeelslid dat is teruggeplaatst in 
een betrekking van zijn vroegere graad na of tijdens een proefperiode die ongunstig was wat 
gedrag, wijze van dienen, stiptheid en vlijt betreft. Deze periode van 5 jaar vangt aan vanaf 
de datum van de notificatie van de wederopname in de vroegere graad. 
 
Een verbod tot aanwerving, graadverandering of graadbevordering voor een bepaalde 
betrekking wordt gedurende 3 jaar uitgesproken ten opzichte van de kandidaat die tevoren 
niet voldeed bij de opleiding voor dezelfde betrekking of elke andere betrekking met een 
volledig of gedeeltelijk gelijkaardig opleidingsprogramma. 

 
De voornoemde periode van 3 jaar vangt aan vanaf de datum van het mislukken voor de 
opleiding. 

 
Deze bepalingen zijn van toepassing onverminderd de andere van kracht zijnde reglementaire 
bepalingen. 

 

                                                           
(1)  Het personeelslid dat van ambtswege is ontslagen of afgezet mag niet opnieuw in dienst worden genomen, 

behalve bij een door de Raad van Bestuur van HR Rail toegestane uitzondering (Statuut van het Personeel 
- Hoofdstuk XV - artikel 9). 

(2)   Elke specialiteit verbonden aan een graad moet als een afzonderlijke graad worden beschouwd wanneer 
het opleidingsprogramma verschillend is. 

 



  Bundel 501 - Titel I - Deel I 
Hoofdstuk V - Blz. 2 

 

  9 H-HR/2020 

Bovendien kan HR Rail de aanwerving of verandering van graad voor een bepaalde 
betrekking weigeren. 
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 

Hoofdstuk VI Proeven voor de toegang tot de graden van rang 9 tot rang 4 

 

We onderscheiden beroepsproeven, gesloten proeven, openbare proeven, 

compensatieproeven en externe proeven. 

 

De proeven kunnen worden georganiseerd in functie van het aan te werven 

personeel.  

 

Evenwel wanneer binnen een jaar aanwervingen zijn voorzien voor een 

bepaalde graad d.m.v. externe proeven moet er ook een compensatieproef
(1)

 

worden georganiseerd voor deze graad in het eerste trimester van het 

betrokken jaar. Bovendien moeten de kandidaten die aan deze proef wensen 

deel te nemen over een termijn van minimum 1 week beschikken om zich te 

kunnen inschrijven. 

 

De bijzondere modaliteiten (categorieën van toegankelijke kandidaten, 

vakken, programma’s, duur, aantal punten, geldigheidstermijn, …) van de 

proef waaraan de kandidaat in voorkomend geval moet voldoen worden 

gepreciseerd in het reglement voor de toewijzing van de betrokken 

betrekking (Titel III – Delen I, II en III). 

 

 In functie van de behoeften en het aanbod op de arbeidsmarkt kan evenwel 

van bepaalde modaliteiten worden afgeweken. Deze afwijkingen kunnen 

betrekking hebben op: 

 

 - het vereenvoudigen en de flexibiliteit van de proeven, zoals; 

� het aanpassen van de procedure van aankondiging en 

inschrijving; 

� bepaalde informatieve zittingen die normaal voorzien zijn 

worden niet meer georganiseerd. Zij kunnen vervangen worden 

door een ander informatiekanaal; 

� het aanpassen van de selectieprocedure: niet organiseren van 

bepaalde delen of vervangen of toevoegen van bepaalde delen; 

� de kandidaten kunnen vrijgesteld worden van een deel van de 

proef wanneer zij reeds hebben voldaan voor een gelijkaardig 

vak bij een andere proef; 

� voor de graden van rang 9 tot 5 en indien het niet in dit 

reglement is voorzien, kan er rekening worden gehouden met 

ervaring en competenties die buiten diploma zijn verworven. 

 - het aanpassen van het programma van de proeven; 

���������������������������������������� �������������������
(1)

  Deze proeven zijn enkel toegankelijk voor de personeelsleden van de Belgische Spoorwegen en worden 

georganiseerd volgens de modaliteiten die voorzien zijn voor de openbare proef voor de toegang tot de 

betrokken graad (ARPS – Bundel 501 – Titel III – Deel III). 



 Bundel 501 Titel I – Deel I 

Hoofdstuk VI – Blz. 2 

 

23 H-HR/2018 

 - de voorrang van aanstelling voor de personeelsleden van de 

 betrokken onderneming. 

 

Wanneer de deelneming aan een proef is gekoppeld aan het bezit van een 

bepaalde graad worden de volgende personeelsleden gelijkgesteld met de 

titularissen van de betrokken graad : 

 

-  zij die met het oog op hun herklassering op proef in wederopleiding 

 zijn geplaatst in de betrokken graad (ARPS – Bundel 575) ; 

-  zij die het voorwerp uitmaken van een genotificeerde maar nog niet 

 uitgevoerde verandering of bevordering naar de betrokken graad.  

 

Het eventueel slagen voor de betrokken proef wordt als nietig beschouwd 

wanneer het personeelslid niet in zijn nieuwe graad wordt geregulariseerd. 
�

�
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 
 
 
DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN 

 
 

Hoofdstuk VII Verbod om deel te nemen aan proeven 

 
Een verbod om deel te nemen aan proeven wordt opgelegd aan kandidaten: 

 
a) die het voorwerp uitmaken van een verbod tot aanwerving of graadverandering (zie 

Deel I – Hoofdstuk V hiervoor); 
b) die zich schuldig hebben gemaakt aan bedrog, onbetamelijk of misplaatst gedrag bij 

een proef die minder dan 5 jaar voordien werd georganiseerd; 
c) die het voorwerp uitmaken van een tuchtrechtelijke schorsing in de bediening en tijdens 

de toepassingsperiode van deze bepaling (ARPS – Bundel 550); 
d) die in het bezit zijn van de aanschrijving “onvoldoende” of “slecht”; 
e) die gedurende de stage- of proefperiode wensen deel te nemen aan een proef die 

toegang geeft tot hun graad of elke andere graad met eenzelfde opleidingsprogramma. 
Dit verbod wordt evenwel opgegeven wanneer de proef toegang geeft tot een graad 
van een hogere rang; 

f) die het voorwerp uitmaken van een verplichting om gedurende een bepaalde termijn te 
blijven in een gepreciseerde geografische zone (district, werkzetel, regio, …) een 
specialiteit of een kader vastgesteld volgens de bijzondere bepalingen hernomen in 
Titel III, Deel III van deze bundel. Dit verbod wordt evenwel opgeheven 1 jaar vóór het 
einde van deze termijn of wanneer de proef toegang geeft tot een graad van een hogere 
rang; 

g) voor een periode van 1 jaar, voor zij: 
- die niet hebben deelgenomen aan de proef waarvoor zij zich hadden 

ingeschreven zonder hun afwezigheid te melden. Dit verbod is geldig voor 
proeven die toegang geven tot alle graden; 

- die, wanneer de proef waaraan ze hebben deelgenomen uit meerdere delen 
bestaat, tweemaal niet geslaagd zijn voor het eerste deel. Dit verbod is geldig 
voor proeven die toegang geven tot eenzelfde graad en voor proeven die 
toegang geven tot een andere graad maar waarvan het programma identiek is; 

- die minder dan 8/20 behalen voor het jurygesprek op voorwaarde dat dit vak is 
voorzien in de proef waaraan ze hebben deelgenomen en dat het afzonderlijk 
wordt gequoteerd. Dit verbod is geldig voor proeven die toegang geven tot 
eenzelfde graad en voor proeven die toegang geven tot een andere graad maar 
waarvan het programma identiek is 
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TITEL I TOE\ilIJZING VAN DE BETREKKINGEN

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk VIII Mededeling en openbaarheid van de resultaten

De bepalingen betreffende de mededeling en de openbaarheid van de
resultaten van de proeven maken het voorwerp uit van een afzonderlijke
omzendbrief van HR Rail.

8 H-HR/2018
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II TOEKENNINGSWIJZEN 

 

 

Hoofdstuk I Verschillende toekenningswijzen  

 

De betrekkingen worden toegekend: 

 

a) hetzij door een beroepsproef. Het gaat over betrekkingen die 

toegankelijk zijn voor elke kandidaat die voldoet aan de statutaire 

voorwaarden waarvan sprake in hoofdstuk II van deel I van deze 

bundel en in voorkomend geval rekening houdend met de 

modaliteiten voorzien in Titel III – Deel III van deze bundel. 

  

 Deze beroepsproeven bestaan uit een evaluatie van de technische 

kennis of competenties. 

 

b) hetzij door middel van een proef, andere dan beroepsproef. 

 

De proeven zijn gesloten, openbaar of enkel voor externe kandidaten: 

 

1. de gesloten proeven zijn alleen bestemd voor statutaire en tijdelijke 

personeelsleden. 

 

2. de openbare proeven worden zowel georganiseerd voor 

personeelsleden van de Belgische Spoorwegen als voor de 

kandidaten vreemd aan de Belgische Spoorwegen. 

 

3. de externe proeven zijn uitsluitend toegankelijk voor kandidaten 

vreemd aan de Belgische Spoorwegen. 

 

c) hetzij door andere toekenningswijzen.  

 

 Bepaalde betrekkingen die in het algemeen worden toegekend door 

middel van een proef kunnen eveneens worden toegekend volgens 

andere toekenningswijzen die worden gepreciseerd in hoofdstuk IV 

hierna. 

 

De kandidaten voor een betrekking bij de Belgische Spoorwegen worden 

gerangschikt zoals aangegeven in de hoofdstukken II, III en IV hierna. 

 

De toekenningswijze(n) van de betrekkingen wordt(worden) gepreciseerd 

in Titel III – Deel III van deze bundel. 

 

HR Rail werft
(1)

 het personeel aan dat de Belgische Spoorwegen nodig 

heeft. 

 

                                                           
(1)

  In dit geval wordt de bevordering of verandering van graad gelijkgesteld met aanwerving. 
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De kandidaten mogen hun werkzetel waar ze zijn aangeworven of 

aangesteld gedurende 5 jaar niet op vrijwillige basis verlaten, behalve in 

geval van een graadbevordering die eveneens een verandering van rang 

inhoudt. Deze periode van 5 jaar kan eventueel worden verminderd met 

het akkoord van de directie waar de kandidaat wordt benuttigd. 

 

Wanneer een aanwerving wordt georganiseerd specifiek voor de 

plaatselijke en regionale diensten van Brussel–Hoofdstad en wanneer de 

tweetaligheid noodzakelijk is om de vacante posten in te nemen kan de 

kennis van de tweede landstaal worden geëvalueerd in een ad hoc 

gedeelte van de proef, deze evaluatie kan eliminerend zijn. 

 

Wanneer een proef wordt georganiseerd specifiek voor (een) bepaalde 

werkzetel(s), is het mogelijk om de toegang ervan te beperken tot de 

kandidaten die gedomicilieerd zijn in een bepaalde geografische zone. 

Deze geografische zone bestaat uit verschillende gemeenten die 

vastgesteld zijn door hun postcode. 

 

Deze maatregel kan worden geactiveerd in functie van de behoeften, op 

vraag van de betrokken directie. Wanneer dit het geval is, wordt de lijst 

van de betrokken postcodes opgenomen in het jobnews dat de proef 

aankondigt.  
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN

DEEL II TOEKENNINGSWIJZEN

Hoofdstuk II Betrekkingen toegekend door een beroepsproef

A. ORGANISATIE

De beroepsproeven worden georganiseerd overeenkomstig de
reglementaire bepalingen.

B. VACANTEBETREKKING(EN)

Elke vacante betrekking die wordt toegekend na een beroepsproef maakt
het voorwerp uit van een gelijktijdige oproep voor interne en externe
kandidaten die wordt gepubliceerd via internet. De vacatures omvatten
alle relevante informatie over de vacante betrekkingen, de werkzetels, de
werkzaamheden.

C. RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDATEN

De laureaten van een beroepsproef worden gerangschikt volgens het
behaald aantal punten. Bij gelijkheid van punten wordt er vooffang
gegeven aan de oudste.

De aanwerving of aanstelling gebeurt in volgorde van de hierboven
vermelde rangschikking.

Bovendien kunnen de kandidaten, statutaire, tijdelijke of contractuele
personeelsleden, op hun aanvraag) genieten van een vooffang om
aangesteld te worden in hun werkzetel van affectatie.

D. IN AANMERKING NEMEN VAN DE KANDIDATUREN

HR Rail verifieert of de kandidaat die in aanmerking komt voldoet aan de
aannemingsvoorwaarden die in voorkomend geval in de oproep tot
kandidaten werden gepreciseerd. Bij een oproep tot kandidaten vangen
de aanwervings- of aanstellingsformaliteiten voor de kandidaat die in
aanmerking komt aan op de datum die is vastgesteld voor de afsluiting
van het indienen van de kandidaturen.

E. GELDIGHEIDSTERMIJN

De geldigheidstermijn van de kandidaturen voor de door middel van een
beroepsproef toegekende betrekking is vastgesteld op 5 jaar voor
personeelsleden van de Belgische Spoorwegen en op 2 jaar voor de
andere laureaten voor zover de werkzaamheden of selectiewijze
verbonden aan de betrokken graad niet fundamenteel gewijzigd zljn.
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Voor de laatstgenoemden wordt de geldigheidstermijn evenwel van2 op
5 jaar gebracht voor de laureaten van deze proeven, weemd aan de
Belgische Spoorwegen vanaf het moment dat ze de hoedanigheid van
personeelslid van de Belgische Spoorwegen verwerven voor het
verstrijken van de hiervoor vernoemde geldigheidsduur van 2 jaar.In het
tegenovergestelde geval wordt de geldigheidstermijn van 5 tot 2 jaar
teruggebracht voor de kandidaat die de hoedanigheid van personeelslid
van de Belgische Spoorwegen verliest in de loop van de
geldigheidstermijn die op hem van toepassing was.

Deze termijn gaat in op de 1" van de maand die volgt op de datum
waarop het proces-verbaal van de beroepsproef werd afgesloten.

Voor de laureaten van de beroepsproef die aan de beurt zijn voor een
aanwerving voordat ze de reglementaire minimumleeftijd voor
aanneming hebben bereikt, gaat de geldigheidstermijn in op de eerste van
de maand die volgt op de datum waarop ze deze leeftijd bereiken.

Indien het uitstel bij het geneeskundig onderzoek bij de indienstneming
met zich brengt dat de geldigheidstermijn van de kandidatuur is
overschreden, wordt van deze termijn afgeweken voor zover er een post
van de gevraagde betrekking vacant blijft. Hetzelfde geldt als de
kandidaat, in voorkomend geval, voor het geneeskundig onderzoek bij de
indienstneming ongeschikt is verklaard of is uitgesteld, maar door een
beslissing in hoger beroep geschikt wordt verklaard.
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II TOEKENNINGSWIJZEN 

 

 

Hoofdstuk III Betrekkingen toegewezen door middel van proeven, andere dan 

beroepsproeven 

 

 

A.  ORGANISATIE 

 

De proeven worden georganiseerd overeenkomstig de van kracht 

zijnde reglementaire bepalingen.
.
 

 

B.  STUDIE-, OPLEIDINGS- OF ERVARINGSBEWIJS 

 

De deelname aan de proeven kan ondergeschikt zijn aan het bezit van 

het (één van de) vereiste studie-, opleidings- of ervaringsbewijs(-zen) 

voor de toe te kennen betrekking zoals is voorzien in Titel III – Deel 

III van deze bundel. 

 

Een laureaat wordt geschrapt van de kandidatenlijst als naderhand 

blijkt dat hij niet in het bezit is van het (één van de) vereiste studie-, 

opleidings- of ervaringsbewijs(-zen). 

 

Uitgezonderd wanneer het anders wordt bepaald in de bijzondere 

voorwaarden voor de toegang tot de betrekkingen zijn de 

personeelsleden van de Belgische Spoorwegen vrijgesteld van het 

voorleggen van het vereiste studie-, opleidings- of ervaringsbewijs 

met het oog op de deelneming aan openbare proeven die worden 

georganiseerd volgens het organiek stelsel (Titel III – Deel III van 

deze bundel) en die toegang geven tot de graden van rang 5 tot 7. 

 

C.  RANGSCHIKKING VAN DE LAUREATEN  

 

De laureaten van de gesloten, openbare, compensatie en externe 

proeven worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten. 

 

Bij gelijk aantal punten wordt voorrang gegeven aan de oudste. 

 

Rekening houdend met hun rangschikking worden de laureaten in 

chronologische volgorde van de processen-verbaal van de proeven 

ingeschreven op de kandidatenlijsten. 
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D.  GELDIGHEIDSTERMIJN 

 

a) Openbare, gesloten en compensatieproeven die toegang geven 

tot betrekkingen van niet-universitair niveau 

 

De geldigheidstermijn van de kandidaturen voor de door middel van 

een openbare, gesloten of compensatieproef toegekende betrekking 

van niet-universitair niveau is vastgesteld op 5 jaar voor 

personeelsleden van de Belgische Spoorwegen en op 2 jaar voor de 

andere laureaten voor zover de werkzaamheden of selectiewijze 

verbonden aan de betrokken graad(graden) niet fundamenteel 

gewijzigd zijn. 

 

Voor de laatstgenoemden wordt de geldigheidstermijn evenwel van 2 

op 5 jaar gebracht voor de laureaten van proeven, vreemd aan de 

Belgische Spoorwegen vanaf het moment dat ze de hoedanigheid van 

personeelslid van de Belgische Spoorwegen verwerven voor het 

verstrijken van de hiervoor vernoemde geldigheidsduur van 2 jaar. In 

het tegenovergestelde geval wordt de geldigheidstermijn van 5 tot 2 

jaar teruggebracht voor de kandidaat die de hoedanigheid van 

personeelslid van de Belgische Spoorwegen verliest in de loop van de 

geldigheidstermijn die op hem van toepassing was. 

 

Deze termijn gaat in op de 1
e
 van de maand die volgt op de datum 

waarop het proces-verbaal van de openbare of gesloten proef werd 

afgesloten
(3)

. 

 

b) Externe proeven die toegang geven tot betrekkingen van niet-

universitair niveau 

 

De geldigheidstermijn van de kandidaturen van de door middel van 

externe proeven toegekende betrekkingen van niet-universitair niveau 

is vastgesteld op 2 jaar. 

  

c) Openbare of gesloten proeven die toegang geven tot 

betrekkingen van universitair niveau 

 

De geldigheidstermijn van de kandidaturen voor de door middel van 

openbare of gesloten proeven toegekende betrekkingen van 

universitair niveau is vastgesteld in Titel III – Deel III van deze 

bundel. 

 

d) Slotbepaling 

 

Voor de laureaten die aan de beurt zijn voor een aanwerving voordat 

ze de reglementaire minimumleeftijd voor aanneming hebben bereikt, 

gaat de geldigheidstermijn in op de eerste van de maand die volgt op 

de datum waarop ze deze leeftijd bereiken. 

���������������������������������������� �������������������
(3)

  De geldigheidsduur van de, in voorkomend geval, georganiseerde herkansingsproef, is dezelfde als 

deze waarvan de laureaten van de eerste proef genieten. 
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Indien het uitstel bij het geneeskundig onderzoek bij de 

indienstneming met zich brengt dat de geldigheidstermijn van de 

kandidatuur is overschreden, wordt van deze termijn afgeweken voor 

zover er een post van de gevraagde betrekking vacant blijft. Hetzelfde 

geldt als de kandidaat, in voorkomend geval, voor het geneeskundig 

onderzoek bij de indienstneming ongeschikt is verklaard of is 

uitgesteld, maar door een beslissing in hoger beroep geschikt wordt 

verklaard. 
�
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN

DEEL II TOEKENNINGSWIJZEN

HoofdstuklV Anderetoekenningswijzen

Bepaalde betrekkingen kunnen voor bepaalde categorieën van interne
kandidaten eveneens volgens een andere toekenningswijze worden
toegekend. De toegang tot deze betrekkingen kan dus afhankelijk zijn
van het voorafgaandelijk voldoen door de kandidaat, naargelang het
geval, aan één van de volgende afzonderlijke of samengevoegde
voorwaarden:

een bepaalde aanschrij vingsvermelding bezitten ;

voldaan hebben bij een bijzondere proef waarvan de termijn niet
verstreken is;
een bepaalde graad bezitten;
bepaalde ancienniteitsvoorwaarden vervullen;
zijn overgangîaar een andere graadhebben gevraagd;
behoren tot een bepaalde geografische omschrijving;
alle andere bijzondere voorwaarden.

De vereiste voorwaarden en de wljze van rangschikking van de
kandidaten voor de toegang tot een bepaalde betrekking worden
gepreciseerd in het reglement voor de toewijzing van deze betrekking
(Titel III - Deel III van deze bundel).

B. AANSCHRIJVING

De reglementaire bepalingen betreffende de aanschrijving worden met
een afzonderlijk bericht bepaald.

C. ANCIENNITEIT

graadanciënniteit( I );

statutaire anciënniteit(l );

di enstancienniteit( I ).

(r) 
Deze termen worden gedefinieerd in het glossarium die in het begin van dezebundel is ingelast.

De soorten anciënniteit die in aanmerking kunnen genomen worden voor
een graadbevordering of een graadverandering naat een bepaalde
betrekking zijn de volgende:
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Welke anciënniteit en het belang van haar vereiste duur voor de toegang
tot een bepaalde betrekking worden gepreciseerd in het reglement voor
de toewijzing van deze betrekking (Titel III - Deel III van deze bundel).

Worden van de graadanciënniteit,
afgetrokken, elke periode :

statutaire of dienstanciënniteit

D. AANVRAAG

gedurende dewelke het personeelslid van de dienst afwezig was
zonder het behoud van de rechten op bevordering;
van disciplinaire schorsing(2);

van gevangenzetting wegens een vonnis of arrest dat in kracht van
gewijsde is gegaan.

Wanneer de bijzondere voorwaarden die voorzien zijn voor de toewijzing
van een bepaalde betrekking (Titel III) bepalen dat zij, behoudens andere
voorwaarden, toegankelijk is op aanvraag, moet deze worden ingediend
met inachtneming van de bepalingen betreffende de afsluiting van de
kandidatenlijst (ARPS - Bundel 535).

{z) A¡¡pg - Bundel 550

8 H-HR/2018
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN

DEEL III BIJZONDERIIEDEN

Hoofdstuk I Dienstonderbrekingen

A. DIENSTONDERBREKING WEGENS VERLOF OF
TERBESCHIKKINGSTELLING BUITEN DE BELGISCHE SPOORWEGEN

Voor zover het verlofr) of de terbeschikkingstelling buiten de Belgische
Spoorwegen wordt toegekend met behoud van de rechten op
graadbevordering mag geen enkel statutair personeelslid dat om deze
redenen van de dienst afwezigis, nadeel ondervinden.

In deze gevallen :

wordt de duur van het verlof of de terbeschikkingstelling in
aanmerking genomen om zijn graadanciënniteit, dienstanciënniteit
en statutaire anciënniteit te bepalen;
kan een graadbevordering of een gtaadverandering worden
toegekend tijdens dergelijke periode van afwezigheid.

B. DIENSTONDERBREKING \üEGENS GEZONDHEIDSREDENEN

Het statutair personeelslid dat van de dienst afwezig is wegens
gezondheidsredenen (ziekte of verwonding) behoudt zijn aanspraken op
graadbevordering en gtaadverandering onder de hierna vermelde
voorwaarden.

a) In beraad houden van het voorstel

De uitvoering van het voorstel dat is ingediend met het oog op de
toekenning van een graadbevordering of graadverandering waarvoor het
personeelslid in aanmerking komt, wordt in beraad gehouden tot de
datum dat hij zijn dienst herneemt.

b) Wachtafdeling

Het statutair personeelslid dat zich in de wachtafdeling(t) bevindt komt
niet meer in aanmerking voor de graadbevordering of graadverandering;
in voorkomend geval wordt het niet uitgevoerde voorstel dat werd
ingediend vóór de opneming in de wachtaftleling, geannuleerd.

(t) 
Statuut van het personeel - Hoofclstuk VIII

8 H-HR/2018
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wanneer het personeelslid de wachtaftleling verlaat en wanneer hij een
werkelijke werkhervatting(2) telt, herwint 

-hij 
zijn aanspraken oþ a"

graadbevordering of graadverandering.

De geldelijke uitwerking die voortvloeit uit de hierboven beschreven
situatie wordt gepreciseerd in het ARPS - Bundel 520.

(2) ondgr "werkelijke werkhervatting" wordt verstaan, een werkhervatting die een ononderbroken termijn
van 90 kalenderdagen bereikt.

8 H-HR/2018
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN

DEEL III BIJZONDERIIEDEN

Hoofdstukll Lichamelijkeongeschiktheid

A. ALGEMENE BEPALING

Tijdens de periodes van wederopleiding, wedergeschiktmaking of
wederbenuttiging (ARPS Bundel 575) behoudt het statutaire
personeelslid dat voor zljn normale functies ongeschikt is, zijn
aanspraken op graadbevordering of graadverandering voor de
betrekkingen die met zijn overgebleven lichaamsgeschiktheid
overeenstemmen.

B. GRADEN DIE NORMAAL TOEGANKELIJK ZIJN(I)

Tijdens perioden van wederopleiding, wedergeschiktmaking of
wederbenuttiging (ARPS - Bundel 575) behoudt het personeelslid dat
ongeschikt werd verklaard voor zijn normale functies, zijn.aanspraken op
graadbevordering onder de hi erna vermel de voorwaard en(' ).

a) Tijdelijke ongeschiktheid (gedeeltelijk of volledig)

Het personeelslid dat tijdelijk ongeschikt is voor zijn normale functies
behoudt zijn aanspraken op een graadbevordering.

Evenwel wordt, in voorkomend geval, de uitvoering van de
graadbevordering in beraad gehouden tot îa een werkelijke
werkhervatting(:l van de normale functies. Het voorstel tot
graadbevordering wordt geannuleerd als het personeelslid zijn normale
functies niet meer herneemt en hij er definitief en volledig ongeschikt
voor wordt verklaard.

b) Definitieveengedeeltelijkeongeschiktheid

Het personeelslid dat definitief en gedeeltelijk ongeschikt is voor zijn
normale functies behoudt zljn aanspraken op een graadbevordering.
Evenwel kan het personeelslid slechts bevorderd worden tot een hogere
graad op een post waarvoor hij geschikt werd bevonden.

De uitvoering van de graadbevordering wordt, in voorkomend geval, in
beraad gehouden tot na een werkelijke werkhervatting(3).

(t) Onde. "graad die normaal toegankelijk is" moet wordsn verstaan, een graad die behoort tot dezelfcle
bevorderingsonderafcleling alsook een niet-functionele graad waarbij een personeelslid ter plaatse wordt
aangesteld en zonder verandering van de werkzaamheden.

(2) 
Onverminderd de toepassing varhet ARPS - Bundel 575.

(3) 
Onder "werkelijke werkhervatting" wordt verstaan, een werkhervatting van een ononderbroken termijn
van 9o kalenderdagen' 
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c) Definitieve en volledige ongeschiktheid

Het personeelslid dat definitief en volledig ongeschikt is voor zijn
normale functies komt niet meer in aanmerking voor een
graadbevordering waartoe zijn graad normaal toegang verleent behalve
wanneer deze ongeschiktheid geen behekking heeft op de
bevorderingsgraad.

De geldelijke uitwerkingen die voortvloeien uit letter a), b) en c) hiervoor
worden gepreciseerd in het ARPS - Bundel 520.
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 
 
 
DEEL III BIJZONDERHEDEN 
 
 
Hoofdstuk III Neutralisatie 

 

 
De aanspraken van het statutaire personeelslid dat kandidaat is voor een betrekking worden 
geneutraliseerd: 

 
a) vanaf de datum van het opleggen van de tuchtmaatregel (ARPS – Bundel 550): 

 
1. gedurende 1 jaar, wanneer het personeelslid wordt gestraft met de 

tuchtrechtelijke schorsing in de bediening van minimum één kalenderweek en 
minder dan 3 kalendermaanden. 

 
2. gedurende 2 jaar, wanneer het personeelslid wordt gestraft met de 

tuchtrechtelijke schorsing in de bediening, van minimum 3 kalendermaanden en 
maximum 6 kalendermaanden. 

 

b) gedurende de periode dat de aanschrijving "onvoldoende" of "slecht" van kracht is 
(artikel 3 van Hoofdstuk IV van het Statuut van het personeel – Administratieve en 
geldelijke loopbaan 

 

Het statutair personeelslid dat het voorwerp uitmaakt van een voorstel voor één van de 
hierboven opgesomde tuchtmaatregelen, een voorstel tot afzetting of een voorstel van de 
toekenning van een aanschrijving "onvoldoende" of "slecht" komt niet meer in aanmerking 
voor de graadbevordering of graadverandering; in voorkomend geval wordt de aanduiding die 
zou genotificeerd geweest zijn vóór voornoemd voorstel maar nog niet is uitgevoerd, 
geannuleerd. 
Indien het personeelslid één van de voornoemde straffen krijgt of wanneer hij de aanschrijving 
"onvoldoende" of "slecht" wordt toegekend, wordt de bovengenoemde neutralisatie 
toegepast. 
 
Indien de betrokkene geen van deze straffen krijgt of wanneer de aanschrijving "onvoldoende" 
of "slecht" niet wordt toegekend, krijgt hij vanaf het opheffen van het voorstel zijn rechten op 
graadbevordering of graadverandering. 
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN

DEEL IV AANWERVING OF AANSTELLING

Hoofdstuk I Onderzoek van de lichamelijke geschiktheid

A. GENEESKUNDIG ONDERZOEK

De kandidaten die in aanmerking komen voor een aanwerving of
aanstelling in een betrekking moeten aan de vereiste voorwaarden inzake
lichamelijke geschiktheid voldoen zoals vastgesteld door:

de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk alsook door specifieke
wettelijke bepalingen die gelden voor sommige categorieën van het
personeel;
het ARPS - Bundel 578.

Volgens deze voorwaarden worden de kandidaten in volgorde van hun
rangschikking opgeroepen voor een geneeskundig onderzoek betreffende
de gesolliciteerde betrekking.

De kandidaat die zich voor het geneeskundig onderzoek niet aanmeldt,
moet het bureau dat bevoegd is voor de aanwerving of aanstelling op de
hoogte brengen van de reden van zijn afwezigheid ten laatste de 5' dag
na de voor dat onderzoek vastgestelde datum. Bij gebrek aan een
gegronde reden wordt aangenomen dat de kandidaat definitief afziet van
de aangeboden betrekking en wordt hij van de kandidatenlijst geschrapt.
Deze bijzonderheid wordt in de oproepingsbrief voor het geneeskundig
onderzoek vermeld.

B. GEVOLGEN VAN DE GENEESKUNDIGE BESLISSINGEN

a) Uitstel

Aan de kandidaat die in het kader van zijn aanwerving of aanstelling een
geneeskundig onderzoek ondergaat en die tijdelijk ongeschikt wordt
verklaard, wordt uitstel verleend.

Wanneer deze periode van uitstel minder dan 30 dagen bedraagt, moet
eerst de definitieve geneeskundige beslissing worden afgewacht.

De kandidaat waawan de periode van uitstel minstens 30 dagen bedraagt
en die daama opnieuw lichamelijk geschikt is verklaard, wordt in een
vacante post van de gevraagde betrekking aangesteld ofwel neemt hij, als
er geen vacature is opnieuw zijn plaats in op de kandidatenlijst en wordt
hij in dienst geroepen wanneer hij aan de beurt komt, voor zover hij dan
nog steeds voldoet aar^al de vereiste voorwaarden.
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In alle gevallen bepaalt de werkelijke datum van aanstelling de geldelijke
uitwerking.

b) Beslissingen van de Commissie van beroep voor de
bestuursgeneeskunde of van de Commissie van beroep voor de
arbeidsgeneeskunde

De uitgestelde of ongeschikt verklaarde kandidaat die bij een beslissing
van de Commissie van beroep voor de bestuursgeneeskunde of van de
Commissie van beroep voor de arbeidsgeneeskunde geschikt werd
verklaard, wordt behandeld zoals onder a) hierboven werd beschreven.

8 H-HR/2018
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL IV AANWERVING OF AANSTELLING 

 

 

Hoofdstuk II Overlegging van stukken 

 

De kandidaat die lichamelijk geschikt is verklaard moet vóór zijn 

aanwerving de stukken overleggen die bewijzen dat hij aan de algemene 

aannemingsvoorwaarden voldoet, namelijk: 

 

- een uittreksel uit het strafregister, met nationaliteitsverklaring, niet 

ouder dan 1 maand; 

 

- in voorkomend geval, een eensluidend afschrift van het (één van de) 

studie-, opleidings- of ervaringsbewijs(bewijzen) vereist voor de toe 

te kennen betrekking. 

 

HR Rail onderzoekt de voornoemde documenten. Wanneer de kandidaat 

niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, deelt HR Rail hem mee dat hij 

van de kandidatenlijst wordt geschrapt. 

 

Om andere morele redenen dan de twee gevallen bepaald in Deel I – 

Hoofdstuk II (gevangenisstraf van meer dan 6 maanden en het verbod 

openbare functies of ambten te bekleden) kan HR Rail eveneens beslissen 

dat de kandidaat van de kandidatenlijst wordt geschrapt. 
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TITEL I TOE\ryIJZING VAN DE BETREKKINGEN

DEEL IV AANWERVING OF AANSTELLING

HoofdstukIII Aanduiding

1) Aanvangsbetrekking

Naargelang de behoeften en in volgorde van de rangschikking voorzien
voor de inschrijving op de kandidatenlijst voor de betrokken betrekking
wordt de kandidaat die de documenten voorlegt vereist in Hooftlstuk III
hiervoor, aangeduid voor een betrekking. Bij deze gelegenheid wordt
hem een organieke graadtoegekend.

Hij moet zich op de dag van zijn aanwerving of zijn aanstelling
aanmelden op het in de oproepingsbrief vermelde adres.

Tijdens de onthaalsessie op de eerste werkdag van de aangeworven
kandidaten worden zij ingelicht over de structuren van de Belgische
Spoorwegen en het Statuut van het Personeel.

Als hij zic}r die dag niet kan aanmelden, moet hij de reden kenbaar
maken binnen de 5 dagen na de oproeping. De aanwerving of de
aanstelling kan slechts worden uitgesteld wanneer de kandidaat een reden
opgeeft die volgens de Belgische Spoorwegen gegrond is; als de reden
ongegrond is bevonden, wordt hij van de kandidatenlijst geschrapt.

2) Betrekking, andere dan aanvangsbetrekking

Indien het niet anders wordt bepaald in de toegangsvoorwaarden tot de
graden (Titel III) geschiedt de aanstelling in volgorde van de
rangschikking voorzien voor de inschrijving op de kandidatenlijst voor
de betrokken betrekking:

hetzlj, in functie van de behoeften, op een vacante post van het
kader van de graadwanneer deze functioneel is(l);
hetzij, wanneer de graad niet functioneel is(2), ter plaatse en zonder
verandering van de werkzaamheden, t.t.z. op een post waarvan het
personeelslid titularis is of bij gebrek, in voorkomend geval, buiten
kader.

Het personeelslid neemt zijn post in volgens de bepalingen die zijn
voorzien in het Reglement van de overplaatsingen (ARPS - Bundel 535)
en krijgt een nieuwe organieke graad bij de aanstelling.

(l) 
Een graad wordt als functioneel beschouwd wanneer voor hem een specifiek kader is voorbehouden.(2) 
Een graad wordt als niet-functioneel beschouwd wanneer geen specifiek kader voor hem is voorbehouden
(de titularissen van dergelijke graad worden geaffecteerd op een kader van een functionele graad).

8 H-HR/2018
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Het personeelslid dat een graadbevordering weigert, wordt
voorbijgestreefd door de kandidaat die er op volgt, welke ook de reden
van de weigering is. Hij behoudt evenwel zijn rechten op een latere
graadbevordering.

3) Gemeenschappelijkebepalingen

De kandidaat die voor een bepaalde betrekking is aangeduid wordt
geschrapt van de kandidatenlijst voor deze betrekking en de
evenwaardige of lagere betrekkingen. Evenwel wordt de kandidaat
die mislukt voor de stage of proefoeriode in deze betrekking en op
voorwaarde dat niet wordt afgeweken van de reglementaire
bepalingen inzake het verbod om deel te nemen aan proeven
(ARPS 501 - Titel I - Deel I - Hoofdstuk VII), op zijn aarvraag
terug ingeschreven op de laureatenlijst van de evenwaardige of
lagere betrekkingen waarvan hij laureaat is van de proef. Zijn
rangschikking op de lijst wordt bepaald door de datum waarop hij
zij n wederinschrij ving vr aagl.

Personeelsleden die met elkaar bloed- of aanverwant zijn mogen
niet tot dezelfde werkzetel behoren, behalve indien daaruit geen
bezu¡aar voor de dienst ontstaat;

De onmiddellijke chef die vaststelt dat dienstredenen een bezwaar
vorrnen om een dergelijke toestand toe te staan of te behouden,
moet het geval via de hierarchische weg aan HR Rail melden en de
voorstellen indienen die hij nuttig acht om er een einde aan te
maken.

8 H-HR/2018
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 
 
 
DEEL IV AANWERVING OF AANSTELLING 
 
 
Hoofdstuk IV Datum van ranginneming 

  

 
A. AANWERVING OF AANSTELLING 

 
De datum van ranginneming bepaalt de anciënniteit en derhalve de rangschikking in de graad 
die het personeelslid bekleedt. 
 
De datum van de notificatie van de aanwerving of aanstelling bepaalt de datum van 
ranginneming in de betrekking ongeacht de datum van de vacature van de betrokken 
betrekking. 
 
Indien de aanstelling wordt uitgesteld om een als gegrond erkende reden, wordt de datum 
van ranginneming door de werkelijke aanstellingsdatum bepaald.  De kandidaat krijgt echter 
dezelfde datum van ranginneming als deze van de kandidaten die op hetzelfde ogenblik in 
aanmerking kwamen voor een aanstelling en die volgens de normale procedure zijn 
aangesteld, wanneer zijn aanstelling werd uitgesteld om één of meer van de hierna vermelde 
redenen: 

 
a) de kandidaat moet bij zijn vorige werkgever een opzeggingstermijn in acht nemen in 

toepassing van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten of gelijkaardige 
beschikkingen; 

 
b) de kandidaat is verbonden met een overeenkomst voor een bepaalde tijd in toepassing 

van voornoemde wet van 3 juli 1978 die ten laatste 3 maanden na de oorspronkelijk 
voorziene aanwervings- of aanstellingsdatum verstrijkt; 

 
c) de kandidaat die bij het geneeskundig onderzoek werd uitgesteld of ongeschikt 

verklaard, geniet van een beslissing van de Commissie van beroep voor de 
arbeidsgeneeskunde of van de Commissie van beroep voor de bestuursgeneeskunde 
die de beslissing van het voornoemde geneeskundig onderzoek vernietigt (voor zover 
die beslissing niet voortvloeit uit de evolutie van de gezondheidstoestand van de 
kandidaat sedert het laatste onderzoek); 

 
d) de kandidaat, die statutair, tijdelijk of contractueel personeelslid is, moet om 

dienstredenen in zijn vorige betrekking blijven; 
 
e) de kandidaat, die statutair personeelslid is, is uit de dienst verwijderd wegens 

bevallingsverlof, opvangverlof, ziekte of verwonding (inbegrepen de periode gedurende 
welke het personeelslid in de wachtafdeling werd opgenomen – zie deel III, hoofdstuk 
I); 

 
f) de kandidaat, die statutair personeelslid is, is met verlof (verlof zonder bezoldiging, 

beschikbaarheidsverlof, enz,...), voor zover dat verlof wordt verleend met behoud van 
zijn bevorderingsrechten; 

 

 
B. GRAADBEVORDERING DIE AFHANKELIJK IS VAN HET BEZIT VAN DE 

AANSCHRIJVINGSVERMELDING “GOED” OF “ZEER GOED”(1) 
 

Het personeelslid dat ter plaatse en zonder verandering van de werkzaamheden in de hogere 
betrekking wordt aangesteld in een niet-functionele graad, ingevolge een welbepaalde 
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anciënniteit en/of de aanschrijving “goed” of “zeer goed”, behoudt de datum van ranginneming 
verworven in de vroegere graad. 

 

 
C. BETREKKINGEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN DOOR HERKLASSERING 

 
De datum van ranginneming die wordt toegekend aan een herklasseerd personeelslid (ARPS 
– Bundel 575) stemt overeen met de datum van de eerste regelmatige benuttiging van het 
personeelslid in een herklasseringsbetrekking op de betrokken post. 

 

 
D. WEDEROPNAME VAN DE VROEGERE GRAAD 
 

De volgende regels zijn van toepassing om de datum van ranginneming te bepalen van een 
personeelslid dat terug een betrekking opneemt dat hij vroeger reeds heeft uitgeoefend. 

 
1. De wederopgenomen betrekking is lager of gelijkwaardig aan deze die het 

personeelslid heeft verlaten(1). 
 
 Het personeelslid krijgt terug de datum van ranginneming die hij bezat in de 

wederopgenomen graad. 
 
 In voorkomend geval wordt deze datum gewijzigd rekening houdend met de elementen 

die van de anciënniteit moeten worden afgetrokken en die zich zouden hebben 
voorgedaan tijdens de periode van afwezigheid van de wederopgenomen betrekking 
(zie Deel II – Hoofdstuk IV – letter F hiervoor). 
 

2. De wederopgenomen betrekking is hoger dan deze die het personeelslid heeft 
verlaten(1). 

 
Bij de wederopname bekomt het personeelslid een nieuwe datum van ranginneming 
waarbij aan de datum van ranginneming die oorspronkelijk werd bepaald in de 
wederopgenomen betrekking, de periode tussen de datum van de aanstelling in de 
verlaten betrekking en de datum van wederopname wordt toegevoegd.  

 

                                                           
(1)  Om deze te vergelijken wordt er verwezen naar de bepalingen van het ARPS – Bundel 520. 
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN

DEEL IV AAN\üERVING OF AANSTELLING

Hoofdstuk V Bekrachtiging van de aanwerving of aanstelling

De aanwerying of aanstelling van de kandidaat wordt bekrachtigd door
HR Rail.

De aanwerving wordt betekend door een "Bewijs van dienstneming" dat
de hoedanigheid, de graad en de aanvangswedde alsook de duur of de
aard van de aanwerving bepaalt.

De aanstelling wordt geconcretiseerd door afgifte van een document
"Bevordering of verandering van graad" dat de nieuwe graad en de
wedde verworven indeze nieuwe betrekking, bepaalt.

Indien de door de kandidaat overgelegde stukken opzettelijk vals,
onvolledig of leugenachtig blijken te zijn, is de aanwerving of aanstelling
van rechtswege nietig.

I H-HR/2018
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TITEL I TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL IV AANWERVING OF AANSTELLING 

 

 

Hoofdstuk VI Stage of proefperiode 
 

 

A.  PRINCIPES 

 

De kandidaat die in een eerste statutaire betrekking wordt aangeworven of 

aangesteld wordt onderworpen aan een stage. Indien hij reeds werd 

geregulariseerd op het einde van een stage zal hij op proef worden 

aangesteld in een andere statutaire graad. Indien het evenwel niet anders 

wordt bepaald in Titel II – Deel II van deze bundel geschiedt de aanstelling 

in een niet-functionele graad zonder wijziging van de werkzaamheden 

zonder proefperiode
(1)

. 

 

De stage of proefperiode is een periode waarin het personeelslid moet 

bewijzen dat hij de vereiste competenties heeft om de hem opgedragen (of 

op te dragen) beroepsbezigheden uit te oefenen. 

 

Het personeelslid in stage of op proef krijgt onder leiding van zijn 

onmiddellijke chef een theoretische en een praktische vorming. Bovendien, 

zoals bepaald in Titel II – Deel II van deze bundel, volgt hij de cursussen 

van het vakonderwijs en/of krijgt hij een fundamentele beroepsopleiding die 

eventueel voor zijn graad is voorzien en waarvan de modaliteiten (inhoud, 

duur, voorwaarden om te slagen, enz.) worden uitgewerkt in een leerplan. 

Elk nieuw leerplan alsook elke aanpassing aan een bestaand leerplan wordt 

d.m.v. een bericht dat uitgaat van HR Rail ter kennis gebracht. De 

bepalingen van deze leerplannen zijn van toepassing voor al de 

personeelsleden die aangeworven of aangesteld zijn in de betrokken graad 

vanaf de datum van het bericht dat het verschijnen van het betrokken 

leerplan aankondigt en dit onafhankelijk van de datum van het proces–

verbaal van de proef waarvan hij laureaat is. 

 

B.  DUUR 

 

De duur van de stage of proefperiode is vastgesteld op minstens 12 

maanden. Dit is eveneens het geval indien de duur langer wordt bepaald in 

Titel II – Deel II van deze bundel.  Deze periode vangt aan op de werkelijke 

datum van aanwerving of aanstelling. 

 

In voorkomend geval moet de duur van de stage of proefperiode worden 

verlengd met de duur van de volgende afwezigheden of perioden: 

 

                                                           
(1)

  Een graad wordt als niet-functioneel beschouwd wanneer geen specifiek kader voor deze graad is voorzien. 
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a) afwezigheid wegens ziekte of verwonding, inbegrepen de periode 

gedurende welke het personeelslid in de wachtafdeling is opgenomen, 

bevallingsverlof, opvangverlof; 

 

b) verlof zonder bezoldiging, beschikbaarheidsverlof, politiek verlof, 

syndicaal verlof of onderbreking van de beroepsloopbaan (Statuut van 

het personeel – Hoofdstuk VIII); 

 

c) periode gedurende welke het personeelslid is ontzet uit zijn ambt, 

overeenkomstig hoofdstuk XIV van het Statuut van het Personeel 

(Tuchtstatuut) evenals de ongewettigde afwezigheden; 

 

d) periode gedurende welke het personeelslid tijdelijk is belast met 

andere beroepsbezigheden
(2)

.  Met deze periode wordt echter wel 

rekening gehouden wanneer de tijdelijk uitgeoefende bezigheden 

onder dezelfde beroepsspecialiteit vallen als die van de beklede graad 

(bv. : schrijnwerker-meubelmaker belast met de taken van 

gespecialiseerd meubelmaker).  De gevallen met betrekking tot deze 

bepaling moeten voor beslissing aan HR Rail worden voorgelegd. 

 

Voor de personeelsleden die deeltijds werken wordt de proefperiode 

verlengd zodat de proef het normaal aantal voorziene volledige prestaties 

omvat. 

 

C.  VERSLAGEN 

 

In de loop van de 6
e
 maand van tewerkstelling maakt de onmiddellijke chef 

onder wiens bevoegdheid het personeelslid in stage of op proef werkt, een 

verslag op.  Een analoog verslag wordt om de 6 maanden opgemaakt 

wanneer de stage- of proefperiode langer dan 12 maanden duurt. 

 

Bij het verstrijken van de vereiste stage- of proefperiode maakt de 

voornoemde onmiddellijke chef een eindverslag op.  Hij vermeldt in het(de) 

semestriële verslag(en) en in het eindverslag van de stage of de proefperiode 

de inlichtingen die het mogelijk maken te oordelen of het personeelslid de 

vereiste competenties bezit om de hem opgedragen (of op te dragen) 

beroepsbezigheden uit te oefenen. 

 

Het betrokken personeelslid moet kennis nemen van het(de) semestrieel(ële) 

verslag(en) en het eindverslag van de stage (of proefperiode) die op zijn 

naam werden opgemaakt.  Indien hij meent bezwaar te moeten maken, 

handelt hij overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het 

Statuut van het personeel (Syndicaal statuut). 

 

De stage- of proefperiodeverslagen worden via de hiërarchische weg aan 

HR Rail overgemaakt. 

 

 

                                                           
(2)

  Met inbegrip van de perioden gedurende welke het personeelslid tijdelijk ongeschikt werd verklaard voor zijn 

normale functies. 
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D.  REGULARISATIE 

 

Het personeelslid dat heeft voldaan bij de eventuele beroepsopleiding die 

voor zijn graad is voorzien en dat zijn stage of proefperiode op 

bevredigende
(3)

 wijze heeft beëindigd, wordt in zijn betrekking 

geregulariseerd.  

 

Wanneer de stage of proefperiode wordt afgesloten met een 

regularisatieproef moet het personeelslid vooraleer het aan deze proef kan 

deelnemen voldoen aan de volgende twee voorwaarden: 

 

-  een gunstig eindverslag hebben gekregen van de stage of 

proefperiode; 

- voldaan hebben bij de fundamentele opleiding en eventuele initiatie 

overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het leerplan van de 

betrokken graad. 

 

Door HR Rail wordt hem een geactualiseerd “Bewijs van dienstneming” 

overhandigd. 

 

Evenwel zal er een einde worden gesteld aan de stage of proefperiode indien 

het personeelslid binnen een termijn van 2 jaar, te rekenen vanaf de aanvang 

van de stage of proefperiode, niet slaagt voor de beroepsopleiding die voor 

zijn graad is voorzien. 

 

Bovendien bepaalt Titel II - Deel II van deze bundel, in voorkomend geval, 

voor elke betrekking de bijzondere regularisatievoorwaarden. 

 

 

 

E.  VERLENGING 

 

Een verlenging van de stage of proefperiode kan worden toegestaan aan het 

personeelslid: 

 

a) van wie het eindverslag over de stage of proefperiode ongunstig is; 

 

b) dat niet heeft voldaan aan de bijzondere regularisatievoorwaarden 

voorzien in Titel II – Deel II van deze bundel voor de betrokken 

betrekking (proef of ondervraging die de regularisatie voorafgaat, het 

bezit van een rijbewijs, …) en van wie de proefperiode of stage nog 

niet werd verlengd. 

 

Behalve wanneer het anders wordt bepaald in Titel II - Deel II van deze 

bundel duurt deze verlenging 6 maanden; dezelfde berekeningswijze als 

voor de stage- of proefperiode is van toepassing (zie littera B hiervoor). 

Deze verlenging wordt toegestaan door HR Rail wanneer de beoordeling 

van de onmiddellijke chef in het geval a) of de behaalde uitslag in het geval 

                                                           
(3)

   Daartoe moet het personeelslid het voorwerp uitmaken van een gunstig eindverslag van de stage of 

proefperiode. 
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b), toelaten dat mag worden verwacht dat de wijze van dienen zal verbeteren 

of de uitslag van een nieuwe proef of ondervraging voorafgaand aan de 

regularisatie bevredigend zal zijn. 

 

Een stage- of proefperiodeverslag (zie littera C hiervoor) wordt opgemaakt 

op het einde van de periode van de verlenging. 

 

 

F.  ONGESCHIKTHEID 

 

1. Stage 

 

Aan de stage van het personeelslid wordt een einde gemaakt, zelfs voordat 

ze verstreken is, in geval van: 

 

a) beroepsongeschiktheid van het personeelslid (kennelijke 

ongeschiktheid, gebrek aan ijver, ongunstig verslag in de loop van de 

stage, zakken voor de proef of de ondervraging voorafgaand aan de 

regularisatie); 

 

b) definitieve lichamelijke ongeschiktheid van het personeelslid, 

waardoor hij niet in staat is de beroepsbezigheden van zijn graad uit te 

oefenen. 

 

De beroeps- of definitieve lichamelijke ongeschiktheid van het personeelslid 

in stage leidt tot zijn afdanking onder de voorwaarden voorzien in het 

Statuut en de reglementen betreffende de “Neerlegging der betrekking”. 

 

Het stagedoende personeelslid wordt evenwel niet afgedankt wanneer aan 

de volgende voorwaarden is voldaan: 

 

a) als dit personeelslid een vorige stage in een andere graad heeft 

onderbroken om de stage te vervullen in de graad waarvoor hij 

beroeps- of lichamelijk ongeschikt wordt bevonden; 

 

b) als de redenen van deze ongeschiktheid niet noodzakelijk de 

ongeschiktheid voor de uitoefening van zijn vroegere 

beroepsbezigheden meebrengen. 

 

In dat geval wordt hij in een betrekking van zijn vroegere graad 

wederopgenomen en vangt er een nieuwe stageperiode van 12 maanden aan 

of minstens 12 maanden indien de duur van de stage langer bepaald wordt in 

Titel II – Deel II. 
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2. Proefperiode 

 

Aan de proefperiode van het personeelslid wordt een einde gemaakt, zelfs 

voordat ze verstreken is, in geval van: 

 

a) beroepsongeschiktheid van het personeelslid (kennelijke 

ongeschiktheid, gebrek aan ijver, ongunstig verslag in de loop van de 

proefperiode, zakken voor de proef of de ondervraging voorafgaand 

aan de regularisatie); 

 

b) de definitieve lichamelijke ongeschiktheid van het personeelslid voor 

zijn nieuwe werkzaamheden of voor alle functies. 

 

Zowel de beroepsongeschiktheid als de definitieve lichamelijke 

ongeschiktheid voor de normale functies of voor alle functies van het 

personeelslid op proef leidt tot de wederopname in een betrekking van zijn 

vroegere graad. De wederopname in de vroegere graad wordt van kracht op 

de datum van de notificatie van het overplaatsingsbevel of op de datum van 

de verklaring van lichamelijke ongeschiktheid. Wanneer het personeelslid 

niet zou worden geregulariseerd in de graad die hij weder opneemt, vangt 

een nieuwe proefperiode van 12 maanden aan of minstens 12 maanden 

indien de duur van de proefperiode langer wordt bepaald in Titel II – Deel II 

van deze bundel. 

 

Voor het personeelslid dat een vorige proefperiode heeft onderbroken om de 

proefperiode te vervullen in de graad waarvoor hij beroeps- of lichamelijk 

ongeschikt wordt bevonden en als de redenen van deze ongeschiktheid niet 

noodzakelijk de ongeschiktheid voor de uitoefening van zijn vroegere 

beroepsbezigheden meebrengen, wordt hij in een betrekking van zijn 

vroegere graad weder opgenomen en vat hij een nieuwe proefperiode aan 

van 12 maanden of minstens 12 maanden indien de duur van de 

proefperiode langer wordt bepaald in Titel II – Deel II van deze bundel. 

 

G.  PENSIOEN 

 

Ingeval van pensionering op aanvraag (Statuut van het personeel, Hoofdstuk 

XVI) vóór de regularisatievoorwaarden na de proefperiode vervuld zijn, 

wordt het personeelslid met ingang vanaf de eerste van de maand 

voorafgaand aan deze van de pensionering, teruggeplaatst in de graad die hij 

bezat voor zijn aanstelling. 

 

H.  BEVORDERING ZONDER PROEFPERIODE 

 

De bepalingen onder F. 2. b) en G hiervoor zijn eveneens van toepassing op 

het personeelslid dat bevorderd is in een hogere graad zonder proefperiode 

wanneer de lichamelijke ongeschiktheid of de pensionering op aanvraag 

zich voordoet op minder dan een jaar na de aanstelling in deze hogere graad. 
 



TABEL VAN DE VAN KRACHT ZIJNDE BIJVOEGSELS AAN BUNDEL 501 -  
Titel II (behalve Deel II)* – uitgegeven met bericht 31 H-HR/2018 

 
Deze tabel vervangt elke vroeger uitgegeven tabel. 
 

Nr. van het 
bijvoegsel 

Nr. en jaar van 
het bericht 

Wijzigingen 

1 32 H-HR/2018 Oprichting van de onderafdeling “supply” binnen de directie B-
Technics (B-TC) 

2 33 H-HR/2018 Oprichting van de onderafdeling “planning” binnen de directie 
B-Technics (B-TC) 

3 71 H-HR/2018 Oprichting van de onderafdeling “supply” binnen Infabel 

4 85 H-HR/2018 Aanpassing van bepaalde bepalingen betreffende de 
selectieproeven van de 1e en 2e groep (Bundel 501 – Titel II – 
Deel I) 

5 92 H-HR/2018 Afschaffing van graden en specialiteiten 

6 58 H-HR/2019 Uitbreiden nationaliteitsvoorwaarde met betrekking tot de 
graden van het veiligheidspersoneel en actualisering van de 
betrokken rubrieken  

 



501 

92 H-HR/2018 

TITEL II  BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE 

BETREKKINGEN 

 

 

DEEL I  TOEGANG TOT DE NIET-UNIVERSITAIRE BETREKKINGEN 

VAN RANG 3 EN HOGERE RANG 4 
 

 

Hoofdstuk I Bevorderingsonderafdelingen 

 

 

A. VOORAFGAANDE OPMERKING 

 

Onverminderd de bepalingen van titel I van deze bundel regelt dit deel de 

toewijzing van de niet-universitaire betrekkingen van rang 3 en hogere rang 4 

door graadbevordering. 

 

 

B. BEVORDERINGSONDERAFDELINGEN 
 

Het personeel wordt als volgt in bevorderingsonderafdelingen ingedeeld. Deze 

personeelsleden hebben maar toegang tot een graad van de hogere trappen in hun 

eigen bevorderingsonderafdeling. 
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ADMINISTRATIEF PERSONEEL 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Onderbureauchef 

2
e
 groep - 1

e
 trap Bureauchef 

2
e
 groep - 2

e
 trap Afdelingssecretaris 

De administratieve secretarissen(-essen), assistenten-informatica, commerciële 

bedienden, correctors in de drukkerij, directiesecretarissen(essen), eerste 

assistenten-informatica, eerste commerciële bedienden, eerste technisch 

coördinators schoonmaak, eerste factagechefs, opstellers en technisch-

administratieve assistenten hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 

 

Bij overgangsmaatregel hebben de administratieve secretarissen(-essen) (PT), 

eerste opstellers van de ontvangsten en opstellers van de ontvangsten eveneens 

toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling. 

 

De maatschappelijke assistenten 1
e
 klasse, verplegers (verpleegsters) 1

e
 klasse en 

directiesecretarissen(-essen) hebben rechtstreeks toegang tot de 2
e
 groep – 1

e
 trap 

van deze bevorderingsonderafdeling, indien zij ten minste 9 jaar 

graadanciënniteit hebben. 
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BEHEERSPERSONEEL VAN HET VERKEER (INFRABEL) 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Verkeersleider (niveau 1) 

2
e
 groep - 1

e
 trap Hoofdverkeersleider (niveau 2) 

2
e
 groep - 2

e
 trap Hoofdverkeersleider (niveau 1) 

De verkeersleiders (niveau 2) hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. Voor de berekening van de 3 jaar graadanciënniteit 

kan er, in voorkomend geval, rekening worden gehouden met de verworven 

anciënniteit in de graad van verkeersleider (niveau 3) voor zover het 

personeelslid ten minste één jaar effectief benuttigd werd in de graad van 

verkeersleiders (niveau 2). 

 

Bij overgangsmaatregel hebben de geregulariseerde verkeersleiders (niveau 3) 

die op 01/05/2016 de graad hadden van onderstationschef “infrabel” of 

onderstationschef 1
e
 klasse “infrabel” eveneens toegang tot de 1

e
 groep van 

deze bevorderingsonderafdeling. 

 

BESTURING INFRA 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef besturing infra 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef besturing infrA 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef besturing infra 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

-  de technici en eerste technici “besturing infra en bovenleidingen”; 

-  de eerste coördinators-bestuurders infra; 

-  de adjunct-instructeurs infra; 

-  de andere technici, hoofdtechnici, eerste technici en eerste technisch 

coördinators in het bezit van het geschiktheidsbrevet tot besturen op de 

Belgische spoorweginfrastructuur geldig voor de categorie A2. 
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BOEKHOUDPERSONEEL 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Boekhouder 2

e
 klasse 

2
e
 groep - 1

e
 trap Boekhouder 1

e
 klasse 

2
e
 groep - 2

e
 trap Hoofdboekhouder 

De opstellers-boekhouders en boekhoudkundige secretarissen(-essen) hebben 

toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling. 

 

ELEKTROMECHANICA – ELEKTRISCHE ORGANEN 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef a) industriële 

elektronica(1) 

b) voertuigen en 

installaties(1) 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef elektrische organen 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef elektrische organen 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici-elektromecaniciens, hoofdtechnici-elektromecaniciens, eerste 

technici-elektromecaniciens, depanneerders rollend materieel en technisch 

gegradueerden elektromecaniciens, spec. "industriële elektronica (M)", 

"voertuigen en installaties". 

  

                                                           
(1)

 Deze specialiteiten geven toegang tot de 2
e
 groep – 1

e
 trap van deze bevorderingsonderafdeling. 
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ELEKTROMECHANICA - INSTRUCTIE - SEININRICHTING 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef instructie-seininrichting 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef instructie-seininrichting 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef instructie-seininrichting 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici-elektromecaniciens, hoofdtechnici-elektromecaniciens, eerste 

technici-elektromecaniciens en technisch gegradueerden elektromecaniciens, 

spec. "industriële elektronica (I)", "onderstations en bovenleidingen", 

"seininrichting", "televerbindingen", "verlichting, verwarming en 

drijfkracht", "werkplaatsen I"; 

- de operatoren; 

- de seingevers 1
e
 klasse; 

- de "mobiele" seingevers (ex-seingevers 1
e
 klasse). 

 

Bij overgangsmaatregel hebben de instructeurs seininrichting 1
e
 categorie 

rechtstreeks toegang tot de 2
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling. 

 

ELEKTROMECHANICA – ONDERSTATIONS EN BOVENLEIDINGEN 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef onderstations en 

bovenleidingen 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef onderstations en 

bovenleidingen 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef onderstations en 

bovenleidingen 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici-elektromecaniciens, hoofdtechnici-elektromecaniciens, eerste 

technici-elektromecaniciens en technisch gegradueerden elektromecaniciens, 

spec. "industriële elektronica (I)", "onderstations en bovenleidingen", 

"seininrichting", "televerbindingen", "verlichting, verwarming en 

drijfkracht", "werkplaatsen I". 
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ELEKTROMECHANICA - SEININRICHTING 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef seininrichting 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef seininrichting 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef seininrichting 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici-elektromecaniciens, hoofdtechnici-elektromecaniciens, eerste 

technici-elektromecaniciens en technisch gegradueerden elektromecaniciens, 

spec. "industriële elektronica (I)", "onderstations en bovenleidingen", 

"seininrichting", "televerbindingen", "verlichting, verwarming en 

drijfkracht", "werkplaatsen I"; 

- de eerste technisch coördinators, spec. "mechanica". 

 

ELEKTROMECHANICA – SPECIALE WERKTUIGEN VAN DE BAAN 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef speciale werktuigen 

van de baan 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef speciale werktuigen 

van de baan 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef speciale werktuigen 

van de baan 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici en eerste technici "spoorwerken"; 

- de technici-elektromecaniciens, hoofdtechnici-elektromecaniciens, eerste 

technici-elektromecaniciens, spec. "speciale werktuigen van de baan", 

"werkplaatsen I"; 

-  de technici-mecaniciens en eerste technici-mecaniciens "werkplaatsen I". 
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ELEKTROMECHANICA – TELEVERBINDINGEN 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef televerbindingen 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef televerbindingen 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef televerbindingen 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici-elektromecaniciens, hoofdtechnici-elektromecaniciens, eerste 

technici-elektromecaniciens en technisch gegradueerden 

elektromecaniciens, spec. "industriële elektronica (I)", "onderstations en 

bovenleidingen", "seininrichting", "televerbindingen", "verlichting, 

verwarming en drijfkracht". 

 

ELEKTROMECHANICA – VERLICHTING, VERWARMING EN 

DRIJFKRACHT 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef verlichting, 

verwarming en 

drijfkracht 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef verlichting, 

verwarming en 

drijfkracht 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef verlichting, 

verwarming en 

drijfkracht 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici-elektromecaniciens, hoofdtechnici-elektromecaniciens, eerste 

technici-elektromecaniciens en technisch gegradueerden 

elektromecaniciens, spec. "industriële elektronica (I)", "onderstations en 

bovenleidingen", "seininrichting", "televerbindingen", "verlichting, 

verwarming en drijfkracht", "werkplaatsen I"; 

- de technici “wettelijke keuringen” en de eerste technici “wettelijke 

keuringen”; 

- de eerste technisch coördinators, spec. "mechanica". 
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ELEKTROMECHANICA - WERKPLAATSEN I 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef werkplaatsen I 

(elektromechanica) 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef werkplaatsen I 

(elektromechanica) 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef werkplaatsen I 

(elektromechanica) 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici-elektromecaniciens, hoofdtechnici-elektromecaniciens, eerste 

technici-elektromecaniciens en technisch gegradueerden elektromecaniciens, 

spec. "industriële elektronica (I)", "onderstations en bovenleidingen", 

"seininrichting", "speciale werktuigen van de baan", "televerbindingen", 

"verlichting, verwarming en drijfkracht", "werkplaatsen I"; 

- de technici-mecaniciens en eerste technici-mecaniciens, spec. "werkplaatsen 

I"; 

- de technici en eerste technici “productie en machinale bewerking” 

- de eerste technisch coördinators, spec. "mechanica" en "werkplaatsen I" 

 

GEBOUWEN EN KUNSTWERKEN 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1e groep Technisch ondersectorchef gebouwen en 

kunstwerken 

2e groep - 1e trap Technisch sectorchef gebouwen en 

kunstwerken 

2e groep - 2e trap Eerste technisch sectorchef gebouwen en 

kunstwerken 

Hebben toegang tot de 1e groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici en eerste technici "gebouwen en kunstwerken" 

- de eerste technisch coördinators, spec. “werken”. 
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INSTRUCTIE - TRACTIE 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef instructie – tractiE 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef instructie – tractie 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef instructie – tractie 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de treinbestuurders; 

- de eerste treinbestuurders. 

 

LOGISTIEK PERSONEEL 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Adjunct supply hoofdcoördinator 

2
e
 groep - 1

e
 trap Supply hoofdcoördinator 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste supply hoofdcoördinator 

De coördinators logistiek hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 

 

Bij overgangsmaatregel hebben de technisch-logistieke assistenten die hun graad 

hebben verworven op 01/05/2018 en die voordien in het bezit waren van een 

graad van rang 4 of 5 eveneens toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 
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 MECHANICA – FABRICATIES 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1e groep Technisch ondersectorchef a) ineenzetten(2) 

b) machinale bewerking(2) 

2e groep - 1e trap Technisch sectorchef fabricaties 

2e groep - 2e trap Eerste technisch sectorchef fabricaties 

Hebben toegang tot de 1e groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici-mecaniciens, eerste technici-mecaniciens en technisch 

gegradueerden mecaniciens, spec. “ineenzetten”, "machinale bewerking", 

"mechanische en metallografische proeven", "voertuigen en installaties"; 

- de eerste technisch coördinators, spec. "machinale bewerking", 

"mechanische organen voertuigen en installaties", "metalen constructies en 

laswerk" en  "schouwdienst van vervoermaterieel"; 

- de eerste lasmonitors “werkplaatsen rollend materieel”. 

  

                                                           
(2)

 Deze specialiteiten geven toegang tot de 2e groep – 1e trap van deze bevorderingsonderafdeling. 
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MECHANICA – MECHANISCHE ORGANEN 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1e groep Technisch ondersectorchef mechanische organen 

2e groep - 1e trap Technisch sectorchef mechanische organen 

2e groep - 2e trap Eerste technisch sectorchef mechanische organen 

Hebben toegang tot de 1e groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici-mecaniciens, eerste technici-mecaniciens en technisch 

gegradueerden mecaniciens, spec. “ineenzetten”, "machinale bewerking", 

"mechanische en metallografische proeven", "voertuigen en installaties"; 

- de eerste technisch coördinators, spec. "afwerking", "machinale bewerking", 

"mechanische organen voertuigen en installaties", "metalen constructies en 

laswerk", "schouwdienst van vervoermaterieel" en "werken"; 

- de eerste lasmonitors “werkplaatsen rollend materieel”; 

- de ploegverantwoordelijken cargo en operatoren cargo en die titularis waren 

van de oude graad van eerste technisch coördinator “Mechanische 

organen”
(3)

 

- de ploegverantwoordelijken cargo en operatoren cargo en die 5 jaar 

anciënniteit tellen in hun graad (eventueel samengevoegd), de aanschrijving 

“goed” bezitten en voor zover zij sedert 5 jaar gecertificeerd zijn voor de 

volledige technische schouwing 
(3).

 

  

                                                           
(3)

  De laureaten die voordien de graad hadden van operator cargo of ploegverantwoordelijke cargo worden bij 

 voorrang aangesteld binnen de directie B-FS. 
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MECHANICA - WERKPLAATSEN I 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1e groep Technisch ondersectorchef werkplaatsen I 

(mechanica) 

2e groep - 1e trap Technisch sectorchef werkplaatsen I 

(mechanica) 

2e groep - 2e trap Eerste technisch sectorchef werkplaatsen I 

(mechanica) 

Hebben toegang tot de 1e groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici-elektromecaniciens, hoofdtechnici-elektromecaniciens, eerste 

technici-elektromecaniciens, spec. "speciale werktuigen van de baan", 

"werkplaatsen I"; 

- de technici-mecaniciens en eerste technici-mecaniciens, spec. "werkplaatsen 

I"; 

- de technici en eerste technici “productie en machinale bewerking” 

- de eerste technisch coördinators, spec. "mechanica" en "werkplaatsen I"; 

- de eerste lasmonitors “infrastructuur”. 

 

NIET-METALEN FABRICATIES 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef a) fysico-chemische  

 proeven(4) 

b) niet-metalen  

 fabricaties(4) 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef niet-metalen fabricaties 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef niet-metalen fabricaties 

Hebben toegang tot de 1e groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici chemisten; 

- de eerste technici "chemie"; 

- de eerste technisch coördinators, spec. "afwerking"(5). 

  

                                                           
(4)

 Deze specialiteiten geven toegang tot de 2
e
 groep – 1

e
 trap van deze bevorderingsonderafdeling. 

(5)
 Hebben enkel toegang tot de specialiteit "Niet-metalen fabricaties". 
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PERSONEEL INFORMATIEVERSTREKKING AAN KLANTEN 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Teamleader info 

2
e
 groep - 1

e
 trap Hoofdteamleader info 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste hoofdteamleader info 

De verkeersinfobedienden en eerste verkeersinfobedienden hebben toegang tot 

de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling. 

 

PERSONEEL VAN DE INFORMATICA 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Analist 

2
e
 groep - 1

e
 trap Informaticus 

2
e
 groep - 2

e
 trap Hoofdinformaticus 

De programmeurs en analisten programmeurs hebben toegang tot de 1
e
 groep 

van deze bevorderingsonderafdeling. 

 

PERSONEEL VAN DE ONTVANGSTEN 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Ontvanger 

2
e
 groep - 1

e
 trap Hoofdontvanger 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste hoofdontvanger 

De commerciële bedienden en eerste commerciële bedienden hebben toegang 

tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling. 

 

Bij overgangsmaatregel hebben de opstellers van de ontvangsten en eerste 

opstellers van de ontvangsten eveneens toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 
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PERSONEEL VAN DE REIZIGERSSTATIONS 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Adjunct-stationschef “reizigers” 

2
e
 groep - 1

e
 trap Eerste adjunct-stationschef “reizigers” 

2
e
 groep - 2

e
 trap Inspecteur van de beweging “reizigers” 

De onderstationschefs en eerste onderstationschefs, specialiteiten “cargo” of 

“reizigers” hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling. 

 

Bij overgangsmaatregel hebben de onderstationschefs 1
e
 klasse, specialiteiten 

“cargo” of “reizigers” ook toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 

 

PERSONEEL VAN DE SUPPLY CHAIN 

 

 

Trappen 

 

Graden 

 

1
e
 groep Onderchef Supply 

2
e
 groep - 1

e
 trap Chef Supply 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste Chef Supply 

De technisch supply assistenten en de supply coördinatoren hebben toegang tot de 

1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling. 

 
 

PLANNING PERSONEEL 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Adjunct hoofdcoördinator planning 

2
e
 groep - 1

e
 trap Hoofdcoördinator planning 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste hoofdcoördinator planning 

De eerste coördinators planning hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 
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PRODUCTIE CARGO 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Adjunct-stationschef “cargo” 

2
e
 groep - 1

e
 trap Eerste adjunct-stationschef “cargo” 

2
e
 groep - 2

e
 trap Inspecteur van de beweging “cargo” 

De onderstationschefs en eerste onderstationschefs, specialiteiten “cargo” of 

“reizigers” hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling. 

 

Bij overgangsmaatregel hebben de onderstationschefs 1
e
 klasse, specialiteiten 

“cargo” of “reizigers” ook toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 

 

SPOORWERKEN 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

 

Specialiteiten 

1
e
 groep Technisch ondersectorchef spoorwerken 

2
e
 groep - 1

e
 trap Technisch sectorchef spoorwerken 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste technisch sectorchef spoorwerken 

Hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling : 

- de technici en eerste technici"spoorwerken"; 

- de technici-elektromecaniciens, hoofdtechnici-elektromecaniciens en eerste 

technici-elektromecaniciens, spec. "speciale werktuigen van de baan"; 

- de eerste lasmonitors. 
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TEKENPERSONEEL (BURGERLIJKE BOUWKUNDE) 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Ondertekenbureauchef (burgerlijke bouwkunde) 

2
e
 groep - 1

e
 trap Tekenbureauchef (burgerlijke bouwkunde) 

2
e
 groep - 2

e
 trap Hoofdtekenbureauchef (burgerlijke bouwkunde) 

De technisch tekenaars en de eerste technisch tekenaars van de specialiteit 

"burgerlijke bouwkunde" hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 

 

 

TEKENPERSONEEL (ELEKTRICITEIT - VASTE INSTALLATIES) 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Ondertekenbureauchef (elektriciteit - vaste installaties) 

2
e
 groep - 1

e
 trap Tekenbureauchef (elektriciteit - vaste installaties) 

2
e
 groep - 2

e
 trap Hoofdtekenbureauchef (elektriciteit - vaste installaties) 

De technisch tekenaars en de eerste technisch tekenaars van de specialiteit 

"elektriciteit - vaste installaties" hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 

 

TEKENPERSONEEL (VOERTUIGEN EN INSTALLATIES) 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Ondertekenbureauchef (voertuigen en installaties) 

2
e
 groep - 1

e
 trap Tekenbureauchef (voertuigen en installaties) 

2
e
 groep - 2

e
 trap Hoofdtekenbureauchef (voertuigen en installaties) 

De technisch tekenaars en de eerste technisch tekenaars van de specialiteit 

"elektriciteit - voertuigen en installaties" of "mechanica - voertuigen en 

installaties" hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 
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TREINBEGELEIDINGSPERSONEEL 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Instructeur (begeleiding) 

2
e
 groep - 1

e
 trap Hoofdinstructeur (begeleiding) 

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste hoofdinstructeur (begeleiding) 

De treinbegeleiders en de eerste treinbegeleiders hebben toegang tot de 1
e
 groep 

van deze bevorderingsonderafdeling. 

 

VEILIGHEIDSPERSONEEL 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Adjunct-veiligheidschef  

2
e
 groep - 1

e
 trap Veiligheidschef  

2
e
 groep - 2

e
 trap Eerste veiligheidschef  

De gespecialiseerde veiligheidsbedienden en eerste veiligheidsbedienden 

hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze bevorderingsonderafdeling. 

 

Bij overgangsmaatregel hebben de politieofficieren eveneens toegang tot de 1e 

groep van deze bevorderingsonderafdeling.  

 

VERTAALPERSONEEL 

 

 

Trappen 

 

 

Graden 

1
e
 groep Hoofdvertaler 

2
e
 groep - 1

e
 trap Inspecteur (vertaling) 

2
e
 groep - 2

e
 trap Afdelingssecretaris (vertaling) 

De vertalers (OS) hebben toegang tot de 1
e
 groep van deze 

bevorderingsonderafdeling. 
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TITEL II  BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE 

BETREKKINGEN 

 

 

DEEL I  TOEGANG TOT DE NIET-UNIVERSITAIRE BETREKKINGEN 

VAN RANG 3 EN HOGERE RANG 4 

 

 

Hoofdstuk II Voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven 

 

 

A. PERIODICITEIT VAN DE PROEVEN 

 

De sessies van de selectieproeven voor de toegang tot de betrekkingen van de 1
e
 

groep en van de 2
e
 groep – 1

e
 trap worden georganiseerd per entiteit, in functie 

van de behoeften. 

 

Indien er een kleine behoefte is tot aanvulling, kan er een selectieproef 

georganiseerd worden enkel voor de personeelsleden die vrijgesteld zijn van de 1
e
 

zitting van de vorige sessie alsook voor de personeelsleden die, op het einde van 

de maand van het afsluiten van de inschrijvingen voor de proeven, ten minste 2 

jaar ononderbroken de functies uitoefenen van de graad waarvoor de selectieproef 

georganiseerd wordt (zie punt F hierna).  

 

 

B. TOELATING TOT DE PROEVEN 

 

I. Selectieproeven voor de toegang tot de betrekkingen van de 1
e
 

 groep 

 

De personeelsleden die titularis zijn van een graad of benuttigd worden in een 

graad die toegang verleent tot een betrekking van de 1
e
 groep (zie hoofdstuk I 

hiervoor) mogen aan die selectieproeven deelnemen voor zover zij: 

  

- om medische redenen niet volledig en definitief ongeschikt zijn verklaard 

voor hun normale functies behalve wanneer deze ongeschiktheid geen 

betrekking heeft op de bevorderingsgraad; 

- ten minste de aanschrijvingsvermelding "Goed"
(1)

 bezitten ofwel een 

gunstige beoordeling genieten wanneer zij nog niet geregulariseerd zijn; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben, eventueel samengevoegd in de 

graden die verbonden zijn aan de betrokken bevorderingsonderafdeling, of 

ten minste 2 jaar ononderbroken benuttigd worden in één van de betrokken 

graden. Wanneer het personeelslid deze graadanciënniteit niet bereikt, 

wordt er in voorkomend geval rekening gehouden met de verworven 

dienstanciënniteit als tijdelijk personeelslid in één van de betrokken graden. 

 

                                                           
(1)

  Het personeelslid dat het voorwerp uitmaakt van een voorstel van de aanschrijving “Goed” wordt toegelaten 

deel te nemen aan de proef. Het eventueel slagen voor deze proef wordt als nietig beschouwd wanneer het 

personeelslid niet de aanschrijving “Goed” bekomt voor de betrokken periode van toekenning. 
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  II. Selectieproeven voor de toegang tot de betrekkingen van de 2
e
 groep – 

1
e
 trap 

 

De personeelsleden die titularis zijn van een graad van de 1
e
 groep hebben 

toegang tot de betrekkingen van de 2
e
 groep – 1

e
 trap alsook de titularissen van 

bepaalde graden die krachtens de bepalingen van Hoofdstuk I van dit deel 

rechtstreeks toegang hebben tot de 2
e
 groep mogen aan die selectieproeven 

deelnemen voor zover zij: 

 

- om medische redenen niet volledig en definitief ongeschikt zijn verklaard 

voor hun normale functies behalve wanneer deze ongeschiktheid geen 

betrekking heeft op de bevorderingsgraad; 

- ten minste de aanschrijvingsvermelding "Goed"
(1)

 bezitten ofwel een 

gunstige beoordeling genieten wanneer zij nog niet geregulariseerd zijn; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben, eventueel samengevoegd in de 

graden die verbonden zijn aan de betrokken bevorderingsonderafdeling, of 

ten minste 2 jaar ononderbroken benuttigd worden in één van de betrokken 

graden. 

 

III. Gemeenschappelijke bepalingen 
 

De voorwaarden om deel te nemen zoals voorzien onder cijfer I en II hiervoor 

moeten ten laatste vervuld zijn op het einde van de maand van de afsluiting van 

de inschrijvingen voor de proeven. 

 

De deelneming van de personeelsleden is beperkt tot de proeven van de 

onderafdeling waarvan hun graad deel van uitmaakt, of de graad waarin zij 

benuttigd worden, zoals vermeld in hoofdstuk I hiervoor. In het kader van de 

transversale onderafdelingen, kiest het personeelslid voor welke entiteit hij wil 

deelnemen aan de proef. 

 

In geval een personeelslid nog niet geregulariseerd is op het ogenblik dat hij 

deelneemt aan de selectieproeven verliest hij het voorrecht van het eventueel 

slagen voor deze proeven indien hij niet wordt geregulariseerd in zijn graad.  

 

In geval van verandering van graad (of van specialiteit) die reeds genotificeerd is 

maar nog niet effectief is uitgevoerd op het einde van de maand van de afsluiting 

van de inschrijving van de proeven heeft het personeelslid de keuze om deel te 

nemen aan de proef die verbonden is aan zijn nieuwe 

bevorderingsonderafdeling
(2)

 of die van de bevorderingsonderafdeling waarin hij 

wordt benuttigd. 

 

Het personeelslid dat op het einde van de maand van afsluiting van de 

inschrijvingen vrijgesteld is van dienst om een mandaat van bestendige syndicale 

afgevaardigde uit te oefenen of gedetacheerd is naar de dienst van de ombudsman 

bij de Belgische Spoorwegen kan kiezen tussen het programma van de proef van 

                                                           
(2)

  Het slagen voor deze proef wordt geannuleerd wanneer het personeelslid niet geregulariseerd is in zijn 

nieuwe graad (nieuwe specialiteit).  
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de bevorderingsonderafdeling van zijn graad waaraan hij verbonden blijft of die 

voor het administratief personeel. Het personeelslid moet zijn keuze uitdrukkelijk 

vermelden bij zijn aanvraag om deelneming.  

 

 

C. STRUCTUUR EN PROGRAMMA VAN DE PROEVEN 
 

I. Structuur 

 

Het programma van de selectieproeven van de 1
e
 en 2

e
 groep omvat twee 

zittingen. 

 

Eerste zitting
(3)

 

 

Naargelang de bevorderingsonderafdeling bestaat de eerste zitting uit 

geschiktheidstesten en/of technische en situationele testen. 

 

Het bericht dat de proeven aankondigt zal voor elke bevorderingsonderafdeling 

het vak/de vakken vermelden dat/die weerhouden is/zijn voor de eerste zitting. 

 

Tweede zitting 

 

De tweede zitting bestaat uit een jurygesprek. 

 

II. Programma’s 

 

Geschiktheidstesten 

 

Zie glossarium 

 

Technische en situationele testen 

 

Het doel van deze testen is om na te gaan of de kandidaat over voldoende 

technische kennis en bekwaamheden beschikt om hem toe te laten tot de hogere 

betrekking. 

 

Jurygesprek 

 

Jurygesprek dat tot doel heeft de technische competenties, de 

gedragscompetenties, de motivatie en het redeneervermogen van de kandidaat te 

beoordelen door hem in specifieke beroepssituaties te plaatsen eigen aan de 

gesolliciteerde hogere graad en die verband hebben met de werkzaamheden en de 

verantwoordelijkheden die eraan verbonden zijn. 

 

                                                           
(3) 

In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan deze eerste zitting worden afgeschaft.
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Op het einde van het jurygesprek bepaalt de jury of de kandidaat over voldoende 

gedragscompetenties beschikt, die hem toelaat om een team van medewerkers te 

leiden. 

 

De technische kennis (vakken en objectieven) die dient als ondersteuning bij het 

selectiegesprek wordt, per bevorderingsonderafdeling, ter informatie vermeld in 

de bijlagen I (1
e
 groep) en II (2

e
 groep). Zij kunnen worden aangepast of 

gewijzigd in functie van de evolutie of de behoeften van de onderneming(en). 

 

 

 

D. SLAAGCRITERIA 

 

Om opgeroepen te worden voor de tweede zitting moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor de eerste zitting of ervan vrijgesteld zijn (zie letter F 

hierna). Om laureaat te worden verklaard moeten zij voldoen aan elk onderdeel 

van de proef en ten minste 12/20 behalen voor de tweede zitting. 

 

 

 

E. VRIJSTELLING VAN DE EERSTE ZITTING 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 behalen voor de geschiktheidstesten voor een 

bepaalde groep worden ervan vrijgesteld bij de selectieproeven van dezelfde 

groep van de volgende sessie die wordt georganiseerd. 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 behalen voor de technische en situationele 

testen voor een bepaalde groep en bevorderingsonderafdeling worden ervan 

vrijgesteld bij de selectieproeven van dezelfde groep en dezelfde 

bevorderingsonderafdeling van de volgende sessie die wordt georganiseerd. 

 

De kandidaten die op het einde van de maand van het afsluiten van de 

inschrijvingen voor de proeven, ten minste 2 jaar ononderbroken de functies 

uitvoeren van de graad waarvoor de selectieproef wordt georganiseerd, worden 

vrijgesteld van de eerste zitting.  

 

 

F. RANGSCHIKKING VAN DE LAUREATEN 

 

Per sessie worden de laureaten per groep, per bevorderingsonderafdeling, per 

proef, en per entiteit gerangschikt. Zij worden onderling gerangschikt volgens het 

behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”.
(4)

 Zij genieten evenwel van een 

voorrang om aangesteld te worden in hun entiteit. 

 

De personeelsleden die laureaat verklaard worden, maar die niet over voldoende 

gedragscompetenties beschikken voor het leiden van een team medewerkers, 

kunnen niet aangesteld worden op een post die deze competenties vereist. 

                                                           
(4)

  Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 

verleend aan de oudste. 
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G. INSCHRIJVING OP DE KANDIDATENLIJST 

 

De laureaten worden ingeschreven op de kandidatenlijst vanaf de 1
e
 van de 

maand die volgt op de maand waarin de voorwaarden zijn vervuld voorzien in 

Hoofdstuk VI, littera A en B. 

 

 

H. VERANDERING VAN BEVORDERINGSONDERAFDELING 

 

I. Voorafgaande opmerking 

 

Onder “geselecteerde personeelsleden” wordt verstaan, de laureaten van de 

selectieproeven. 

 

II. Behoud, verlies of herkrijgen van de hoedanigheid van geselecteerde 

 

a) Behoud 

 

De laureaten van de selectieproeven behouden de hoedanigheid van geselecteerd 

personeelslid in geval van verandering van graad (of specialiteit) en die geen 

verandering van bevorderingsonderafdeling teweegbrengt. 

 

b) Verlies 

 

De laureaten van de selectieproeven verliezen de hoedanigheid van geselecteerde: 

 

- in geval van overgang naar een andere bevorderingsonderafdeling; 

- wanneer ze aan de selectieproeven hebben deelgenomen terwijl zij in stage 

of op proef waren en niet in die graad worden geregulariseerd. Zij behouden 

evenwel de hoedanigheid van geselecteerde als ze teruggeplaatst worden in 

een graad die tot dezelfde bevorderingsonderafdeling behoort. 

 

c) Herkrijgen 

 

Het personeelslid dat de hoedanigheid van geselecteerde heeft verloren door zijn 

overgang naar een andere bevorderingsonderafdeling, herkrijgt die hoedanigheid 

als hij later naar de vroegere bevorderingsonderafdeling terugkeert. 
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Gemeenschappelijk programma 1e groep 
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SELECTIEPROEVEN VAN DE 1e GROEP – UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET 

SELECTIEGESPREK  

 

De kandidaten worden ondervraagd over het gemeenschappelijk programma en over het 

specifiek programma dat voorzien is voor hun bevorderingsonderafdeling. Ze worden globaal 

geëvalueerd aan de hand van geënsceneerde operationele situaties die eigen zijn aan hun 

activiteitendomein. 

 

GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA 

 

 

 

D
o

m
ei

n
 Thema 

Doelstelling 
Vakken 

S
tr

u
ct

u
u

r 

o
n

d
er

n
em

in
g
 Structuur onderneming 

De kandidaat is in staat om, vanuit zijn huidige positie, zich te situeren binnen de structuur van zijn directie en op 

een algemene wijze de structuur van zijn onderneming uit te leggen. 

- Organogram van zijn onderneming. 

 

G
ed

ra
g

s-
  

co
m

p
et

en
ti

es
 Gedragscompetenties 

De kandidaat toont aan dat hij beschikt over de vereiste gedragscompetenties, gerelateerd aan de graad waarvoor 

hij postuleert. 

 

O
rg

a
n

is
a

ti
e 

- 
M

id
d

el
en

 

Principes en technieken voor het opstellen van professionele documenten en hun gebruik 
De kandidaat is in staat om een document (dienstnota, brief, consigne, bestek, enz.) op een duidelijke en bondige 

wijze op te stellen en dit efficiënt voor beroepsdoeleinden (administratief, technisch, commercieel, enz.) te 

gebruiken. 

- Keuze van communicatie-elementen. 

- Spelling, woordenschat, grammatica. 

 

Informatie beheren 
De kandidaat is in staat om snel de informatie terug te vinden die hij nodig heeft in documenten, bestanden en/of 

netwerken, deze informatie te bewaren, deze te klasseren en te structureren (al of niet elektronisch) om ze aan 

andere personen ter beschikking te stellen. 

- Intraweb. 

- Andere interne informaticatoepassingen. 

 

Plannen 
De kandidaat is in staat een planning van de taken op te maken. 

- Prioriteiten bepalen (wat ?). 

- Taken omschrijven en verdelen (hoe?). 

- De nodige tijd en deadlines ramen (wanneer ?). 

- Rekening houden met wijzigingen.  
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PLANNING PERSONEEL: Adjunct hoofdcoördinator planning 

 

D
o

m
ei

n
 Thema 

Doelstelling 

Vakken 

 

K
en

n
is

 v
a

n
 d

e 
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n

d
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n
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in
g

 e
n

 

H
u

m
a

n
 R
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o
u

rc
es

 

Kennis van de onderneming 
- Structuur NMBS: nieuw organigram 

- Beheerscontract NMBS 

 

Beheer Human Resources 
- Personeelsbeleid 

- Takenplanning 

- Tekstverwerking en tabellenbeheer 

- Elektronische communicatie 

- Informatiebeheer (intraweb) 

 

W
er

k
o

rg
a

n
is

a
ti

e 
 

Organisatie van het onderhoud en beheer van het materieel (reizigers en tractie) 
De kandidaat is in staat om een beschrijving te geven van alle diensten die tussenkomen in de 

organisatie van het onderhoud en het beheer van het rollend materieel 

 

Investering- en exploitatiebudgetten 
De kandidaat is in staat om een beschrijving te geven van de verschillen tussen een 

investeringsbudget en een exploitatiebudget. 

M
R

P
 

 

Materials Requirement Planning 
De beheerder MRP is in staat te functioneren als verantwoordelijke voor alle MRP operaties in zijn 

zone. 

Hij is in staat het geheel van de MRP taken te beheren alsook de complexe dossiers. Hij moet in 

staat zijn een relatief grote groep van medewerkers van verschillend niveau te beheren.  

 

- Functioneren van een geïntegreerd ERP packet 

- Operationeel functioneren van een MRP system 

- Functioneren van een centraal magazijn (CW) 

- Operationeel functioneren van een centraal distributiemagazijn 

- Operationeel functioneren van een bureau aankopen van een centraal magazijn 

- Operationeel functioneren van een centraal aankoopbureau 

- Wetgeving inzake openbare aanbestedingen 

- MS office en vooral EXCEL en WORD 

 

V
er
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k

en
n
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MRP: Materials Requirement Planning 
De kandidaat is in staat om onderstaande te analyseren, op te zetten en kritisch te bekijken: 

-  de globale structuur, zijn functioneel schema, de werklast, behoeftebepaling; 

-  de Sales and operation planning (S&OP): weten wat het is om “de behoeftes aan te passen i.f.v. 

de resources”; 

-  de Manufacturing planning and scheduling (MPS); 

-  de verschillende stappen in de planning en de scheduling, MRP2; 

-  de productieplanning, de behoeftes aan de nodige materialen en onderdelen, de strategie rond de 

planning. 
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Analyse op basis van de P.E.R.T. methode 

 
De kanidaat is in staat om onderstaande te analyseren: 

- De samenstelling, het toepassingsgebied, de grafische voorstelling, de randvoorwaarden en 

de doelstelling van deze methode.  

 

De kandidaat is in staat om een oefening op te lossen volgens de P.E.R.T. methode.  

 

 

Analyse op basis van een Gantt diagram 

 
De kanidaat is in staat om onderstaande te analyseren: 

- Het toepassingsgebied, de grafische voorstelling, de randvoorwaarden en de doelstelling 

van deze methode 

 

De kandidaat is in staat om een oefening op te lossen volgens de Gantt methode.  

 

 

Noties van logistiek 

 
- De organisatorische principes die toegepast worden binnen een logistiek magazijn rond de 

ontvangst, stockage en het klaarmaken voor verzenden van de goederen te verklaren. 

- De orderpicking, cross-docking, de stock, de aanvulling van de stock, het 

verzenden/laden/ontvangen van goederen en het controleproces te analyseren en te 

verklaren. 

- Hij begrijpt de uitdagingen m.b.t. de logistiek. 
 

D
o
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m
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e
 

Intrawebsite NMBS Dienst Planning 

 

http://ERP/ 

 

Cursus 1232  

 

 

 
 

 

http://erp/
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PRODUCTIE CARGO PERSONEEL: adjunct-stationschef “cargo” 
D

o
m

ei
n

 Thema 
Doelstelling 

Vakken 

 

S
tr

u
ct

u
u

r De kandidaat kent de opdrachten en de objectieven van B-Freight Services en de positionering binnen de 

Vrachtgroep. 
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Algemene reglementering "Productie cargo" 
De kandidaat is in staat de reglementering toe te passen en uit te leggen. 

Procedure handleidingen 

I  Rangeringen 

II,  Bundel 1 Het veiligheidspersoneel van B-Freight Services 

III, Bundel 1 Samenstelling en vorming van goederentreinen 

III, Bundel 2 Vervoer van gevaarlijke goederen met wagenlading 

III, Bundel 3 Behandeling van het gecombineerd vervoer en het hiermee gelijkgesteld vervoer 

Werkdocument Handleiding voor het rangeren van de wagens, het vormen van de treinen en de factage 

Omzendbrieven 26 BC/2008 - Lastenkaders met ladingslimieten 

  35 BC/2008 - Uitbaten van lokale lijnen in navettebediening 

  16 FS/2012 -  Organisatie van de permanente vorming van het sedentair personeel B-FS 

  18FS/18 -        Proces voor de aankondiging en individuele maatregelen met het oog  

  Logistics/2012 op het wederindienststellen van een operator in zijn veiligheidsfuncties 

S
p
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o
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 Basisreglementering Infrastructuurbeheerder geldig voor de Spoorwegondernemingen 

De kandidaat is in staat de reglementering toe te passen en uit te leggen. 

ARGSI 

7.1.9 Verschillende voorschriften 

  Hoofdstuk 1: Schematisch seininrichtingsplan (SSP) 
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VVESI 

1.1 Infrastructuur – Algemeenheden 

1.2 Sporen, vrijeruimteprofiel en kunstwerken 

1.3 Diverse voorschriften 

3.1 Besturing en seingeving – Lijnen met laterale seininrichting 

4.1 Voorschriften voor treinen 

4.2 Remming van treinen en remproeven tijdens de exploitatie 

  Hoofdstuk 1: Remming van treinen - Algemeenheden 

  Hoofdstuk 3: Remming van treinen – Goederentreinen 

  Hoofdstuk 4: Remming van treinen – Los rijdende locomotieven en treinen uitsluitend  

  samengesteld uit locomotieven 

  Hoofdstuk 5: Remming van stellen in rangering 

  Hoofdstuk 6: Remproeven tijdens de exploitatie – Algemeenheden 

  Hoofdstuk 7: Remproeven tijdens de exploitatie – Gesleepte treinen 

4.3  De schouwing van treinen 

  Hoofdstuk 1: De technische schouwing van goederentreinen   

4.4 Buitengewone vervoeren en ladingen 

5.1 Overseinen van mededelingen 

5.2 Exploitatievoorschriften voor de lijnen, uitgezonderd hoofdstuk 12: “Bijzonderheden voor de exploitatie                        

van hogesnelheidslijnen HST 1 tot 4 

5.3 Verkeer van buitengewone vervoeren 

5.4 De rangeerdienst 

5.5 Maatregelen te nemen bij ongeval, hinder, incident, of in nood verkeren, uitgezonderd hoofdstuk 7: “Te 

nemen maatregelen voor bepaalde incidenten of specifieke averijen op lijnen met stopmerkborden”  

5.6 Organisatie van de infrastructuurbeheerder 

7.1 Het besturen 

7.2 Het vergezellen 

7.3 Voorschriften voor personeel van de IG of de MOBE dat zich in of nabij sporen bevindt. 
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Beheer van de veiligheid 
De kandidaat is in staat de reglementering voor ongevallen toe te passen en uit te leggen. 
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PERSONEEL VAN DE REIZIGERSSTATIONS: adjunct-stationschef “reizigers” 
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Algemene reglementering reizigersstations 
De kandidaat is in staat de verschillende reglementen en voorschriften in het domein "Operaties" toe te passen en 

uit te leggen om : 

- zijn operationele taken naar behoren uit te voeren; 

- interventies uit te voeren te velde bij exploitatieongevallen. 

 

Diversen 

Netverklaring  Rubrieken 1 tot 6, bijlage B.4 

Verordening 1371/2007   Artikels 18, 19, 23, 24, 29 

Bericht 4 B-TR.2014                  Organisatie van de hulp aan het personeel B-TR.5 

     slachtoffer van een schokkende gebeurtenis met  

     traumatiserend karakter 

 

Certificatie personeel B-TR.5                  Koninklijk Besluit 09 juli 2013 

     (blz. 75037 tot 75050, enkel de artikels met betrekking tot de  

     veiligheidsfunctie “onderstationschef en bedienden belast met de  

     rangeringen specialiteit reizigers” en blz. 75101 tot 75103) 

     Nota B-TR.513 “Certificering van het veiligheidspersoneel 

     B-TR.5 dd. 30/09/2014” 

Veiligheidsinrichtingen OW                  Koninklijk Besluit 11 juli 2011 (blz. 42876 tot 42882) 

 

Intern Interventieplan NMBS (B-IIP)  Bericht 36 B-TR 2017 

 

DOU – Document Of Understanding                 DOU B204: Beveiliging voor sneeuwruimen door NMBS 

                                                                                Stations  

                                                                                DOU B205: Beveiliging voor het prikken van de sporen 

                                                                                en het poetsen op minder dan 1 meter van de perronboord  

                                                                                door NMBS Stations  

 

Procedures verdwenen personen                            Omzendbrief 1 B-TR 2017 

 

Exploitatiehandleidingen NMBS B-TR.5 

 

Bundel I Deel 1: Algemene beschrijving van de organisatie 

 Deel 2: Spoorwegterminologie  

 

Bundel II  Deel 1: Reizigersdispatching (RDV) 

  Deel 2: De districten en de stations (Assistentie PBM en ROR) 

  Deel 4: Individuele bescherming 

 

Bundel III Deel 1: Seininrichting, spoortoestellen en bovenleiding 

  Deel 2: Rollend materieel van de NMBS 

  Deel 3: Remming en remproeven 

 

Bundel IV  Deel 1: Organisatie van de rangeerdienst en fiches 

  Deel 2: Gemeenschappelijke voorschriften voor alle reizigerstreinen 

  Deel 3: Voorschriften voor treinen samengesteld uit motorstellen  

    Deel 4: Voorschriften voor treinen samengesteld uit motorwagens 

    Deel 5: Voorschriften voor gesleepte reizigerstreinen 

    Deel 6: Voorschriften voor hogesnelheidstreinen 

 

Bundel V  Deel 1: Vertrek van de treinen 

    Deel 2: Exploitatie van de lijnen 

    Deel 3:  Maatregelen te nemen bij ongeval, hinder, incident of in nood verkeren 
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LOGISTIEK PERSONEEL: Adjunct supply hoofdcoördinator 

 

D
o

m
ei

n
 

Thema 
Doelstelling 

Vakken 
 

 

K
en

n
is

 v
a

n
 d

e 
o
n

d
er

n
em

in
g

 e
n

 

H
u

m
a

n
 R

es
o
u

rc
es

 

Kennis van de onderneming 
- Structuur NMBS: nieuw organigram 

- Beheerscontract NMBS 

 

Beheer Human Resources 
- Personeelsbeleid 

- Takenplanning 

- Tekstverwerking en tabellenbeheer 

- Elektronische communicatie 

- Informatiebeheer (intraweb) 
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Beheerder ‘centraal magazijn’ 
De kandidaat is in staat om als supervisor te functioneren van één of meerdere magazijnen. 

 

Beheer van het volledige takenpakket van de MRP operator  

 

Beheer relatief complexe dossiers  

 

Beheer van het personeel voor een relatief kleine groep medewerkers 
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Functioneren van een geïntegreerd ERP packet 

 

Operationeel functioneren van een MRP system 

 

Functioneren van een centraal magazijn (CW) 

 

Operationeel functioneren van een centraal distributiemagazijn 

 

Goede kennis van MS office en vooral EXCEL en WORD 
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NMBS Intrawebsite van de dienst Supply 

 

http://ERP/ 

 

Cursus 1232 

 

 

http://erp/
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VEILIGHEIDSPERSONEEL: adjunct-veiligheidschef 
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Organisatie, taken en instructies van Corporate Security Service 
De kandidaat is in staat om de kenmerken van Corporate Security Service toe te lichten en deze toe te passen bij 

de opmaak van een veiligheidsplan. 

- Strategisch plan van Corporate Security Service 

- Structuur van Corporate Security Service 

- Algemene organisatie en werking 
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Wetten en reglementen betreffende de private en bijzondere veiligheid 
De kandidaat is in staat om de basisprincipes van de wetten en de reglementen betreffende de private en 

bijzondere veiligheid uit te leggen en ernaar te verwijzen in het kader van de analyse van situaties. 

- Wet van 02/10/2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 

- Wetten en KB's van toepassing op Corporate Security Service 

Deontologie en bevoegdheden 
De kandidaat is in staat om de deontologische beperkingen en de bevoegdheid van de veiligheids- en 

bewakingsdiensten uit te leggen. 

- Wapenwetgeving 

• wet van 8/06/2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 

- Organisatie en bevoegdheden van de politionele diensten in België 

• relatie tussen Corporate Security Service en de politiediensten 
• protocolakkoord tussen de Belgische Spoorwegen en de federale politie 

- Deontologie eigen aan de bewakings- en veiligheidssector 

Spoorwegwetgeving 
De kandidaat is in staat om de basisbeginselen met betrekking tot de veiligheid van de spoorwegexploitatie toe te 

lichten en ernaar te verwijzen in het kader van de analyse van situaties. 

- Wet van 27/04/2018 op de Politie van de Spoorwegen. 
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Inleiding tot de studie van het recht 
De kandidaat is in staat om de basisbeginselen van het algemeen recht toe te lichten en de nodige informatie op 

te zoeken. 

- De rechtsregels 

• de interne rechtsregels 

• de rechtsregels van het internationaal recht 

• de hiërarchie van de rechtsregels en hun controle 

• de toepassing van de rechtsregels in de tijd en de ruimte/interpretatie van de wet 

- De instellingen 

• de Belgische staat 

• de politieke structuur van de staat 

• de dienstgewijze decentralisatie 

• de rechterlijke macht 

- De subjectieve rechten 

- De rechtsubjecten 

- De takken van het recht 

Strafrecht 
De kandidaat is in staat de basisbeginselen van het strafrecht toe te lichten en er de nodige informatie in op te 

zoeken. 

- De strafwet 

• bronnen van het strafrecht 

• werking van de strafwet (tijd, plaats en personen) 

- Het misdrijf 

• inleiding van de misdrijven, bestanddelen en indeling 

• rechtvaardigings- en verschoningsgronden 

• strafbare poging 

• strafbare deelneming 

• verjaring, samenloop, verzachtende en verzwarende omstandigheden 

- De straf 

• indeling van de straffen en de strafmaat, functies en kenmerken 

• bijzondere bepalingen in verband met de uitspraak 

• verjaring van de straf 

• gevolgen van de straf  

 

 



Bundel 501 – Titel II – Deel I – Hoofdstuk II 

Programma analist – Blz. 1 

 

September 2019 

Programma analist 
D

o
m

ei
n

 

Thema 
Doelstelling 

Vakken 

O
n

tw
ik

k
el

in
g

s-
sy

st
em

en
 

Ontwikkelingsarchitectuur  
De kandidaat is in staat om de verschillende ontwikkelingsarchitecturen (Client-server, Web, SOA…) te 

onderscheiden en er minstens één van te gebruiken. 

 

Ontwikkelingstools 
De kandidaat is in staat om bepaalde actuele methoden uit te leggen en er minstens één van te gebruiken : 

(ontwikkelingstalen, toegang tot de databases, middleware, ontwikkelingsomgeving). 

 

Ontwikkelingsmethodologie 
De kandidaat is in staat om de actuele ontwikkelingsmodellen uit te leggen en er minstens één van te gebruiken 

(Object Model / Class diagram, ERD, EMTD, UML, IAD, Test, Design Paterns…). 
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Architectuur layers 
De kandidaat is in staat om systemen (Operating systemen, Database systemen, Middleware, groupware, storage 

en backup…) te beschrijven. 

 

Architectuurstandaarden eigen ICT organisatie 
De kandidaat kent de architectuurstandaarden van de eigen ICT organisatie. 

 

Basisnetwerken 
De kandidaat is in staat om de basisprincipes uit te leggen en de structuur van het bedrijfsnetwerk te verklaren. 

(IP Backbone, IP access layer, Perimeter security (firewall, anti-malware), authentication services. 

 

Data centers – Beheer en optimalisatie van de digitale resources en servers, switches en routers 
De kandidaat is in staat om in grote lijnen de principes uit te leggen van de datacenters: voedingsprincipes van de 

installaties, cooling, bekabeling & patching, netwerk). 

 

 
Cloud 
De kandidaat is in staat om de werking van Cloud diensten uit te leggen. We onderscheiden hierbij de 

connectiviteit, de authenticatie, de toepasbaarheid en strategie binnen Infrabel. 
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 Exploitatieproces 

De kandidaat is in staat om in grote lijnen de taken van de ICT-exploitatie uit te leggen (call center, operation 

center, …). 

 

Organisatie en middelen 
De kandidaat is in staat om de verschillende soorten exploitatiedossiers en hun inhoud uit te leggen (Call Center, 

gebruiksdossier, …). 

 

Beheer van incidenten en problemen 
De kandidaat is in staat om op concrete situaties alle aspecten van het beleid van de incidenten en de problemen 

uit te leggen en toe te passen. 
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Structuur ICT organisatie (organogram en werkmethodes) 
De kandidaat is, vertrekkend van zijn huidige positie in staat de structuur van zijn afdeling en de relaties tussen 

de verschillende diensten, afdelingen en bureaus van de eigen ICT organisatie uit te leggen. 

- Organogrammen 

- Hoofdtaken van de ICT-dienst 

- ICT Governance (comités) 

- ICT Delivery 

 

Strategie ICT organisatie 
De kandidaat is in staat de visie, de missie en de waarden en de grote uitdagingen en initiatieven van de eigen ICT 

organisatie uit te leggen. 
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 Standaardoplossingen en –producten (Commodities, Groupware, Lync, SAP, Sharepoint, …) 
De kandidaat is in staat om de mogelijkheden van de standaard diensten en producten uit te leggen die binnen de 

eigen ICT-organisatie worden aangeboden. 
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 IoT, Internet of Things 

 Privacy and Data Protection, GDPR 

 Virtual and Augmented Reality 

 Big Data, analytics en Machine Learning 

 Artificial Intelligence 

 Data Centers and Cloud Computing 

 Virtuele werkplek & VDI 
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Beginselen van Belgische boekhoudtechnieken 
De kandidaat is in staat om de beginselen van de Belgische boekhoudtechnieken uit te leggen en toe te passen.  

Hij heeft kennis van en inzicht in structuur van een boekhouding en kan verbanden leggen. 

- Minimum genormaliseerd rekeningenstelsel 

  rekeningenposten/rubrieken en correcte toepassing 

  courante boeking van een rubriek 

  de opbouw van balans en resultaatrekening 

  verbanden leggen tussen verschillende posten en hieromtrent schema's kunnen opstellen 

- Principes van het dubbel boekhouden rekening houdend met de gangbare beginselen van het 

 ondernemingsrecht van toepassing op de naamloze vennootschap 

 boeken van verrichtingen 

 boeken van courante stromen 

 proef en saldi balans kunnen opmaken 

- Boeken van de courante stromen en in staat zijn om ze te integreren in de balans en de resultatenrekening 

- Registratie van de courante exploitatiecyclus 

- Waarderingsregels goedgekeurd door de Raad van bestuur van de maatschappij waarbij de kandidaat zijn 

 activiteiten uitoefent 
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Fiscaliteit 
De kandidaat kent, begrijpt en is in staat de basisprincipes toe te passen m.b.t. de BTW regelgeving in het kader 

van de beginselen van de boekhoudtechnieken. 

- Basisregels BTW van toepassing op Belgische, internationale (non-EU) en intracommunautaire (EU) 

 belastbare handelingen 

  definiëren en onderscheiden om welk soort verrichting het gaat en correcte toewijzing 

  basisregels met betrekking tot de belastbare verrichtingen (aankoop van goederen, leveren van diensten, 

  uitvoeren werken en investeringen) 

  inzicht in de correcte rekeningen en correcte boekhoudkundige verwerking 

- Belgische BTW verplichtingen 

 voorwaarden van onderwerping (belastbaar/vrijgesteld), toepassing, belastingplichtige 

 verplichtingen voor de heffing van de BTW 

 basis aanslagvoeten, maatstaf van heffing, tarieven 

 aftrekregeling van BTW 

 teruggave van de belasting 
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Tekstverwerking 
Met behulp van een elektronisch tekstverwerkingssysteem is de kandidaat in staat om een document (dienstnota, 

brief, consigne, bestek, enz.) te bewerken voor beroepsdoeleinden (administratief, technisch, commercieel, enz.) 

waarbij wordt toegezien op de structuur en de presentatie. 

Tabellen en beheer van databanken 
De kandidaat is in staat om gegevens in te voeren en te verwerken en de informatie ervan te gebruiken. 

- Sorteren en selecteren in een lijst 

- Gebruik van eenvoudige formules 

- Opmaken van tabellen/lijsten/grafieken 

Elektronische communicatiemiddelen 
De kandidaat is in staat om de middelen die hem ter beschikking worden gesteld te gebruiken om de elektronische 

post te beheren en te exploiteren. 
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Schriftelijke vertaling 
De kandidaat is in staat om een schriftelijke tekst (Frans, Engels, Duits) op een gebied naar zijn keuze 

(spoorwegen, financieel, administratief) te vertalen en in het Nederlands te becommentariëren. 

Mondelinge vertaling 
De kandidaat is in staat om in het Nederlands een mondelinge weergave te geven van een schriftelijke tekst 

(Frans, Engels, Duits) over een actueel onderwerp. 
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Vertaaltools 
De kandidaat is in staat om verschillende vertaaltools te gebruiken en voor te stellen om een schriftelijke tekst 

efficiënt te vertalen. 

- Glossarium HR 

- Gespecialiseerde woordenboeken 

Tekstverwerking 
Met behulp van een elektronisch tekstverwerkingssysteem is de kandidaat in staat om een document (dienstnota, 

brief, consigne, bestek, enz.) te bewerken voor beroepsdoeleinden (administratief, technisch, commercieel, enz.) 

waarbij wordt toegezien op de structuur en de presentatie. 

Tabellen en beheer van databanken 
De kandidaat is in staat om gegevens in te voeren en te verwerken en de informatie ervan te gebruiken. 

- Sorteren en selecteren in een lijst 

- Gebruik van eenvoudige formules 

- Opmaken van tabellen/lijsten/grafieken 

Elektronische communicatiemiddelen 
De kandidaat is in staat om de middelen die hem ter beschikking worden gesteld te gebruiken om de elektronische 

post te beheren en te exploiteren. 
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 Exploitatieregelgeving treinbegeleiding 

De kandidaat is in staat de exploitatieregelgeving m.b.t. de treinbegeleiding uit te leggen, te verifiëren, te 

evalueren en te verbeteren. 
- Handboek treinbegeleiding 
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Commerciële reglementering 
De kandidaat is in staat de bestaande commerciële regelgeving aan boord van de trein uit te leggen, te verifiëren, 

te evalueren en te verbeteren. 

- Productfiches binnenlands verkeer 

- Algemene voorwaarden voor het vervoer van reizigers, begeleide bagage en voor andere prestaties in 

 binnenlands verkeer: bundel 1 en 2 

- Omzendbrief: Regularisering van reizigers in de trein in het internationaal verkeer 
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De kandidaat is in staat de informatie voor de treinbegeleider op te stellen, uit te leggen, te testen, te evalueren en 

te verbeteren. 

- consignes 

- flash 

- express 

- info treinbegeleiding 

- info agressie 

- info Itris 
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 Specifieke informatica toepassingen 

De kandidaat is in staat de volgende toepassingen te gebruiken en toe te lichten: 

- SIV 

- ITRIS 
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Beheer van het personeel 
De kandidaat is in staat om in de reglementering die hem ter beschikking wordt gesteld (bundels, berichten, 

intraweb, enz.) de elementen te zoeken die hem noodzakelijk zullen zijn om het toepassingsgebied te bepalen, de 

inhoud van de toe te passen reglementering samen te vatten en oplossingen voor te stellen.  

- Verlof en afwezigheden: Statuut van het personeel - Hoofdstuk VIII + ARPS - Bundel 542 

- Dienst- en rusttijden: Statuut van het personeel – Hoofdstuk VI + ARPS – Bundel 541 behalve bijlagen 

- Vergoedingen en toelagen: ARPS - Bundel 523: 

 nachtwerk, zaterdag- en zondagwerk; 

 uitoefening van hogere functies;  

 verplaatsing of interim;  

 gebruik van de eigen wagen.  

- Productiviteitspremies: bericht 53 H-HR/2006 en 46PP/2001. 

- Tuchtmaatregelen: Statuut van het personeel – Hoofdstuk XIV + ARPS - Bundel 550. 

- Afwezigheid wegens ziekte : ARPS – Bundel 571 

(alsook de van kracht zijnde berichten H-HR die betrekking hebben op de hierboven vermelde materies). 
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Tekstverwerking 
Met behulp van een elektronisch tekstverwerkingssysteem is de kandidaat in staat om een document (dienstnota, 

brief, consigne, bestek, enz.) te bewerken voor beroepsdoeleinden (administratief, technisch, commercieel, enz.) 

waarbij wordt toegezien op de structuur en de presentatie. 

Tabellen en beheer van databanken 
De kandidaat is in staat om gegevens in te voeren en te verwerken en de informatie ervan te gebruiken. 

- Sorteren en selecteren in een lijst 

- Gebruik van eenvoudige formules 

- Opmaken van tabellen/lijsten/grafieken 

Elektronische communicatiemiddelen 
De kandidaat is in staat om de middelen die hem ter beschikking worden gesteld te gebruiken om de elektronische 

post te beheren en te exploiteren. 
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PERSONEEL VAN DE SUPPLY CHAIN: Onderchef Supply 
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Thème 

Objectif 

Matières 

 

Domein: materialen 

Structuur bedrijf Infrabel: organigram 

Beheerscontract Infrabel 

Personeelsbeleid 

Takenplanning 

Tekstverwerking en tabellenbeheer 

Electronische communicatie 

Informatiebeheer (intraweb) 

 

K
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- Goede kennis van het functioneren van een geïntegreerd ERP pakket 

- Zeer goede operationele kennis van het functioneren van een MRP systeem 

- Zeer goede operationele kennis van het functioneren van een ATP systeem 

- Zeer goede operationele kennis van het functioneren van een WMS systeem 

- Zeer goede operationele kennis van het functioneren van de Material Master Data 

- Zeer goede operationele kennis van het functioneren van een lokaal magazijn (Area Magazijn of Service Point 

Maintenance in een LCI of LCI-antenne) 

- Zeer goede operationele kennis van het functioneren van een centraal distributiemagazijn 

- Goede kennis van MS office en vooral EXCEL en WORD 
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- Infrabel SharePoint-site van de afdeling Supply: http://sharepoint.infrabel.be/sites/Supply/sup/default.aspx 

- ‘materiaalbeheer in de magazijnen’ : eindwerk van Johan Smeets in het kader van stagewerk Directie 

Infrastructuur 

-  ‘optimization planning concrete sleepers’ : eindwerk van Bert Van Sweevelt in het kader van Executive 

Master Class Supply Chain Management Vlerick Management School 

- ‘feedback on actual delivery date and quantity’ : eindwerk van Leen De Gendt in het kader van Executive 

Master Class Supply Chain Management aan Vlerick Management School 

- ‘inventory optimization model’ : eindwerk van Johan Smeets in het kader van Executive Master Class Supply 

Chain Management aan Vlerick Management School 

- ‘to more reliable system lead times’: eindwerk van Stijn Voet in het kader van Executive Master Class Supply 

Chain Management aan Vlerick Management School 

- ‘Introduction of 5S in a central warehouse’: eindwerk van Dave Timmermans in het kader van Executive 

Master Class Supply Chain Management aan Vlerick Management School 

 

http://sharepoint.infrabel.be/sites/Supply/sup/default.aspx
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TEKENPERSONEEL (BURGERLIJKE BOUWKUNDE): ondertekenbureauchef 

(burgerlijke bouwkunde) 
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Uitvoeringstechnieken van de plans 
De kandidaat is in staat om bouwkundige elementen en constructies te ontwerpen en een plan op te stellen.  De 

kandidaat is in staat de verschillende voorschriften op dit vlak toe te passen. 

- WTCB – rapport nr. 3 (1998): algemene grafische symbolen voor de bouw 

- WTCB – rapport nr. 5 (2000): Uitwisseling van grafische informatie bij het ontwerp en de uitvoering van 

 bouwprojecten 

- Revalor 2009 ( + bijlagen) 

- Bepaling uit de technische voorschriften (TV's) van het WTCB (wetenschappelijk en technisch centrum  van 

 het bouwbedrijf) o.a. : 

  WTCB TV 215 (2000) het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 

  WTCB TV 216 (2000) : harsgebonden bedrijfsvloeren 

  WTCB TV 204 (1997) : cementgebonden bedrijfsvloeren 

  WTCB TV 200 (1996) : sanitaire installaties. Deel 1 : installaties voor de afvoer van afvalwater in  

  gebouwen.  Voorstel van sanitair reglement 

           WTCB TV 244 (2012): aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes 

 WTCB TV 190 (1993): bescherming van ondergrondse constructies tegen infiltratie van oppervlaktewater 

  WTCB TV 189 (1993) : dekvloeren.  Deel 1 : materialen, prestaties, keuring 

 WTCB TV 147 (1983) : funderingen van huizen.  Praktische leidraad voor de opvatting en uitvoering 

  van funderingen voor kleine en middelgrote constructies 

 WTCB TV 129 (1979): diepfunderings- en onderbouwprocédés 

  STS 22 (1987) : metselwerk en laagbouw 

- Typebestekken van de gewestelijke en federale overheden : sommige typebestekken kunnen gebruiken 

Tekenen van plans met een CAD-systeem 
De kandidaat maakt gebruik van de beschikbare “tools” (middelen) en CAD instrumenten om een plan te 

ontwerpen/tekenen. 

Plans van de bestaande toestanden 
De kandidaat is in staat om de plans van bestaande installaties (sporen, kunstwerken, gebouwen en terreinen) 

terug te vinden en te interpreteren. 

- Lezen van plans, algemene grafische symbolen voor de bouw 

- Interpreteren van technische constructies in verband met gebruikte schaal, normering en gebruiken 

Voorontwerpen 
De kandidaat is in staat om zelfstandig een voorontwerp uit te werken (schets naar geijkte vormen en regels) op 

basis van de gegevens van de ontwerper. 
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 Spoorlijnen en spoortoestellen 

De kandidaat is in staat om de verschillende karakteristieken van de spoorlijnen en spoortoestellen toe te passen 

bij de uitvoering van de plans. 

- De samenstelling en aanleg van het spoor en de spoortoestellen 

- Bijzondere cursus over de sporen in de stationsinrichting 

- Bijzonderheden betreffende het vrijeruimteprofiel 
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Kunstwerken 
De kandidaat is in staat om de nodige technische kennis toe te passen m.b.t. de constructie van nieuwe 

bouwwerken alsook m.b.t. verbouwingen en het onderhoud van kunstwerken. 

- Samenstelling van bruggen en kunstwerken 

- Bouwen en instandhouding van kunstwerken 

  RTV KW01: Bundel 1 – Bouwen van kunstwerken en gebouwen 

  De huidige Bundel 1 annuleert en vervangt hoofdstuk 30.2.0 “Algemene bepalingen – Studies en  

  ontwerpen” van bericht 11 I/1992 van 09.10.1992 

  Bundel 34.6: Spoorversterkingen, voorlopige brugdekken en stalen boogbekisting 

  Bericht 13 I-AM/2015 

 

- Veiligheid 

  Bundel 63: Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen bij het uitvoeren van opdrachten beheerd door 

             Infrabel 

  Het gele Veiligheidsboekje van Infrabel 
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Sporen 

De kandidaat is in staat om plans op te maken rekening houdend met de verschillende karakteristieken van de 

spoorlijnen en spoortoestellen. 

- Samenstelling en aanleg van het spoor en de spoortoestellen 

 RTV B 1.1 Design van het spoor 

 

Gebouwen 

De kandidaat is in staat om de spoorwegreglementering met betrekking tot de gebouwen en terreinen te 

gebruiken, rekening houdend met de specifieke veiligheidsproblemen verbonden aan spoorwegactiviteiten. 

- Reglement “Welzijn op het werk” 

- Revalor 2009 
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TEKENPERSONEEL (ELEKTRICITEIT – VASTE INSTALLATIES: 

ondertekenbureauchef (elektriciteit – vaste installaties) 
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Plans  
De kandidaat is in staat om zelf een installatieplan (op papier en/of op computer) van één van de volgende 

specialisaties (naar keuze van de kandidaat) op te maken: (VVDK (inclusief HVAC, liften en roltrappen) - 

Onderstations - Bovenleidingen – Seininrichting - Televerbindingen). 

Technische begrippen verbonden aan elke specialisatie  
De kandidaat is in staat om de essentiële begrippen van de volgende specialisaties uit te leggen:  

- seininrichting  

- hoogspanning  
- elektrische apparatuur  
- verlichting 
- HVAC, liften en roltrappen 
- bovenleidingen 
- televerbindingen. 

Normen van de grafische/elektrische symbolen 
De kandidaat is in staat de grafische/elektrische symbolen uit te leggen. 

Tekennormen  
De kandidaat is in staat om de tekennormen in zijn plans te integreren (patronen, kader, formaat,…). 

Reglementering 
De kandidaat is in staat om de implicaties van de verschillende aardingsmogelijkheden uit te leggen en om de 

gevolgen voor de spoorweginstallaties uit te leggen. 

De kandidaat is in staat om de regels toe te passen in de plans. 

 - Het leggen van kabels voor het energietransport, voor de seininrichting en voor de telecommunicatie 

De kandidaat is in staat om de seinplans te lezen en om de symbolen uit te leggen.  

 - De voorstelling van de relais- en contactsymbolen in seininrichting 

 - De voorstelling van de gebruikte symbolen op de seininrichtingsplans 

De kandidaat is in staat om toelichting te geven over de gebruikte transmissiemiddelen bij telecommunicatie: 

- optisch vezelnetwerk 

De kandidaat is in staat om de sectioneringsplans en de pikketteringsplans te lezen en uit te leggen: 

- verklaring van de tabellen op deze plans 

De kandidaat is in staat om de plans VVDK te lezen en uit te leggen. 
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 Algemene reglementering arbeidsveiligheid en -bescherming 

De kandidaat is in staat om de veiligheidsreglementen uit te leggen die van toepassing zijn op concrete 

werksituaties en om een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd zijn. 

 

 

M
id

d
el

en
 

Tekstverwerking 
Met behulp van een elektronisch tekstverwerkingssysteem is de kandidaat in staat om een document (dienstnota, 

brief, consigne, bestek, enz.) te bewerken voor beroepsdoeleinden (administratief, technisch, commercieel, enz.) 

waarbij wordt toegezien op de structuur en de presentatie. 

Tabellen en beheer van databanken 
De kandidaat is in staat om gegevens in te voeren en te verwerken en de informatie ervan te gebruiken. 

- Sorteren en selecteren in een lijst 

- Gebruik van formules 

- Opmaken van tabellen/lijsten/grafieken 

- Opmaken van statistieken 

Elektronische communicatiemiddelen 
De kandidaatis in staat om de middelen die hem ter beschikking worden gesteld te gebruiken om de post en 

elektronische agenda te beheren en te exploiteren. 
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TEKENPERSONEEL (VOERTUIGEN EN INSTALLATIES): ondertekenbureauchef 

(voertuigen en installaties) 
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Technische kennis (mechanica of elektriciteit, naar keuze van de kandidaat). 
De kandidaat is in staat om de verschillende onderdelen en systemen die voorkomen op het rollend materieel uit 

te leggen (freem, kast, rem, tractie, looporganen, ophangingen, enz.). 

Materialen en ineenzettingen 
De kandidaat kan het gebruik van bepaalde materialen verklaren : metalen, niet-metalen, rubber, lijm en de 

verschillende ineenzettingen bij rollend materieel uit te leggen. 

Rollend materieel : reglementering, normen en gebruik 
De kandidaat is in staat de verschillende reglementen en normen aan te wenden waaraan het rollend materieel en 

de meegevoerde systemen moeten beantwoorden. Hij kent het codificatiesysteem. 
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Normen technisch tekenen 
De kandidaat is in staat de geldende normen voor het opmaken van technische tekeningen te verklaren en toe te 

passen. 

Plans 
De kandidaat is in staat om een plan te lezen en op te maken. 
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 Gunnen van overheidsopdrachten 

De kandidaat is in staat om de algemene principes betreffende de uitvoering van overheidsopdrachten uit te 

leggen (TS RI). 
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 Algemene reglementering arbeidsveiligheid en -bescherming 

De kandidaat is in staat de veiligheidsreglementering betreffende de bescherming op het werk toe te passen 
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TEKENPERSONEEL (VOERTUIGEN EN INSTALLATIES): ondertekenbureauchef 

(voertuigen en installaties) 
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Technische kennis (mechanica of elektriciteit, naar keuze van de kandidaat). 
De kandidaat is in staat om de verschillende onderdelen en systemen die voorkomen op het rollend materieel uit 

te leggen (freem, kast, rem, tractie, looporganen, ophangingen, enz.). 

Materialen en ineenzettingen 
De kandidaat kan het gebruik van bepaalde materialen verklaren : metalen, niet-metalen, rubber, lijm en de 

verschillende ineenzettingen bij rollend materieel uit te leggen. 

Rollend materieel : reglementering, normen en gebruik 
De kandidaat is in staat de verschillende reglementen en normen aan te wenden waaraan het rollend materieel en 

de meegevoerde systemen moeten beantwoorden. Hij kent het codificatiesysteem. 
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Normen technisch tekenen 
De kandidaat is in staat de geldende normen voor het opmaken van technische tekeningen te verklaren en toe te 

passen. 

Plans 
De kandidaat is in staat om een plan te lezen en op te maken. 
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 Gunnen van overheidsopdrachten 

De kandidaat is in staat om de algemene principes betreffende de uitvoering van overheidsopdrachten uit te 

leggen (TS RI). 
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 Algemene reglementering arbeidsveiligheid en -bescherming 

De kandidaat is in staat de veiligheidsreglementering betreffende de bescherming op het werk toe te passen 
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PERSONEEL VAN DE ONTVANGSTEN: ontvanger 
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Reglementering van de verkoop 
De kandidaat kent en is in staat om de geldende reglementaire bepalingen in het domein van de verkoop te 

omschrijven en toe te passen. 

- Algemeen Reglement Organisatie van de Verkoop (AROV) 

-     Verkopershandleiding AWI (of nieuw document dat dit vervangt) 

             * Architectuur 

             *  Functionaliteiten 

             * Totalisator 

Werkconsignes van de ontvangers 
De kandidaat is in staat om de taken van een ontvanger te begrijpen, te becommentariëren en in zijn geheel te 

plaatsen. 

- Werkconsigne ten behoeve van de ontvanger-station 

- Werkconsigne ten behoeve van de ontvanger-regio 
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PERSONEEL INFORMATIEVERSTREKKING AAN KLANTEN: teamleader info 
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Algemene reglementering verkeersinfobedienden 
De kandidaat is in staat de verschillende reglementen en voorschriften in het domein "Informatie aan de reizigers" 

toe te passen en uit te leggen om: 

- zijn operationele taken naar behoren uit te voeren; 

- toezicht uit te voeren op de kwaliteit van de informatieverstrekking door de verkeersinfobedienden. 

  

Reglementering - Exploitatiehandleiding: 

 

 Bundel I – deel 1: Algemene beschrijving van de organisatie 

(rubrieken: 1, 2, 4, 5, 6.5, 6.6, 6.7) 

 Bundel I – deel 2: Spoorwegterminologie  

(1e deel: definities kennen, niet de vertaling in het Frans) 

 Bundel II – deel 1: Reizigersdispatching  

(rubrieken: 1, 2.1, 2.2, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 3, 4.1, 4.2, 5) 

 Bundel II – deel 2: De districten en de stations 

(rubrieken: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6)  

 Bundel II – deel 4: Individuele bescherming 

(rubrieken: 2.3.1, 2.4 (alles, behalve 2.4.4)) 

Bundel III – deel 1: Seininrichting, spoortoestellen en bovenleiding 

(rubrieken: 1.1, 1.2.2, 2, 3.1, 3.2 (alles, behalve 3.2.3 en 3.2.4 en vanaf 3.2.5.3.1), 12.1 (alles, behalve 

12.1.4.1 t.e.m. 12.1.4.7 en de schematische voorstellingen bij 12.1.10), 13.1, 13.2, 13.5, 13.6, 13.7, 15.8) 

 Bundel III – deel 2: Rollend materieel van de NMBS 

(rubrieken: 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5) 

 Bundel III – deel 3: Remming en remproeven 

(rubriek: 2.1.1) 

 Bundel IV – deel 2: Gemeenschappelijke voorschriften voor alle reizigerstreinen 

(rubrieken 2.2, 2.3 (alles, behalve 2.3.1 t.e.m. 2.3.5), 2.4, 2.10) 

 Bundel IV – deel 3: Voorschriften voor treinen samengesteld uit motorstellen  

(rubrieken 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (niet vanaf 4.5.1), 5) 

 Bundel IV – deel 4: Voorschriften voor treinen samengesteld uit motorwagens 

(rubrieken 1, 2, 3, 4 (alles, behalve 4.1 t.e.m. 4.4), 5, 6) 

 Bundel IV – deel 5: Voorschriften voor gesleepte reizigerstreinen  

(rubrieken 1, 2, 3, 4, 5 (alles, behalve 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.10, 5.11, 5.12), 8) 

 Bundel IV – deel 6: Voorschriften voor de hogesnelheidstreinen 

(rubrieken: 1 (alles, behalve 1.4 en 1.6), 2, 3) 

 Bundel V – deel 1: Vertrek van de treinen 

(rubrieken: 1 (alles, behalve 1.5.6 en 1.5.7), 2 (alles, behalve 2.1.6, 2.1.7), 3, 5) 

 Bundel V – deel 2: Exploitatie van de lijnen 

(rubrieken: 1, 3) 

 Bundel V – deel 3: Maatregelen te nemen bij ongeval, hinder, incident of in nood verkeren  

(rubrieken: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (alles, behalve 8.11.2 t.e.m. 8.11.5, 8.12, 8.16, 8.18), 9) 

 

Omzendbrief “Informatie aan de reizigers in de stations en onbewaakte stopplaatsen” (versie: meest recent) 

 

EBP/TMS/EMMA 

 

Spoorwegaardrijkskunde 

 

Opstellen en publiceren van dienstregelingen 
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  De kandidaat is zowel schriftelijk als mondeling communicatief sterk. 

- Hij coördineert de werking van zijn team verkeersinfobedienden. Hij werkt proactief en anticipeert op alle 

       mogelijke problemen; 

- Hij volgt samen met de Regelaar Operaties Regio (ROR) de aansluitingen op en formuleert voorstellen; 

- Hij volgt de nieuwe medewerkers in zijn team op, begeleidt ze en stuurt bij waar nodig; 

- Hij detecteert kennislacunes, attitudeproblemen bij nieuwe en ervaren medewerkers en neemt hierbij de nodige 

       maatregelen; 

- Hij volgt de opleidingen op en staat in voor de coaching van de medewerkers; 

- Hij voert controle uit op de kwaliteit van de verstrekte informatie aan de klanten; 

- Hij staat in voor de organisatie van de informatieverstrekking bij verstoord verkeer en neemt initiatieven ter 

bevordering van het treinverkeer in zijn actiegebied; 

- Coördineert de werkzaamheden op het terrein (infokiosk); 

- Hij geeft informatie die een impact kan hebben op de regelmaat door aan de verkeersinfobedienden, ROR, 

onderstationschef perron, infokiosk, teamleaders info van de omliggende blokposten. Hij licht hen in bij ernstige 

incidenten binnen zijn actiegebied. Hij neemt de nodige initiatieven om ontbrekende informatie op te vragen; 

- Hij staat in voor de coördinatie van de hulpverlening aan de klanten met beperkte mobiliteit. 
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  Elektronische communicatiemiddelen 
De kandidaat is in staat om de middelen die hem ter beschikking worden gesteld te gebruiken om de elektronische 

werkpost te beheren en te exploiteren zoals: 

- EMMA; 

- Passengersweb; 

- RCS/Speakersview/TOG; 

- Programma B4U; 

- Intraweb; 

- Enz. 

 

Tekstverwerking 
  Met behulp van een elektronisch tekstverwerkingssysteem is de kandidaat in staat om een document (dienstnota, 

  brief, consigne, enz.) te bewerken voor beroepsdoeleinden (administratief) waarbij wordt toegezien op de structuur 

  en de presentatie. 

 

Tabellen en beheer van databanken 
De kandidaat is in staat om gegevens in te voeren en te verwerken en de informatie ervan te gebruiken. 

-     Sorteren en selecteren in een lijst; 

- Gebruik van eenvoudige formules; 

- Opmaken van tabellen/lijsten/grafieken. 
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BESTURING INFRA: technisch ondersectorchef “besturing infra” 
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Reglementering inzake seininrichting en verkeer, remming en tractie, inclusief de 

communicatieprocedures met de infrastructuurbeheerder 
De kandidaat is in staat om de reglementering van de Infrastructuurbeheerder te kennen en te begrijpen ten 

behoeve van het besturingspersoneel. 

- Seinen en verkeer : laterale signalisatie, stuurpostsignalisatie ; 

- remming ; 

- tractie ; 

- besturing van krachtvoertuigen Infra;  

- organisatie besturing Infra : organisatie van de structuur ‘besturing Infra’ binnen de directie Infrastructuur en 

 Infrabel, organisatie van de basisopleiding, permanente en aanvullende opleidingen, certificaties,    

       hercertificaties en diverse proeven, reglementeringen (boekje HLT, orderboeken, SSP, TPO, …) 

Elektriciteit, mechanica, aëromechanica en hydraulica 
De kandidaat is in staat om de algemene begrippen van elektriciteit, mechanica, aëromechanica en hydraulica 

toe te passen. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake kwaliteit toe te passen en te doen 

toepassen. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake veiligheid toe te passen en te doen 

toepassen (uitgezonderd de bescherming van de werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- voorkoming van ongevallen 

- gevaren van elektriciteit 

- reglementering op gebied van veiligheid 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de werknemers te 

vinden, te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

 nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van de Belgische Spoorwegen 
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 Specifieke toepassingen 

De kandidaat is in staat informatica programma’s, specifiek voor de specialiteit te gebruiken. 
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NIET-METALEN FABRICATIES: technisch ondersectorchef "fysico-chemische 

proeven" 
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Analyse- en proefmethoden 
De kandidaat is in staat de toe te passen meet- en apparatuurmethoden te identificeren, een systeem kritisch te 

beoordelen en de meetinstrumenten en de passende technische apparatuur te gebruiken.      

- Anorganische en organische analytische scheikunde 

- Algemene analytische scheikunde 

- Vervolmakingscursus caloriemetrische analyse  

- Cursus over chromatografie in de gasfase 

- Cursus over infraroodspectrofotometrie 
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Eigenschappen en werking 
De kandidaat is in staat om per materiaalfamilie informatie te verschaffen over hun eigenschappen, hun werking in 

welbepaalde omstandigheden en over de voorwaarden voor hun aanwending.      

- Samenstelling, fabricage, voornaamste kenmerken, fysische en chemische proeven, afgeleide producten: 

• rubber 

• kunststoffen 

• petroleumproducten 

• verven en vernissen 

- Vervolmakingscursus – Kennis van elastomeren 

- Vervolmakingscursus – Kunststoffen "Ingenieurstechnieken" 
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 Beheer van de kwaliteit, de veiligheid en milieubescherming 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures uit te leggen inzake kwaliteit, veiligheid en in 

het bijzonder de milieubescherming specifiek aan zijn werk en meer algemeen aan de activiteiten waaraan hij 

doorgaans deelneemt. 

- Risico’s in het laboratorium 

- Brandconsigne 

 



Bundel 501 – Titel II – Deel I – Hoofdstuk II 

Bijlage I – Technisch ondersectorchef “gebouwen en kunstwerken” – Blz. 1 

 

71 H-HR/2018 

GEBOUWEN EN KUNSTWERKEN: technisch ondersectorchef ”gebouwen en 

kunstwerken” 
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Technologie van gebouwen en kunstwerken 
De kandidaat is in staat om in concrete situaties binnen zijn activiteitendomein de technologieën met betrekking tot 

gebouwen en kunstwerken toe te passen. 
- Cursus “NMBS" 

- Bundel 30.2: Bruggenbouw en andere kunstwerken - Gebouwen 

• Hoofdstuk 331 en 3410 - Basismaterialen 

• Hoofdstuk 332 en 3420 – Grondwerken en funderingen 

• Hoofdstuk 30.2.3 - Betonconstructies  

• Hoofdstuk 337 en 3470 - Voltooiings- en allerhande werken 

• Hoofdstuk 338 - Werken in tunnels 

• Hoofdstuk 339 - Herstelling en onderhoud 

- Bundel 34.4 – Staalconstructies 

- Bundel 34.6 – Spoorversterkingen, voorlopige bruggen en stalen boogbekisting  

De kandidaat begrijpt de eigenschappen van de bouwmaterialen voor gebouwen en kunstwerken en kan ze 

uitleggen. 

- Bundel 33 - Basismaterialen kunstwerken 

- Bundel 34 - Basismaterialen gebouwen 

Reglementaire technische voorschriften gebouwen en kunstwerken 
De kandidaat begrijpt en is in staat om in een situatie de gegevens betreffende de reglementaire technische 

voorschriften voor kunstwerken en gebouwen toe te passen. 

 - Bundel 1 van RTV KW 01 – Bouwen van de kunstwerken en gebouwen 

-     RTV CE 02 – Instandhouding van de bouwwerken (versie 3) 

Spoorwerken 
De kandidaat kan in een situatie de technische voorschriften m.b.t. spoorwerken toepassen. 

 - Bundel 32 van Infrabel – Technische voorschriften betreffende de aannemingen - Spoorwerken 

Topografie 
De kandidaat kan in een situatie de gegevens betreffende hoogtemeting, afstandmeting en uitzetten van 

verschillende tracés toepassen. 
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Overheidsopdrachten 
De kandidaat is in staat om het algemeen kader en de algemene principes van de opdrachten te schetsen en 

begrijpt het proces van gunning van opdrachten en de grote lijnen inzake de uitvoering van de opdrachten: 

- delegaties van bevoegdheden binnen zijn onderneming 

- deontologische code 

- wetgeving betreffende de overheidsopdrachten 

- Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten (ter vervanging van de wet van 24 december 1993) 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (ter vervanging 

van boek IIbis van de wet van 24 december 1993) 

- K.B. van 16 juli 2012 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten speciale sectoren (ter 

vervanging van het K.B. betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten van 10 januari 1996) 

- K.B. van 14 januari 2013 betreffende de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken (ter vervanging van het K.B. tot 

bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken van 26 september 1996) 

  Met uitzondering van de bepalingen betreffende de promotie overeenkomst, concessies voor  

  openbare werken en prijsvraag voor ontwerpen. 

- bundel 61, versie 4 
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Veiligheid en hygiëne 
De kandidaat is in staat gegevens inzake informatiedocumenten over “Welzijn op het werk” toe te lichten. 
- ARAD 06 - RAVH 

• Inleiding 

• Deel I : Structuur PBW 

• Deel II : Organisatie PBW 

• Deel III : Voorkomingsbeleid 

• Deel IV : Bepalingen m.b.t. de risico’s teweeggebracht door rijdende spoorvoertuigen 

• Deel V: Bepalingen m.b.t. industriële gemeenschappelijke risico’s 

Spoorexploitatieveiligheid (wetgeving, spoorweg- en signalisatiecode) 
De kandidaat is in staat de basisprincipes van het KB van 20/12/2007 m.b.t. de spoorwegexploitatieveiligheid uit 

te leggen en er naar te verwijzen in het kader van de analyse van ongevallen. 
- ARPS - Bundel 576 nieuw – RAV (Reglementering arbeidsveiligheid en hygiëne) - Deel III - Titel IV 

- Bericht 10 AD/1997 

- Veiligheidsboekje 

Veiligheidsmaatregelen 
De kandidaat is in staat de basisprincipes van het KB van 25/01/2002 uit te leggen m.b.t. de tijdelijke en mobiele 

bouwplaatsen. 

- K.B. van 25/01/2002 m.b.t. de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 

- ARAD 06 - Deel V - Titel III 
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ELEKTROMECHANICA – ELEKTRISCHE ORGANEN: technisch ondersectorchef 

“industriële elektronica” 
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Organisatie van het onderhoud en beheer van het materieel  
De kandidaat is in staat om: 

-  de organisatie van het onderhoud en het beheer van het materieel van vaste installaties uit te leggen 

- de uitvoeringstijd en prijs te berekenen 

- de kostprijs te optimaliseren 

- het preventief en curatief onderhoud te organiseren 

- de controlemethodes toe te passen 

- de controlefiches op te stellen 

- de uitrustingen te kiezen die nodig zijn om het onderhoud uit te voeren 

Investerings- en exploitatiebudget 
De kandidaat is in staat het onderscheid te maken tussen een investering en een exploitatie. 
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Tractieketen HLE en MR met JH 
De kandidaat is in staat te beschrijven, te schematiseren, zijn keuze te rechtvaardigen en uit te leggen : 

- alle constitutieve elementen van de tractieketen, de JH, de aanloopweerstanden, het shunten, de relais, de 

 motor,  de hulpmiddelen 

Tractieketen HLE en MR met hakker 
De kandidaat is in staat te beschrijven, te schematiseren, zijn keuze te rechtvaardigen en uit te leggen : 

- alle constitutieve elementen van de tractieketen, de hakker, het ingangsfilter, de hakfrequentie(s), de 

 vernierthyristor en de motor  

De kandidaat is in staat om de werkingsprincipes te analyseren van : 

- de hakker, de vernierthyristor en de stuurelektronica. 

Tractieketen HLE, MR met asynchrone motor 
De kandidaat is in staat te beschrijven, te schematiseren, zijn keuze te rechtvaardigen en uit te leggen : 

- alle constitutieve elementen van de tractieketen, de hakker, de wisselrichter, het ingangsfilter,  

      de transformator en de motor 

- de stuurelektronica 

HST en EUROSTAR 
De kandidaat is in staat te beschrijven, te schematiseren, zijn keuze te rechtvaardigen en uit te leggen : 

- alle constitutieve elementen van de tractieketen  

- de synchrone en/of asynchrone motor  

Dieseltractie 
De kandidaat is in staat om het werkingsprincipe te schematiseren en uit te leggen van : 

- de elektrische uitrustingen 

- de stuuruitrusting van de HLD 77 en MW41 

Rem 
De kandidaat is in staat om te schematiseren en uit te leggen: 

- het principe van de overbrenging van het remsignaal op de rijtuigen en de motorrijtuigen (EP rem) 

- het principe van de weerstandsremming 

- het principe van de recuperatieremming 

- de toepassingen van de weerstandsremming en recuperatieremming 

Reizigers en tractiematerieel 
De kandidaat is in staat om te schematiseren en uit te leggen : 

- de werkingsprincipes van de statische omvormers 

- het werkingsprincipe van de stuurelektronica 

- de werking van de deurmechanismen van de rijtuigen 

- de regelsystemen van de verwarming 

- de klimaatregelingssystemen 

- de batterijen en de oplaadsystemen 

Systemen voor de besturingscontrole en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de toepassing van de volgende systemen te schematiseren en uit te leggen: 

- AW, memor, TBL 1, TBL 2, KVB, TVM 430. 
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Organisatie van de assemblageprocessen 
De kandidaat is in staat te kiezen, te rechtvaardigen en/of te berekenen: 

- de werkvolgorde, de veiligheidsmaatregelen en het fabricagegamma 

- de machines, bewerkingswerktuigen en positioneringsprofielen 

- de uitvoeringstijden, de productprijs en de optimalisatie van de kostprijs 

- de studie van de uitvoering : positionering, regelingen op machines, parameters 

- de controlemethodes en controlefiches 

 

Investerings- en exploitatiebudget 
De kandidaat is in staat het onderscheid te maken tussen een investering en een exploitatie. 
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Kennis van materialen 
De kandidaat is in staat om de eigenschappen van de volgende materialen alsook de manier waarop ze beschermd 

worden, te classificeren, te gebruiken en te bepalen.  

Ferrometalen 

- de staalsoorten : studie van het ijzer-koolstofdiagram alsook de rol van de constitutieve bestanddelen 

- de staalsoorten voor normaal gebruik en gelegeerde staalsoorten voor metaal- en mechanische constructies  

- de thermische behandelingen van harden, uitgloeien, ontladen : doelstellingen, technologie 

- gietijzer : soorten, eigenschappen, gebruik 

- proeven : treksterkte, hardheid, buigbaarheid, kerfslagsterkte 

- roestwerende beschermlaag 

Non-ferrometalen 

- koper, aluminium en hun legeringen: eigenschappen, gebruik, roestwerende beschermlaag 

- witmetaal : eigenschappen, gebruik 

Synthesematerialen 

- thermoharders - Thermoplasten 

- polyester: praktische toepassing, vormgeving 
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Algemeenheden  
De kandidaat is in staat om te begrijpen, te classificeren en uit te leggen: 

- de kenmerken van een stuk : aard, vorm, afmetingen, eigenschappen  

- het nut van de meettoestellen en kalibers 

Meetfouten 
De kandidaat is in staat de relatieve en absolute meetfout na analyse aan te passen als gevolg van: 

- temperatuur 

- mechanische vervormingen  

Het ISO-tolerantiesysteem 
De kandidaat is in staat om de maten, spelingen, verschillen, klemmingen en toleranties te analyseren en te 

identificeren. 

Meetinstrumenten en –toestellen, beschrijving, gebruik, gebruiksbeperkingen 
De kandidaat is in staat zich te bedienen van de volgende meetinstrumenten en de resultaten ervan te analyseren: 

- meetlatten, linialen, vlaktafels, spieën, ijkmaten, winkelhaken 

- ijken van de mechanische meetinstrumenten 

- mechanische meetinstrumenten: schuifmaten, micrometers, intern/extern, comparatoren, waterpassen, 

      toestellen om de wielen te meten 

- optische meetinstrumenten: profielprojectoren 

- controles: - lengtemeting 

    - vlakheid en rechtlijnigheid 

    - hoeken 

    - omwentelingscilinders (diameter, boring) 

    - evenwijdigheid van twee assen 

    - evenwijdigheid en haaksheid van een as en een vlak 

    - schroefdraad: palm- en penkalibers 

- oppervlaktestaat: definities, ruwheid, controle van de oppervlaktetoestand 

- verschil tussen resolutie, nauwkeurigheid, getrouwheid, meetonzekerheden 

B
es

ch
er

m
in

g
 Beschermende behandeling van de oppervlakken (ferro- en non-ferro-metalen) 
De kandidaat is in staat om de gebreken van de procédés te identificeren, onder meer: 

- verzinken, metalliseren, elektrochemie, vloeibare verf, poederverf 
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 Onderdelen van spoorvoertuigen 
De kandidaat is in staat te herkennen en te classificeren: 

- de voertuigbakken en constitutieve onderdelen 

- het loopwerk en de draaistellen 

- het trek- en stootwerk 

- de overbrenging en motoren 
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Technologie van het ineenzetten en aanverwante processen 
De kandidaat is in staat te herkennen, te gebruiken en te concretiseren: 

- de meet- en afschrijfmethodes 

- de ontwerpen, realiseren en gebruiken van assemblageprofielen 

- het lasmateriaal 

- het materieel en technologieën om lasnaden te controleren 

- het ketelwerk: technieken, ontwikkelde oppervlakken 

- de technische kennis van het toepassen van de synthesematerialen 

- de technieken om het rollend spoorwegmaterieel te herstellen 

- de technieken om de onderdelen van mechanische stukken te assembleren 

De kandidaat is in staat om zich te bedienen van diverse lasprocédés  

- booglassen met beklede elektrode 

- procédés MIG, MAG, TIG 

- lasprocédés volgens de normen EN 287, volgorde van de lasverrichtingen. 

De kandidaat is in staat om de detectiemethoden van lasfouten, oorzaken, preventie en oplossingen toe te passen 

en te identificeren. 

De kandidaat is in staat te kiezen en te identificeren: 

- de technieken om metalen en niet-metalen te assembleren  

- de assemblagetechnieken door verlijmen : algemeenheden en toepassingen. 
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Installaties van de seininrichting 
De kandidaat kent de laterale en mobiele seininrichting en is op de hoogte van de middelen die gebruikt worden 

bij hulp bij besturing en is in staat deze uit te leggen. 

De kandidaat bezit de basiskennis betreffende de algemene werking van een sein- en wisselwachterspost. 

Hij begrijpt de werking van een al-relaisseinpost en van een EBP-seinpost. 

Hij kent de bloksystemen en de systemen voor het sperren van de rijrichting, kan ze uitleggen en toepassen. 

De kandidaat is in staat de seininrichtingsplans (plan 1002, SSP, BTS, …) te lezen, te begrijpen en uit te leggen 

en de juistheid van de plans na te zien. 

Hij is in staat om een eenvoudige sporenschets aan te vullen met de schematische voorstelling van seinen, wissels, 

wisselstraten, kroko’s, naderingsbakens, de bakens TBL1 en TBL1+. 

Hij bezit een basiskennis van de veiligheidsvoorwaarden en kan ze bepalen aan de hand van de plans. 

 

Schema’s van de seininrichtingsinstallaties 
De kandidaat is in staat om de principeplans (Toelichting 13) en de schema’s van de seininrichtingsinstallaties te 

lezen. 

 

Overwegen 
De kandidaat kent de classificatie van overwegen en overeenkomstige verkeerstekens en kan ze uitleggen. 

De kandidaat kent de werkingsprincipes van overwegen en kan ze beschrijven en uitleggen. 

Hij kent het mogelijke verband tussen een overweg en de laterale seinen en/of de seinpost. Hij kan het bepalen, 

uitleggen en beschrijven. 

Hij is in staat de bediening uit te leggen van de apparatuur die nodig is voor de bewaking (bordje E2, telefoon, 

…). 

De kandidaat is in staat de bediening uit te leggen van de apparatuur voor het buiten dienst stellen van de 

aankondigingszones. 

De kandidaat is op de hoogte van de classificatie van dienstovergangen en hun signalisatie. 

 

Voedingsinstallaties 
De kandidaat is in staat de aanduidingen van de voedingsinstallaties op de seinposten te herkennen en uit te 

leggen. 

 
Beroepsonderrichtingen (BO), manuals en plaatselijke onderrichtingen (PO) 
De kandidaat is in staat de voorschriften in de beroepsonderrichtingen, manuals en de plaatselijke 

onderrichtingen te begrijpen, toe te passen en uit te leggen. 

Hij kan voorstellen formuleren voor aanpassing van een manual en/of een plaatselijke onderrichting. 

 
Bedienen van de seininstallaties 
De kandidaat is in staat de seininstallaties te bedienen en de bediening uit te leggen. 

 
Procedures  
De kandidaat kent de procedures en de documenten die van toepassing zijn op de seininstallaties en overwegen   

zowel in normale als in gestoorde toestand en in geval van werken en is in staat die procedures uit te leggen. 

 
Algemene reglementering 
De kandidaat is in staat om de algemene reglementering van de seininrichting toe te passen. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake kwaliteit toe te passen en te doen 

toepassen. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt. 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake veiligheid toe te passen en te doen 

toepassen (uitgezonderd de bescherming van de werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid  

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn op gebied van veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid. 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de werknemers terug te 

vinden, te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van de Belgische Spoorwegen 

 

M
id

d
el

en
 Specifieke toepassingen 

De kandidaat is in staat informatica programma’s, specifiek voor de specialiteit te gebruiken. 
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INSTRUCTIE – TRACTIE: technisch ondersectorchef “instructie – tractie” 
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 Thema 
Doelstelling 

Vakken 
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Reglementering over de seininrichting, het verkeer van de treinen, de besturing, de 

depannage, de remming, de tractie en de communicatieprocedures 
De kandidaat is in staat om de reglementering te analyseren en samen te vatten ten behoeve van het 

besturingspersoneel. 

- Seinen en verkeer. 

- De vaste installaties voor elektrische tractie. 

- Werking van de remuitrusting op alle NMBS-krachtvoertuigen. 

- Werking van alle NMBS-krachtvoertuigen (elektrisch en diesel). 

- Besturingshulpuitrustingen en veiligheidssystemen toegepast op NMBS- krachtvoertuigen. 

- Organisatie van de tractiedienst. 

- Communicatiemiddelen op krachtvoertuigen. 

Pedagogie 
De kandidaat is in staat een opleiding voor te bereiden en te geven in functie van de noden en de motivatie van de 

kandidaten. 

Elektriciteit, elektronica, mechanica en pneumatica 
De kandidaat is in staat om de algemene begrippen van elektriciteit, elektronica, mechanica en pneumatica uit te 

leggen. 
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Arbeidsveiligheid en hygiëne op het werk 
De kandidaat is in staat de procedures inzake arbeidsveiligheid en de wetgeving op het welzijn op het werk uit te 

leggen volgens de werkomstandigheden. 

- Maatregelen te nemen in geval van arbeidsongeval. 

- Voorkoming van ongevallen. 

- Gevaren van de elektriciteit. 

- Brandbestrijding. 
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MECHANICA – FABRICATIES: technisch ondersectorchef “machinale bewerking” 
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Organisatie van het proces machinale bewerking 
De kandidaat is in staat te kiezen, te beschrijven en/of te berekenen: 

- de werkvolgorde 

- de veiligheidsmaatregelen 

- het fabricagegamma  

- de uitrustingen (machines, bewerkingswerktuigen, gereedschap en positioneringsprofielen)  

- de uitvoeringstijden 

- de productprijs 

- de optimalisatie van de kostprijs 

- de positionering, regelingen op machines, parameters 

- de controlemethodes 

- de controlefiches  

De kandidaat is in staat om de machines met digitale sturing te bedienen en te programmeren. 

Investerings- en exploitatiebudget 
De kandidaat is in staat het onderscheid te maken tussen een investering en een exploitatie. 
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Materiaalkennis 
De kandidaat is in staat de eigenschappen van de volgende materialen alsook de manier waarop ze beschermd 

worden te classificeren, te gebruiken en te bepalen.  

Ferrometalen 

- de staalsoorten : studie van het ijzer-koolstofdiagram alsook de rol van de constitutieve onderdelen 

- de staalsoorten voor normaal gebruik en gelegeerde staalsoorten voor metaal- en mechanische constructies  

- de thermische behandelingen van harden, uitgloeien, ontladen : doelstellingen, technologie  

- gietijzer : soorten, eigenschappen, gebruik 

- proeven : treksterkte, hardheid, buigbaarheid, kerfslagsterkte 

- roestwerende beschermlaag 

Non-ferrometalen 

- koper, aluminium en hun legeringen: eigenschappen, gebruik, roestwerende beschermlaag 

- witmetaal : eigenschappen, gebruik 

Synthesematerialen 

- thermoharders - thermoplasten 

- polyester: praktische toepassing, vormgeving 
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Algemeenheden  
De kandidaat is in staat te begrijpen, te classificeren en uit te leggen : 

- de kenmerken van een stuk : aard, vorm, afmetingen, eigenschappen  

- het nut van de meettoestellen en kalibers. 

Meetfouten 
De kandidaat is in staat om na analyse de relatieve en absolute meetfout aan te passen als gevolg van: 

- temperatuur  

- mechanische vervormingen  

Het ISO-tolerantiesysteem 
De kandidaat is in staat om de maten, spelingen, verschillen, klemmingen en toleranties te analyseren en te 

identificeren. 

Meetinstrumenten en –toestellen, beschrijving, gebruik, gebruiksbeperkingen 
De kandidaat is in staat zich te bedienen van deze meetinstrumenten en de resultaten ervan te analyseren: 

- meetlatten, linialen, vlaktafels, spieën, ijkmaten, winkelhaken 

- ijken van de mechanische meetinstrumenten 

- mechanische meetinstrumenten: schuifmaten, micrometers, intern/extern, comparatoren, waterpassen, 

      toestellen om de wielen te meten 

- optische meetinstrumenten: profielprojectoren 

- controles : - lengtemeting 

    - vlakheid en rechtlijnigheid 

    - hoeken 

    - omwentelingscilinders (diameter, boring) 

    - evenwijdigheid van twee assen 

    - evenwijdigheid en haaksheid van een as en een vlak 

    - schroefdraad: palm- en penkalibers 

 

- oppervlaktestaat: definities, ruwheid, controle van de oppervlaktetoestand 

- verschil tussen resolutie, nauwkeurigheid, getrouwheid, meetonzekerheden 
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 Beschermende behandeling van de oppervlakken (ferro- en non-ferro-metalen) 

De kandidaat is in staat om de gebreken van de procédés te identificeren, onder meer : 

- verzinken, metalliseren, elektrochemie, vloeibare verf, poederverf. 
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 Constitutieve onderdelen van spoorvoertuigen 
De kandidaat is in staat te herkennen en te classificeren: 

- de voertuigbakken en onderdelen 

- het loopwerk en de draaistellen 

- het trek- en stootwerk 

- de overbrenging en motoren 
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 Technologie machinale bewerkingen en aanverwante processen 
De kandidaat is in staat om te herkennen, te beschrijven, zich ervan te bedienen en zijn keuze te rechtvaardigen: 

- de werktuigmachines voor verspanende bewerkingen, met inbegrip van de wielendraaibank 

- de werktuigmachines voor schurende bewerkingen 

- de werktuigmachines voor verdelende en vormgevende bewerkingen, onder meer de lasermachine  

- de bewerkingswerktuigen 

- de meetinstrumenten en hun gebruik 

- de methoden voor warmtebehandeling en gebruik in de werkplaatsen 
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MECHANICA – MECHANISCHE ORGANEN: technisch ondersectorchef 

“mechanische organen” 
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Organisatie van het onderhoud en het beheer van het materieel  
De kandidaat is in staat om : 

- het onderhoud en het beheer van het reizigers- en tractiematerieel en wagens te organiseren 

- de uitvoeringstijd, de prijzen te berekenen 

- de kostprijs te optimaliseren 

- het preventief en curatief onderhoud te organiseren 

- de controlemethodes toe te passen 

- de controlefiches op te stellen 

- de uitrustingen te kiezen die nodig zijn om het onderhoud uit te voeren. 

Investerings- en exploitatiebudget 
De kandidaat is in staat het onderscheid te maken tussen een investering en een exploitatie. 

Organisatie van het werk 
De kandidaat is in staat om : 

- het werk voor te bereiden en te plannen 

- de schouwingsdocumenten, kostenramingen en personeel te beheren 

- de lokale investeringsprojecten inzake materieel, installaties en gebouwen te beheren 
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Beheer van de kwaliteit en milieubescherming 
De kandidaat is in staat de processen, werkwijzen en procedures toe te passen en te doen toepassen m.b.t. 

kwaliteit.  

- ISO 9000 

De kandidaat is in staat de processen, werkwijzen en procedures toe te passen en te doen toepassen m.b.t. milieu. 

- NBN-EN-ISO 14001. 
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Materiaalkennis 
De kandidaat is in staat de eigenschappen van de volgende materialen alsook de manier waarop ze beschermd 

worden te classificeren, te gebruiken en te bepalen.  

Ferrometalen 

- de staalsoorten : studie van het ijzer-koolstofdiagram alsook de rol van de constitutieve elementen 

- de staalsoorten voor normaal gebruik en gelegeerde staalsoorten voor metaal- en mechanische constructies  

- de thermische behandelingen van harden, uitgloeien, ontladen : doelstellingen, technologie  

- gietijzer : soorten, eigenschappen, gebruik 

- proeven : treksterkte, hardheid, buigbaarheid, kerfslagsterkte 

- roestwerende beschermlaag 

Non-ferrometalen 

- koper, aluminium en hun legeringen: eigenschappen, gebruik, roestwerende beschermlaag 

- witmetaal : eigenschappen, gebruik 

Synthesematerialen 

- thermoharders - Thermoplasten 

- polyester: praktische toepassing, vormgeving 

M
ec

h
a

n
is

ch
e 

o
rg

a
n

en
 

Lassen 
De kandidaat is in staat om de lastechnieken volgens de normen EN 287 en aanverwante normen te gebruiken: 

- booglassen met bekleden elektrode 

- de procédés MIG, MAG, TIG 

Verbindingstechnieken 
De kandidaat is in staat om de belangrijkste verbindingstechnieken te beschrijven, toe te passen en de voor- en 

nadelen van deze technieken te bepalen: 

- Assembleren met bout en moer: spankoppel, borging 

- schroeftechnieken  

Verlijmingstechnieken 
De kandidaat is in staat de verschillende lijmsoorten te gebruiken. 

Machinale bewerking 
De kandidaat is in staat te analyseren en zich ervan te bedienen : 

- de verspanende bewerking : de werktuigmachines, de verspaansnelheid, verloop  

- de toepassingen van de werktuigmachines : draaien, frezen, boren, draadtrekken, doorboren, tappen, slijpen  
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Gereedschap 
De kandidaat is in staat te analyseren en zich ervan te bedienen:  

- het elektrisch en pneumatisch gereedschap : gebruik, voor- en nadelen. 

- de soorten momentsleutels. 

Metrologie 
De kandidaat is in staat om te beschrijven, te gebruiken en de limieten ervan te bepalen : 

- het ISO-tolerantiesysteem : waarden, spelingen, verschillen, klemmingen, toleranties, soorten  

- de meetinstrumenten (schuifmaten, micrometers binnen en buiten, comparatoren, meettoestellen voor wielen  

- het verschil tussen verloop, nauwkeurigheid, getrouwheid en de meetonzekerheden . 

- de relatieve en absolute meetfouten. 

- de oppervlaktestaat: ruwheid, controle van de oppervlaktetoestand 

Beschermende behandeling van de oppervlakken (ferro en non-ferrometalen) 
De kandidaat is in staat om de gebreken van de procédés te identificeren, onder meer : 

- verzinken, metalliseren, elektrochemie, vloeibare verf, poederverf 

Werkplaatstechnologie 
De kandidaat is in staat om de werking te beschrijven of uit te leggen van : 

- de elektrische installaties 

- de verdeling van perslucht, acetyleen en zuurstof 

- het hefmaterieel en de toebehoren,  de verwarming, de verlichting en de luchtverversing. 
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Kast van de spoorwegvoertuigen (tractie- en reizigersmaterieel, wagens) 
De kandidaat is in staat om de werking te beschrijven en uit te leggen van : 

- de constitutieve onderdelen van de kast 

- de vacuümtoiletten, 

- de verwarmings-, luchtverversings en klimaatregelingssystemen 

- de deurmechanismen van het reizigersmaterieel 

Loopwerk en draaistellen (HV, MR, HLE, HLD, HG, HST) 
De kandidaat is in staat om de werking te beschrijven en uit te leggen van : 

- de constitutieve onderdelen van een draaistel 

- de functie van de primaire en secundaire ophanging 

- het verbindingssysteem tussen het draaistel en de kast die de tractiekrachten overbrengen 

- de constitutieve onderdelen van een wielstel 

- het meten van de wielen, onderhoudsprogramma’s en –criteria 

- het remwerk in verband met een draaistel en/of assen, onderhoudscriteria 

Trek en stootwerk (HV, MR, HLE, HLD, HG) 
De kandidaat is in staat om de werking te beschrijven en uit te leggen van: 

- de koppelingssystemen: met trekhaak en automatische koppeling 

- het stootwerk: soorten en eigenschappen. 

Remwerk en organen die perslucht produceren (HV, MR, HLE, HLD, HG) 
De kandidaat is in staat om de werking te beschrijven en uit te leggen van: 

- de algemene principes van de remsystemen 

- de constitutieve onderdelen van de remsystemen en werkingsprincipes 

- de compressoren en luchtdroogsystemen 

Overbrenging – motoren (HLE, HLD, MR, HST) 
De kandidaat is in staat om de werking te beschrijven en uit te leggen van : 

- de soorten van bevestiging van de elektrische tractiemotoren in de draaistellen of onder de kast, criteria om 

       een systeem te kiezen 

- de systemen om de kracht tussen de motor en het wiel over te brengen 

- het werkingsprincipe van de hydraulische overbrenging 

- de dieselmotoren G.M., ABC, Cummins : werking en regeling 
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NIET-METALEN FABRICATIES: technisch ondersectorchef “niet-metalen 

fabricaties” 
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Meetmethoden, analysemethoden, fabricatie- en/of proefmethoden 
De kandidaat is in staat om, uitgaande van praktische gevallen, de toe te passen meetmethoden, 

assemblagemethoden, fabricatiemethoden en/of proefmethoden te identificeren, een systeem kritisch te beoordelen 

en de meetinstrumenten en de passende technische apparatuur te gebruiken.      

- Algemene scheikunde 

- Algemene analytische scheikunde 

- Vervolmakingscursus caloriemetrische analyse  

- Cursus over chromatografie in de gasfase 

- Cursus over infraroodspectrofotometrie. 
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Eigenschappen en werking 
De kandidaat is in staat om per materiaalfamilie informatie te verschaffen over hun eigenschappen, hun werking 

in welbepaalde omstandigheden en over de voorwaarden voor hun aanwending.      

- Samenstelling, fabricage, voornaamste kenmerken, fysische en chemische proeven, afgeleide producten: 

 - hout : structuur, gebreken, ziekten, bescherming, indeling en drogen 

 - rubber : elastomeren, fabricatie en eigenschappen 

 - plastiek : plasticiteit, werkingsprincipe, thermoplastische en thermohardende harsen 

 - petroleumproducten : indeling, voornaamste eigenschappen van smeeroliën, vetten 

 - verven en vernissen : samenstelling, fabricatie en eigenschappen 

 - lijmen : indeling, voornaamste eigenschappen, toepassingen 

De kandidaat is in staat om de houtbewerkingsmachines te bedienen, de gevaren te identificeren die voortvloeien 

uit het gebruik van deze machines en de gepaste veiligheidsmaatregelen en maatregelen ter bescherming te 

nemen. 

De kandidaat is in staat om de gevaren te identificeren die voortvloeien uit het gebruik van de volgende chemische 

producten : lijmen, petroleumproducten, verven, vernissen, plastiek en de gepaste veiligheidsmaatregelen en 

maatregelen ter bescherming te nemen.  
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Beheer van de kwaliteit, de veiligheid en milieubescherming 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures uit te leggen inzake kwaliteit, veiligheid en in 

het bijzonder de milieubescherming specifiek aan zijn werk en meer algemeen aan de activiteiten waaraan hij 

doorgaans deelneemt. 

Hij kent: 

- de risico’s in de werkplaatsen 

- het brandconsigne 

- het doel en het gebruik van de database PI (ProdInfo) 
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ELEKTROMECHANICA – ONDERSTATIONS EN BOVENLEIDINGEN: technisch 

ondersectorchef “onderstations en bovenleidingen” 
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 Specifieke technologie onderstations en bovenleidingen 3kV en 25kV 

De kandidaat is in staat om de schema’s en de plans (werkingsschema, piketteringsplans, sectioneringsplans,…) 

die eigen zijn aan de specialiteit te lezen, te interpreteren en op te stellen. 

De kandidaat is in staat om de werkingsprincipes van installaties te analyseren teneinde complexe problemen op 

te lossen. 

De kandidaat is in staat om de technologieën van de constitutieve elementen te gebruiken om een storing op te 

heffen. 

De kandidaat is in staat om de installatietypes uit te leggen. 
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Specifieke technologie afstandsbediening en verdeler ES 
De kandidaat is in staat om de schema’s en de plans (werkingsschema,…) te lezen en te analyseren die eigen zijn 

aan de specialiteit. 

De kandidaat is in staat de werkingsprincipes van de installaties uit te leggen. 

De kandidaat is in staat de technologieën van de verschillende constitutieve elementen uit te leggen. 

De kandidaat is in staat de installatietypes uit te leggen. 

De kandidaat is in staat de functies van de Verdeler ES uit te leggen 
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Specifieke reglementering onderstations, bovenleidingen, afstandsbediening 
De kandidaat kent de specifieke reglementen : 

- AREI, ARE, AREL, RTV, handboek om bovenleidingen te monteren 

- Omzendbrieven en berichten die van kracht zijn voor de specialiteit 

- Regels van de kunst betreffende het vak 

Algemene reglementering 
De kandidaat is in staat om de algemene reglementering toe te passen met betrekking tot elektriciteit en 

elektrische installaties. 

De kandidaat bezit de basiskennis van de reglementeringen die verbonden zijn aan andere specialiteiten. 

K
w

a
li

te
it

 e
n

 v
ei

li
g

h
ei

d
 

Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake kwaliteit toe te passen en te doen 

toepassen. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten 

 waaraan hij deelneemt 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake veiligheid toe te passen en te doen 

toepassen (uitgezonderd de bescherming van de werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de werknemers terug te 

vinden, te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van de Belgische Spoorwegen  
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 Specifieke toepassingen 

De kandidaat is in staat informatica programma’s, specifiek voor de specialiteit te gebruiken. 
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Schema’s van de seininrichtingsinstallaties 
De kandidaat is in staat om de principeplans en de schema’s van de seininrichtingsinstallaties te lezen, 
te tekenen en te analyseren.  
 

Uitrustingen 
De kandidaat is in staat de werking van de basisuitrustingen van de seininrichting uit te leggen. 
- materiële kenmerken 
- plans 
- technische voorschriften 
- gebruiksvoorschriften 
 

Procedures  
De kandidaat is in staat om vanuit een reële situatie, uit te leggen welke de verschillende fasen zijn 
van de basisprocedures die moeten worden gevolgd. 

 
Seininrichtingsinstallaties 
De kandidaat kent de veiligheidsprincipes en heeft noties over de betrouwbaarheid en de 
beschikbaarheid van de uitrustingen: 

- seinposten 
- automatische blokstelsels 
- overweginstallaties 
 

Metingen en regelingen 
De kandidaat is in staat om de meetwaarden theoretisch te interpreteren, verbanden te vinden tussen 
de verschillende meetwaarden en tussen de metingen en de regeling. 
 

Controle van de werking van de installaties 
De kandidaat is in staat om verbanden te leggen tussen wat hij waarneemt op het terrein en de 
richtlijnen. 
 

Testen 
De kandidaat is in staat om de principes van de integratie- en veiligheidstesten uit te leggen. 
 

Technische begrippen van andere specialiteiten 
De kandidaat is in staat om de principes van de volgende specialiteiten uit te leggen : 

- VVDK: vervoer en distributie van elektrische energie (1kV-distributie) 
- Bovenleidingen: de gevallen van de bovenleidingen, verschil tussen de gevallen van tabel 1 en van 

tabel 2 en de terugstroomkringen 
- Spoor: basiskennis van de terminologie van de samenstellende elementen van het spoor 

 
Algemene reglementering  
De kandidaat is in staat om de algemene reglementering van de seininrichting toe te passen. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake kwaliteit toe te passen en 
te doen toepassen. 
- principes van het beheer van de kwaliteit 
- beheer van de non-conformiteiten 
- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten 
waaraan hij  deelneemt 
 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake veiligheid toe te passen 
en te doen toepassen (uitgezonderd de bescherming van de werknemers – zie hierna). 
- analyse/voorkoming van risico’s 
- reglementering op gebied van veiligheid 
- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 
- voorzorgsmaatregelen tegen brand 
- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de 
werknemers te vinden, te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties. 
- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 
- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 
- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 
- persoonlijke beschermingsmiddelen 
- werken in de sporen en hun nabijheid 
- nieuwe algemene begrippen 
- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 
- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 
- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen 

van een nevenliggend spoor 
- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 
- rijdende spoorvoertuigen 
- veiligheidsboekje voor het personeel van de NMBS Groep 
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 Specifieke toepassingen 
De kandidaat is in staat informatica programma’s, specifiek voor de specialiteit te gebruiken. 
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ELEKTROMECHANICA – SPECIALE WERKTUIGEN VAN DE BAAN: technisch 

ondersectorchef “speciale werktuigen van de baan” 
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Elektriciteit, elektronica, pneumatica, hydraulica 
De kandidaat kent de basisprinicipes van elektriciteit, elektronica, pneumatica, hydraulica en is in staat deze toe 

te passen bij concrete gevallen. 

Mechanica 
De kandidaat kent de basisprincipes van kinematica, statica en dynamica. 

De kandidaat heeft praktische kennis van de weerstand van materialen (trek, druk, spanning, vervorming, torsie, 

…). 

De kandidaat kent de werking, de principes, de samenstelling en de karakteristieken van de kinematische ketting 

en de verschillende overbrengingen van de speciale werktuigen van de baan. 

Materialenkennis, lassen 
De kandidaat kent de basisprincipes en algemeenheden van de materialen en het lassen en kent deze toepassingen 

in praktijd.  

Motoren 
De kandidaat kent de werking, de samenstelling en de karakteristieken van de thermische motoren. 

Meetapparatuur 
De kandidaat is in staat om de verschillende meetapparaten en -systemen te gebruiken. 

Plans en schema’s 
De kandidaat is in staat om plans en schema's (elektriciteit, elektronica, mechanica, pneumatica, hydraulica…) 

van de speciale toestellen van de baan te lezen, te begrijpen en te interpreteren. 

Technologie 
De kandidaat heeft een grondige kennis van de gemechaniseerde technieken voor het onderhoud en het 

vernieuwen van de sporen en past deze toe in het dagelijkse werk, voornamelijk bij de organisatie van de werken, 

de keuze van de werktuigen en werkmethoden. 

De kandidaat heeft een grondige kennis van de gemechaniseerde onderhouds- en vernieuwingswerktuigen wat 

betreft de eigenschappen, functionaliteiten, werkingsprincipes, belangrijkste onderdelen, werkposten, rendement, 

capaciteit en limieten. 

De kandidaat kent de principes, werking en de karakteristieken met betrekking tot de organen die de veiligheid 

waarborgen tijdens de rit (wielstel, bogies,ophanging, vrije-ruimteprofiel, rem, de vergrendeling van de 

werkorganen, stoot- en trekorganen en de hulp(herhaal)toestellen tijdens de rit. 

De kandidaat is in staat de hierboven vermelde kennis toe te passen m.b.t. onderhoud, herstelling, regeling en 

mogelijke aanpassingen van de hydraulisch, elektrische, mechanische en elektronische installaties van de 

speciale toestellen van de baan. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake kwaliteit toe te passen en te doen 

toepassen. 

- ISO 9001 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten 

 waaraan hij deelneemt 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake veiligheid toe te passen en te doen 

toepassen (uitgezonderd de bescherming van de werknemers – zie hierna). 

- OSAS 18001 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de werknemers te 

vinden, te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van de NMBS Groep 
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 Specifieke toepassingen 

De kandidaat is in staat informatica programma’s, specifiek voor de specialiteit te gebruiken. 
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Tracé van het spoor - Parameters 
De kandidaat begrijpt en is in staat om de statica en de dynamica van het spoor toe te passen. 

De kandidaat is in staat de noties van alignementen, bogen, verkantingen, verkantingstekorten, lengteprofielen en 

de grenswaarden met betrekking tot comfort en veiligheid te bepalen en toe te passen. 

Bochten, verkantingen en lengteprofielen 
De kandidaat is in staat om een tracé te analyseren, te controleren en te realiseren. 

De kandidaat kent de grenswaarden. 

 

Dwarsprofiel - Profiel van vrije ruimte en tussenspoor 
De kandidaat is in staat om de bepalingen van het profiel van vrije ruimte en het tussenspoor, de 

veiligheidsafstanden en de inplanting van de installaties, indringingen, uitzonderlijke transporten en zijdelingse en 

langse netwerken van afwatering toe te passen. 

 

Componenten van het spoor 
Rails, dragers en toebehoren 

De kandidaat is in staat om de informatie betreffende de verschillende types van materiaal en de 

plaatsingsvoorwaarden te analyseren en samen te vatten om situaties te kunnen evalueren en eraan te verhelpen. 

Bedding en aardebaan 

De kandidaat is in staat om de informatie betreffende de componenten, hun functies en hun dimensionering te 

analyseren en samen te vatten om situaties te kunnen evalueren en eraan te verhelpen. 

Overwegen 

De kandidaat is in staat om de informatie betreffende de typische karakteristieken en de keuzes in functie van de 

gebruiksvoorwaarden te analyseren en samen te vatten om situaties te kunnen evalueren en eraan te verhelpen. 

De spoortoestellen 

De kandidaat is in staat om de informatie betreffende de types, de onderdelen, de tracé-elementen, de typische 

maten, de families van toestellen, de plannen en de gebruiksvoorwaarden van de toestellen te analyseren en samen 

te vatten om situaties te kunnen evalueren en eraan te verhelpen. 

 

Controle, maten, kwaliteitsniveaus, tolerantie 
Waarden 

De kandidaat is in staat om de informatie betreffende de bepalingen van de verschillende waarden te analyseren 

en samen te vatten teneinde de nodige interventies te plannen en op te volgen. 

Meten van de parameters 

De kandidaat is in staat om de informatie betreffende de metingen van de parameters in de sporen en van de 

spoortoestellen te analyseren en samen te vatten. 

De kandidaat is in staat om de informatie betreffende de genoteerde metingen te analyseren en samen te vatten 

teneinde de nodige interventies te plannen en te volgen. 

 

Onderhoud van het spoor – Incidenten – Controles en onderhoudsverrichtingen 
De kandidaat is in staat om de gepaste maatregelen te nemen in geval van slijtage, breuk en vervorming en om de 

genomen en de te nemen maatregelen te evalueren. 

De kandidaat is in staat om de onderhoudswerken van de lopende sporen en van de spoortoestellen te organiseren, 

controleren en evalueren alsook van de overwegen, op basis van de geldende technische voorschriften. 

De kandidaat is in staat de informaticatoepassingen voor het beheer van de technische inventarissen (Ramses) en 

het onderhoud (RIAM) te gebruiken. 

 

Vernieuwings- en omvormingswerken 
De kandidaat is in staat om de gepaste methodologie te kiezen in functie van de plaatselijke situatie en de geldende 

technische voorschriften. 

De kandidaat is in staat om de richtlijnen van de bundel 32 toe te passen, meer bepaald deze in verband met de 

controle van werken.  
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Toezicht op het spoor 
De kandidaat is in staat om de doelstellingen van het toezicht op het spoor en zijn omgeving toe te passen en te 

doen naleven. 

 

Speciale werktuigen en machines 
De kandidaat is in staat om de informatie betreffende de werktuigen te analyseren en samen te vatten en is in staat 

om een gepaste keuze te maken van de methode in functie van het uit te voeren werk. 

De kandidaat is in staat om de gebruiksprincipes en de voorbereidingen voor het gebruik van de zware tuigen en 

de vernieuwingstreinen toe te passen. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat kent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de uitvoering van werken (veiligheidsboekje, 

begeleiding van werktreinen, begeleiding van niet-detecteerbare voertuigen, …) 

 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake kwaliteit toe te passen en te doen 

toepassen. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten 

 waaraan hij deelneemt 

 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake veiligheid toe te passen en te doen 

toepassen (uitgezonderd de bescherming van de werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de werknemers te vinden, 

te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

-     sperren van de beweging: systeem ATW-Tx, ZKL-bakens 

-     richtlijnen voor lijnen uitgerust met ETCS 

- beveiligingssysteem met en zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van Infrabel  
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 Specifieke toepassingen 

De kandidaat is in staat informatica programma’s, specifiek voor de specialiteit te gebruiken. 
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 Structuur van I-ICT (organogram en werkmethodes) 

De kandidaat is in staat, vertrekkend van zijn huidige positie, de structuur van zijn afdeling en de 
structuren en relaties tussen de verschillende diensten, afdelingen en bureau’s uit te leggen. 
- organogrammen ICT 
- voornaamste taken van de diensten 
- werkingsmethode 

Strategie ICT 
De kandidaat is in staat de visie, de missie en de waarden en de grote uitdagingen en initiatieven van 
ICT uit te leggen. 
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Specifieke technologieën – Organisatie van de werken 
De kandidaat is in staat om de types, principes, werking en risico’s, de interventie principes uit te leggen, 
een advies te geven en een oplossing voor te stellen op basis van een voorgestelde situatie, door 
verschillende technieken te verenigen: 

- voeding van de telecom installaties 
- kabel netwerken 
- commutatie  
- transmissie netwerken 
- operationele telefonie 
- gegevensnetwerken 
- beveiligingsinstallaties 
- radioapparatuur  
- op afstand bediende circuits 
- informatieapparatuur voor de reizigers 
- apparatuur voor parlofoon, videofoon en multimedia 
- organisatie van het onderhoud van de infrastructuur Telecom 
- inventaris, stockbeheer en opvolging van de contracten van onderhoud 
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 Reglementering inzake veiligheid en hygiëne 
De kandidaat is in staat om de structuur van het PBW, de organisatie en de preventiestrategie uit te 
leggen. 
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Begrippen van de financiële richtlijnen ICT 
De kandidaat is in staat om de grote lijnen van het beheer van de begroting, het stockbeheer van 
materiaal, de kostprijs, enz…uit te leggen 
- kennis van budget, PRP, facturatie 
- modellen en tarieven 
- kostensoorten, verdeling, volume 
- principes van stockbeheer 
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ELEKTROMECHANICA – ELEKTRISCHE ORGANEN: technisch ondersectorchef 

“voertuigen en installaties” 

De kandidaat heeft de keuze te antwoorden op de vragen van het programma A of het 

programma B.  

Hij moet zijn keuze kenbaar maken bij zijn vraag om deelneming aan de proeven. 

 

Programma A 
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Organisatie van het onderhoud en beheer van het materieel  
De kandidaat is in staat om: 

-  de organisatie van het onderhoud en het beheer van het materieel van vaste installaties uit te leggen 

- de uitvoeringstijd en prijs te berekenen 

- de kostprijs te optimaliseren 

- het preventief en curatief onderhoud te organiseren 

- de controlemethodes toe te passen 

- de controlefiches op te stellen 

- de uitrustingen te kiezen die nodig zijn om het onderhoud uit te voeren 

Investerings- en exploitatiebudget 
De kandidaat is in staat het onderscheid te maken tussen een investering en een exploitatie. 
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Elektrische hoogspanningsinstallaties 
De kandidaat is in staat te beschrijven, uit te leggen en zijn keuze te rechtvaardigen: 

- de “type”-schema’s 

- de gebruikte toestellen 

- de beveiligingssystemen 

Installatie voor de verdeling van laagspanningsenergie 
De kandidaat is in staat om zich te bedienen van, te beschrijven, uit te leggen en/of zijn keuze te rechtvaardigen: 

- de “type”-schema’s 

- de gebruikte toestellen 

- de beveiligingssystemen 

- de distributieplans met berekening van de geleiders 

- de beveiliging van de geleiders en rechtvaardiging van de gebruikte elementen 

- de aardingsmethodes  

- de schema’s TT, TN en IT) 

- het principe van de beschermingsselectiviteit en beschermingswaarden. 

Technologie van het materieel en de installaties van de werkplaatsen (schema’s) 
De kandidaat is in staat om zich te bedienen van, te beschrijven, uit te leggen en/of zijn keuze te rechtvaardigen: 

- de HS voorverwarmingsinstallaties van de rijtuigen in de uitwijkbundels 

- de HS-proefinstallaties van de spoorvoertuigen 

- de installaties voor binnen- en buitenverlichting: ontwerp, studie 

- de installaties voor verwarming, verluchting en klimaatregeling en hun regeling 

- de diverse installaties : carwash, schoonmaakinstallaties, ovens, … 

- hefmaterieel (bruggen, stutbalken,…) en overslagmaterieel 

- behandelingsmaterieel in de werkplaatsen 

- materieel en installaties om allerlei soorten fluida onder druk te zetten 

- lasmaterieel en ander materieel dat er betrekking op heeft 

- de voedingen met hakkers en de frequentie-omvormers 

- de generatoren met diesel- of benzinemotor 

- batterijen: soorten, ladingsmethodes, onderhoud, … 

- elektrische motoren met gelijkstroom en wisselstroom 

Meet- en controletechnieken 
De kandidaat is in staat om zich te bedienen van, te beschrijven, uit te leggen en/of zijn keuze te rechtvaardigen: 

- de elektrische meetmethodes  

- de elektrische meettoestellen 

- de dimensionele meettoestellen en methodes 

- de fotometrische meettoestellen en methodes 

- de niet-destructieve controletoestellen (ultrasone, video, X-stralen), de objectieven, voordelen en beperkingen 

 van thermografie 
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Organisatie van het onderhoud en beheer van het materieel  
De kandidaat is in staat om: 

-  de organisatie van het onderhoud en van het beheer van het materieel van vaste installaties uit te leggen 

- de uitvoeringstijd en prijs te berekenen 

- de kostprijs te optimaliseren 

- het preventief en curatief onderhoud te organiseren 

- de controlemethodes toe te passen 

- de controlefiches op te stellen 

- de uitrustingen te kiezen die nodig zijn om het onderhoud uit te voeren 

Investerings- en exploitatiebudget 
De kandidaat is in staat het onderscheid te maken tussen een investering en een exploitatie. 
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Tractieketen HLE en MR met JH 
De kandidaat is in staat te beschrijven, te schematiseren, zijn keuze te rechtvaardigen en uit te leggen : 

- alle constitutieve elementen van de tractieketen, de JH, de aanloopweerstanden, het shunten, de relais, de 

 motor,  de hulpmiddelen … 

Tractieketen HLE en MR met hakker 
De kandidaat is in staat om de volgende elementen te beschrijven, te schematiseren, zijn keuze te rechtvaardigen 

en uit te leggen : 

- alle elementen van de tractieketen, de hakker, het ingangsfilter, de hakfrequentie(s), de vernierthyristor, de 

 motor …. 

De kandidaat is in staat om de werkingsprincipes te analyseren van : 

- de hakker, de vernierthyristor en de stuurelektronica. 

Tractieketen HLE, MR met asynchrone motor 
De kandidaat is in staat te beschrijven, te schematiseren, zijn keuze te rechtvaardigen en uit te leggen : 

- alle constitutieve elementen van de tractieketen, de hakker, de wisselrichter, het ingangsfilter,  

      de transformator, de motor 

- de stuurelektronica 

HST en EUROSTAR 
De kandidaat is in staat te beschrijven, te schematiseren, zijn keuze te rechtvaardigen en uit te leggen : 

- alle constitutieve elementen van de tractieketen  

- de synchrone en/of asynchrone motor. 

Dieseltractie 
De kandidaat is in staat om het werkingsprincipe te schematiseren en uit te leggen van : 

- de elektrische uitrustingen 

- de stuuruitrusting van de HLD 77 en MW41 

- de elektrische transmissie “EMS” of “ACEC Westinghouse” 

- de weerstandsremming. 

Rem 
De kandidaat is in staat te beschrijven, te schematiseren en uit te leggen:  

- het principe van de overbrenging van het remsignaal op de rijtuigen en de motorrijtuigen (EP rem) 

- de algemene principes van de remsystemen 

- de constitutieve elementen van de remsystemen en hun werking 

- de verschillende organen die tussenkomen bij de productie van perslucht, beginnende bij de ingang van de 

 compressor tot aan de uitgang van droge perslucht klaar voor gebruik. 

Reizigers en tractiematerieel  
De kandidaat is in staat te schematiseren en het werkingsprincipe uit te leggen : 

- de statische omvormers 

- de stuurelektronica 

- de klimaatregeling en koelcyclus 

- de verlichting, verwarming en hun regeling 

- de batterijen en de oplaadsystemen 

- de omroepinstallaties 

- de deurmechanismen van rijtuigen. 

Systemen voor de besturingscontrole en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de toepassing van de volgende systemen te schematiseren en uit te leggen: 

- AW, memor, TBL 1, TBL 2, KVB, TVM 430. 
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Programma technisch ondersectorchef “verlichting, verwarming en drijfkracht” 

Voor de personeelsleden van Infrabel 
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Verlichting binnen en buiten 
De kandidaat heeft een uitgebreide kennis van de soorten installaties, de periodiciteit van het onderhoud van 

verschillende installaties, de theorie over lampen. De kandidaat is in staat deze kennis in de praktijk toe te passen. 

 

Hoogspanning 
De kandidaat heeft een grondige kennis van de samenstelling en de werking van de installaties. 

 

Automatisatie 
De kandidaat is in staat om de bedrading en de programmatie van een geautomatiseerd systeem te realiseren.  

 

No Breaks, gelijkrichters en batterijen 
De kandidaat is in staat om de installatie uit te voeren en heeft de basiskennis van de technische bepalingen voor 

de bediening en het onderhoud. 

 

Elektrogeengroepen 
De kandidaat is in staat om de installatie uit te voeren en heeft de basiskennis van de samenstelling en werking. 

 

Pompen en compressoren 
De kandidaat is in staat om de technische specificaties te interpreteren en heeft de basiskennis van de werking en 

samenstelling van de meest voorkomende types. De kandidaat is in staat deze aan te sluiten en het basisonderhoud 

uit te voeren. 

 

Laagspanning 
De kandidaat heeft een uitgebreide kennis van de samenstelling en werking van voedingssystemen, 

beveiligingssystemen, veiligheidsaspecten, periodiciteit en type van onderhoud. De kandidaat is in staat zijn kennis 

in de praktijk toe te passen. 

 

Algemene principes van de seininrichting 
De kandidaat is in staat om  een schematisch seininrichtingsplan te lezen en te analysere. 

 

Voeding van seininstallaties en installaties ICT 

 

VCAW 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake kwaliteit toe te passen en te doen 

toepassen. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten 

 waaraan hij deelneemt. 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake veiligheid toe te passen en te doen 

toepassen (uitgezonderd de bescherming van de werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI -RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 

De kandidaat bezit de praktische kennis m.b.t. de gevaren van elektriciteit: de eerste hulp en de te nemen 

maatregelen bij ongevallen (o.a. brandbestrijding, elektrische branden). 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de werknemers terug te 

vinden, te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

aangrenzend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van Infrabel 
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 Specifieke toepassingen 

De kandidaat is in staat informatica programma’s, specifiek voor de specialiteit te gebruiken. 
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Verlichting binnen en buiten 
De kandidaat heeft een uitgebreide kennis van de soorten installaties, de periodiciteit van het onderhoud van 

verschillende installaties, de theorie over lampen. De kandidaat is in staat deze kennis in de praktijk toe te passen. 

 

Hoogspanning 
De kandidaat heeft een grondige kennis van de samenstelling en de werking van de installaties. 

 

Automatisatie 
De kandidaat is in staat om de bedrading en de programmatie van een geautomatiseerd systeem te controleren.  

 

Liften en roltrappen 
De kandidaat heeft een uitgebreide kennis en is in staat de volledige elektromechanische samenstelling en werking 

te controleren van veiligheidssystemen, van de basis-depannage, van de periodiciteit en soorten onderhoud en 

keuring (uitgezonderd de elektronica en automatisatie). De kandidaat is in staat zijn kennis toe te passen. 

 

No Breaks, gelijkrichters en batterijen 
De kandidaat is in staat om de installatie uit te voeren en heeft de basiskennis van de technische bepalingen voor 

de bediening en het onderhoud. 

 

Elektrogeengroepen 
De kandidaat is in staat om de installatie uit te voeren en heeft de basiskennis van de samenstelling en werking. 

 

Pompen en compressoren 
De kandidaat is in staat om de technische specificaties te interpreteren en heeft de basiskennis van de werking en 

samenstelling van de meest voorkomende types. De kandidaat is in staat deze aan te sluiten en het basisonderhoud 

uit te voeren. 

 

Laagspanning 
De kandidaat heeft een uitgebreide kennis van de samenstelling en werking van voedingssystemen, 

beveiligingssystemen, veiligheidsaspecten, periodiciteit en type van onderhoud. De kandidaat is in staat zijn kennis 

in de praktijk toe te passen. 

 

Verwarming, ventilatie en koeling (airconditioning) 
De kandidaat begrijpt de werking van de installaties en is in staat wijzigingen en vernieuwingen aan te brengen. 

 

Algemene principes van de seininrichting 
De kandidaat kan een schematisch seininrichtingsplan lezen en analyseren 

 

Voeding van seininstallaties en installaties ICT 

 

VCAW. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake kwaliteit toe te passen en te doen 

toepassen. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten 

 waaraan hij deelneemt 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake veiligheid toe te passen en te doen 

toepassen (uitgezonderd de bescherming van de werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI -RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 

De kandidaat bezit de praktische kennis m.b.t. de gevaren van elektriciteit: de eerste hulp en de te nemen 

maatregelen bij ongevallen (o.a. brandbestrijding, elektrische branden). 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de werknemers terug te 

vinden, te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

aangrenzend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van NMBS  
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 Specifieke toepassingen 

De kandidaat is in staat informatica programma’s, specifiek voor de specialiteit te gebruiken. 
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ELEKTROMECHANICA – WERKPLAATSEN I: technisch ondersectorchef 

“werkplaatsen I (elektromechanica)” 
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 Specifieke technologie  
De kandidaat kent de algemene principes m.b.t. elektriciteit, elektronica en numerieke logica. 

De kandidaat kent de algemene principes van de mechanica. 

De kandidaat kent de basisprincipes (zonder toepassing en uitzonderingen) van de seininrichting m.b.t. de 

domeinen relais, EBP, AAT, telebediening. 

De kandidaat kent de basisprincipes (zonder toepassing en uitzonderingen) van de bovenleidingen m.b.t. de 

domeinen apparatuur, bovenleidingen, principeschema’s van onderstations. 

De kandidaat heeft een basiskennis van de onderdelen, de montageproblematiek, de volledige revisiecyclus en 

het uitvoeren, opzetten en controleren van testen met betrekking tot T-schakelaars en bedieningskoffers. 

De kandidaat kent de basisprincipes van de bestaande technologieën binnen telefonie [sono en telesono, 

specifieke telefonie (selectief, dispatch, centralisatie)] en is in staat om bestaande systemen te onderhouden. 

De kandidaat kent de basisprincipes van programeerbare automaten en is in staat om zelf de nodige testen uit te 

voeren. 

Specifieke reglementering  
De kandidaat kent de reglementen AREL en AREI en is in staat deze toe te passen. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures toe te passen en te doen toepassen die 

tussenkomen in de kwaliteit. 

- ISO 9001 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten 

 waaraan hij deelneemt. 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures toe te passen en te doen toepassen die 

tussenkomen in de veiligheid (uitgezonderd de bescherming van de werknemers – zie hierna). 

- OSAS 18001 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures m.b.t. milieu toe te passen en te doen 

toepassen. 

- ISO 14001 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de werknemers terug te 

vinden, te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van de Belgische Spoorwegen 
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 Specifieke toepassingen 

De kandidaat is in staat informatica programma’s, specifiek voor de specialiteit te gebruiken. 
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MECHANICA – WERKPLAATSEN I: technisch ondersectorchef “werkplaatsen I 

(mechanica)” 
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Plans en schema’s  
De kandidaat is in staat de plans en de technologische schema’s te lezen en te interpreteren. 
Controletoestellen en -technieken 
De kandidaat begrijpt de werking en de toepassing van de technische toestellen en de controle (metrologie). 
Weerstand van de materialen 
De kandidaat is in staat zijn kennis op gebied van weerstand van de materialen te gebruiken. 
Specifieke basiskennis  
De kandidaat is in staat de basisinformatie in de volgende domeinen te gebruiken: 

- mechanica 

- elektriciteit 

- verbrandingsmotoren (diesel – explosiemotor) 

- hydraulica (+ lezen van plans) 

- pneumatica (+ lezen van plans) 
Materiaalkennis 
De kandidaat kent de verschillende materialen en hun karakteristieken. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake kwaliteit toe te passen en te doen 

toepassen. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures inzake veiligheid toe te passen en te doen 

toepassen (uitgezonderd de bescherming van de werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de werknemers terug te 

vinden, te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van de NMBS Groep 
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 Specifieke toepassingen 

De kandidaat is in staat informatica programma’s, specifiek voor de specialiteit te gebruiken. 
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Reglementering beheer van het verkeer (Infrabel) 
De kandidaat is in staat de algemene reglementering betreffende het beheer van het verkeer toe te passen 

en uit te leggen. 

ARE    Titel 

  211:  Behandeling van ongevallen 

  212:  Beheer van het intern noodplan Infrabel 

  300:  Bepalingen voor het veiligheidspersoneel 

  411:  Beheer van de rijpaden 

  412:  Opstellen en publiceren van de dienstregelingen 

  421:  Regeling en controle op de regelmaat van het spoorwegverkeer 

  511:   Gemeenschappelijke voorschriften voor alle categorieën van treinen 

  512:   Voorschriften eigen aan reizigerstreinen 

  513:   Voorschriften eigen aan goederentreinen 

  514:   Voorschriften eigen aan bepaalde categorieën van treinen 

  530:  Besturen en vergezellen 

  611: Organisatie van de infrastructuurbeheerder en de plaatselijke documenten voor de     

    uitvoering van de dienst van de beweging 

  612: Overseinen van de mededelingen 

  613: Exploitatievoorschriften voor de lijnen 

  614: Buitengewone vervoeren 

  615: De rangeerdienst 

            616:            Maatregelen te nemen in geval van ongeval, hinder, incident of in nood verkeren 

  617: Verkeer op enkelspoor of op tegenspoor op een dubbelspoorbaanvak 

  618: Formulierenboek 

  712:            Vaste installaties voor elektrische tractie: inleidend document 

            713: Vaste installaties voor elektrische tractie 

  720: Seininrichting - Algemeenheden 

  721: Laterale seininrichting – Mobiele seinen 

  722.1: Laterale seininrichting – Vaste seinen - Algemene bepalingen 

  722.2: Laterale seininrichting – Vaste seinen – Lichtseinen 

  722.3: Laterale seininrichting – Vaste seinen – Snelheidssignalisatie 

  722.4: Laterale seininrichting – Vaste seinen – Bijkomende seinen 

  OB 24I-AM/2016:   Abnormale werking van de lichtseinen 

            723:   Hulp bij het besturen 

  724.1:  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem – Het  

                              TVM-stuurpostsignalisatiesysteem 

  724.2:  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem – Het TBL  

                              2 -stuurpostsignalisatiesysteem 

  724.3:  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem – Het  

                               ETCS - stuurpostsignalisatiesysteem 

  725:   Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem: 

      Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatie en laterale seininrichting 

  725.1  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem en stopmerkborden:  

      Gemeenschappelijke bepalingen 

  725.2  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem en stopmerkborden: Bepalingen 

  eigen aan lijn 1 

  725.3  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem en stopmerkborden: Bepalingen 

  eigen aan lijnen 2, 3 en 4 

  727.1:  Overwegen en dienstovergangen - Algemeenheden 

  727.2:  Overwegen en dienstovergangen - Overwegen met automatische signalisatie 

  727.3:  Overwegen en dienstovergangen - Beveiliging van de overwegen 

  727.4:  Overwegen en dienstovergangen - Tijdelijke bewaking van automatische overwegen 
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  727.6:  Overwegen en dienstovergangen - Maatregelen bij werken aan de overweginstallatie 

  728.1:  Spoortoestellen – Algemeenheden 

  728.2:  Spoortoestellen – Storingen aan de wissels 

  728.3:  Spoortoestellen – Werken aan de wissels met elektrische bediening 

  729.1:  Schematisch seininrichtingsplan – SSP 

  729.3:  Bericht van tijdelijke snelheidsbeperking 

  730.1:  Blokstelsel – Algemeenheden 

  730.2:  Blokstelsel – Blokstelsel per telefoon op dubbelspoorlijnen 

  730.3:  Blokstelsel – Blokstelsel per telefoon op enkelspoorlijnen 

  730.4:  Blokstelsel – Halfautomatisch en automatisch blokstelsel 

  730.5:  Blokstelsel – Stationblokstelsel 

  731.1:  Bediening van wissels en seinen – Algemeenheden 

  731.2:  Bediening van wissels en seinen – Elektrische bediening 

  731.4:  Bediening van wissels en seinen – Elektromechanische bediening 

  731.5:  Bediening van wissels en seinen – Mechanische bediening 

  732.1:  Sperren van de rijrichting – Algemeenheden 

  732.2:  Sperren van de rijrichting – Gematerialiseerde sperring van de rijrichting 

                                (BSRM/BSP) 

  732.3:  Sperren van de rijrichting – BSRM – Storingen in de apparatuur 

  732.4:  Sperren van de rijrichting – BSP – Problemen aan de apparatuur 

  732.5:  Sperren van de rijrichting – Gematerialiseerde sperring van de rijrichting op banaal 

  spoor (BSI) 

  732.6:  Sperren van de rijrichting – Sperren van de rijrichting door middel van  

  telefoonaankondigingen (BSRTF) 

  740.1 :  Werken – Algemeenheden 

  740.2 :  Veiligheidsboekje voor werken S 627 – S 627bis  

  741.1:  Tijdelijke buitendienststelling van een spoor op lijnen met laterale seininrichting 

  741.2:         Tijdelijke buitendienststelling van een spoor op lijnen met stopmerkborden 

             742.1:   Werken – Diversen – Gemeenschappelijke bepalingen 

             742.2:         Werken met mogelijke indringing in het vrijeruimteprofiel van een spoor  

  742.3 :  Werken – Bijzondere maatregelen, te nemen bij werken aan installaties 

  742.4 :  Werken – Diversen - Werkaansluitingen 

  742.5:  Verkeer van dienstvoertuigen 

  742.6  Werken – Diversen – ATW Tx 

  742.7  Werken – Diversen – ZKL-systeem 

            OB 29I-AM/2016:  Gebruik van de ZKL-slaaf ter ondersteuning van bescherming door middel  

                                            van grote stopseinen (Procedure S 460) – Werkinstructie. 

  750.1:  Toestanden die bijzondere maatregelen vergen op lijnen met laterale seininrichting –   

                      Overschrijden van gesloten stopseinen 

  750.2:  Toestanden die bijzondere maatregelen vergen op lijnen met laterale seininrichting –   

                                Bijzondere exploitatiegevallen 

  751:   Bijzondere maatregelen op lijnen uitgerust met een stuurpostsignalisatiesysteem 

  760:   Private spooraansluitingen 

  811:   Bijzondere voorschriften betreffende arbeidsveiligheid – Zich verplaatsen in de 

  nabijheid van sporen in dienst 

  OB 14I-TMS/2016 Beveiliging van bedienden beweging I-TMS die tussenkomen in of nabij 

    sporen waarop toegelaten snelheid max. 160 km/u bedraagt. 

  812:       Beveiliging van personen die een werk uitvoeren in de sporen met behulp van S 428 

                               en E 829 

 

WERKINSTRUCTIES  Titel 

WIT-PER_NL                                        WIT Permanentie I-TMS 

WIT-SC_NL                                           WIT Safety Controller 

WIT-TCr-NL                                          WIT Traffic Controller 
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SELECTIEPROEVEN VAN DE 2e GROEP – UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET 

SELECTIEGESPREK  

 

De kandidaten worden ondervraagd over het gemeenschappelijk programma en over het 

specifiek programma dat voorzien is voor hun bevorderingsonderafdeling. Ze worden globaal 

geëvalueerd aan de hand van geënsceneerde operationele situaties die eigen zijn aan hun 

activiteitendomein. 

 

GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA 
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De kandidaat is in staat om, vanuit zijn huidige positie, zich te situeren binnen de structuur van zijn directie en is in 

staat om op een algemene wijze de structuur van zijn onderneming uit te leggen. 

 

- Organogram van zijn onderneming.  
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 Gedragscompetenties 

De kandidaat toont aan dat hij beschikt over de vereiste gedragscompetenties, gerelateerd aan de graad waarvoor 

hij postuleert. 
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Principes en technieken voor het opstellen van professionele documenten en hun gebruik 
Rekening houdend met de doelgroep is de kandidaat in staat om op een duidelijke en bondige wijze een document 

(dienstnota, brief, consigne, bestek, enz.) voor beroepsdoeleinden (administratief, technisch, commercieel, enz.) 

efficiënt op te stellen, te beoordelen, uit te leggen en te gebruiken. 

- Keuze van communicatie-elementen. 

- Spelling, woordenschat, grammatica. 

- Structuur van het document (opbouw). 

 

Tekstverwerking 
Met behulp van een elektronisch tekstverwerkingssysteem is de kandidaat in staat om een document (dienstnota, 

brief, consigne, bestek, enz.) te bewerken voor beroepsdoeleinden (administratief, technisch, commercieel, enz.) 

waarbij wordt toegezien op de structuur en de presentatie. 

 

Tabellen en beheer van databanken 
De kandidaat is in staat om de gegevens te verwerken en de informatie ervan op een gedetailleerde manier te 

gebruiken. 

- Sorteren en selecteren in een lijst. 

- Gebruik van formules. 

- Opmaken van tabellen/lijsten/grafieken. 

- Opmaken van statistieken. 

 

Elektronische communicatiemiddelen 
De kandidaat is in staat om de middelen die hem ter beschikking worden gesteld te gebruiken om de post en een 

elektronische agenda te beheren en te exploiteren. 

 

Informatie beheren 
De kandidaat is in staat om snel een grote hoeveelheid belangrijke informatie te beheren, snel de informatie terug 

te vinden die hij nodig heeft in documenten, bestanden en/of netwerken, deze informatie te bewaren, te klasseren en 

te structureren (al of niet elektronisch). 

- Intraweb. 

- Andere interne informaticatoepassingen. 
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BOEKHOUDPERSONEEL: boekhouder 1
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 klasse 

D
o

m
ei

n
 Thema 

Doelstelling 

Vakken  

B
o

ek
h

o
u

d
in

g
 

Belgische boekhoudnormen 
De kandidaat is in staat om de normen en bepalingen van het Belgische boekhoudrecht uit te leggen en toe te 

passen.  

- Toepassing van de boekhoudkundige bepalingen die voortvloeien uit: 

 het K.B. van 30/01/ 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen 

 het K.B. van 12/09/1983 betreffende de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel 

- Evaluatieregels goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de onderneming waarbij de kandidaat op het 

ogenblik van de proef zijn activiteiten uitoefent 

- Laatste jaarrekeningen gepubliceerd door de onderneming waarbij de kandidaat zijn activiteiten uitoefent 
Functioneren van de rekeningen 
De kandidaat is in staat om het functioneren van de rekeningen uit te leggen en de courante begrippen te 

analyseren.  

-  Functioneren van de rekeningen en verband met de algemene boekhouding 

-  Begrippen verlies, winst, subsidies 

-  Begrippen ratio’s en interpretatie van klassieke financiële ratio’s 
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Vennootschapsrecht 
De kandidaat is in staat om de procedures en voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen op het gebied 

van naamloze vennootschappen uit te leggen. 

-  Bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen aangaande naamloze vennootschappen 
Fiscaliteit 
De kandidaat is in staat om de correcte toepassing van de bepalingen aangaande aftrek en debitering van de 

BTW uit te leggen en te verifiëren alsook om de jaarlijkse belastingschuld van de onderneming te berekenen en de 

grote principes inzake fiscaliteit uit te leggen. 

- Begrippen BTW, belastbare verrichtingen, belastingplichtige, leveringen van goederen in België, 

dienstverleningen, belastingvrije verrichtingen, belastingsbases, tarieven, invoer, vrijstellingen, belastingaftrek, 

gewone belastingplichtigen, terugbetaling van de taks, verplichtingen om de BTW-inning te waarborgen, 

controlemaatregelen om de BTW-inning te waarborgen. 

- Vennootschapsbelasting: belastbare en belastingvrije reserves, niet toegelaten uitgaven en notionele interesten 
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ADMINISTRATIEF PERSONEEL: bureauchef 
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Personeelsbeheer 
Vanuit een concreet geval in een algemene situatie is de kandidaat in staat om in de reglementering die hem ter 

beschikking wordt gesteld (bundels, berichten, intraweb, enz.) de elementen te zoeken die voor hem noodzakelijk 

zullen zijn om het toepassingsgebied te bepalen, de inhoud van de toe te passen reglementering samen te vatten, 

oplossingen voor te stellen, de gebreken te herkennen en een kritische analyse te geven van het voorgelegd 

praktijk geval 

- Verlof en afwezigheden: Statuut van het personeel - Hoofdstuk VIII + ARPS - Bundel 542 

- Dienst- en rusttijden: Statuut van het personeel – Hoofdstuk VI + ARPS – Bundel 541 behalve bijlagen 

- Vergoedingen en toelagen: ARPS - Bundel 523: 

  nachtwerk, zaterdag- en zondagwerk; 

  uitoefening van hogere functies; 

  verplaatsing of interim;  

  gebruik van de eigen wagen. 

- Bezoldiging van het personeel : ARPS – Bundel 520. 

- Productiviteitspremies: bericht 53 H-HR/2006 en 46PP/2001. 

- Toegangsvoorwaarden tot de betrekkingen : ARPS – Bundel 501. 

- Overplaatsingen: Statuut van het personeel – Hoofdstuk V + ARPS – Bundel 535. 

- Tuchtmaatregelen: Statuut van het personeel – Hoofdstuk XIV + ARPS - Bundel 550. 

- Aanschrijving: bericht nr. 137 H-HR/2015. 

- Afwezigheid wegens ziekte : ARPS – Bundel 571. 

- Lichamelijke ongeschiktheid : ARPS – Bundel 575. 

- Glossarium HR. 

(alsook de van kracht zijnde berichten H-HR die betrekking hebben op de hierboven vermelde materies) 

Organisatie onthaal 
De kandidaat is in staat de organisatie van het onthaal van een nieuwe collega in zijn onderneming uit te leggen 

en zijn rol in de integratie te beschrijven en te analyseren. 
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 Algemeen kader voor de gunning van de opdrachten 

De kandidaat is in staat om het kader en de algemene principes van de opdrachten, het proces van gunning van 

opdrachten en de grote lijnen inzake de uitvoering van de opdrachten toe te lichten. 

- Wetgeving inzake overheidsopdrachten. 

- Delegatie van bevoegdheden. 
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PERSONEEL VAN DE SUPPLY CHAIN: Chef supply  
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Thème 

Objectif 

Matières 

 

Domein: materialen 

Structuur bedrijf Infrabel: nieuw organigram 

Beheerscontract Infrabel 

Personeelsbeleid 

Takenplanning 

Tekstverwerking en tabellenbeheer 

Electronische communicatie 

Informatiebeheer (intraweb) 
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- Uitstekende kennis van het functioneren van een geïntegreerd ERP pakket 

- Uitstekende operationele kennis van het functiuoneren van een MRP systeem 

- Uitstekende operationele kennis van het functioneren van een ATP systeem 

- Uitstekende operationele kennis van het functioneren van een WMS systeem 

- Uitstekende operationele kennis van het functioneren van een lokaal magazijn (Area Magazijn of Service 

Point Maintenance in een LCI of LCI-antenne) 

- Uitstekende operationele kennis van het functioneren van de Material Master Data. 

- Uitstekende operationele kennis van het functioneren van een centraal distributiemagazijn 

- Uitstekende kennis van MS office en vooral EXCEL en WORD 
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- Infrabel SharePoint-site van de afdeling Supply: 

http://sharepoint.infrabel.be/sites/Supply/sup/default.aspx 

- ‘materiaalbeheer in de magazijnen’ : eindwerk van Johan Smeets in het kader van stagewerk Directie 

Infrastructuur 

-  ‘optimization planning concrete sleepers’ : eindwerk van Bert Van Sweevelt in het kader van Executive 

Master Class Supply Chain Management Vlerick Management School 

- ‘feedback on actual delivery date and quantity’ : eindwerk van Leen De Gendt in het kader van Executive 

Master Class Supply Chain Management aan Vlerick Management School 

- ‘inventory optimization model’ : eindwerk van Johan Smeets in het kader van Executive Master Class 

Supply Chain Management aan Vlerick Management School 

- ‘to more reliable system lead times’: eindwerk van Stijn Voet in het kader van Executive Master Class 

Supply Chain Management aan Vlerick Management School 

- ‘Introduction of 5S in a central warehouse’: eindwerk van Dave Timmermans in het kader van Executive 

Master Class Supply Chain Management aan Vlerick Management School 

 

 

  

http://sharepoint.infrabel.be/sites/Supply/sup/default.aspx
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Algemene reglementering "Productie cargo" 
De kandidaat is in staat de reglementering toe te passen en uit te leggen. 

Procedure handleidingen 

I  Rangeringen 

II,  Bundel 1 Het veiligheidspersoneel van B-Freight Services 

III, Bundel 1 Samenstelling en vorming van goederentreinen 

III, Bundel 2 Vervoer van gevaarlijke goederen met wagenlading 

III, Bundel 3 Behandeling van het gecombineerd vervoer en het hiermee gelijkgesteld vervoer 

Werkdocument Handleiding voor het rangeren van de wagens, het vormen van de treinen en de factage 

Omzendbrieven 26 BC/2008 - Lastenkaders met ladingslimieten 

  35 BC/2008 - Uitbaten van lokale lijnen in navettebediening 

  16 FS/2012 – Organisatie van de permanente vorming van het sedentair personeel B-FS 

  18FS/18 - Logistics/2012  Proces voor de aankondiging en individuele maatregelen met het 

     oog op het wederindienststellen van een operator in zijn  

     veiligheidsfuncties 
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 Basisreglementering Infrastructuurbeheerder geldig voor de Spoorwegondernemingen 

De kandidaat is in staat de reglementering toe te passen en uit te leggen. 

ARGSI 

7.1.9 Verschillende voorschriften 

  Hoofdstuk 1: Schematisch seininrichtingsplan (SSP) 
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VVESI 

1.1        Infrastructuur – Algemeenheden 

1.2        Sporen, vrijeruimteprofiel en kunstwerken 

1.3          Diverse voorschriften 

3.1 Besturing en seingeving – Lijnen met laterale seininrichting 

4.1 Voorschriften voor treinen 

4.2 Remming van treinen en remproeven tijdens de exploitatie 

  Hoofdstuk 1: Remming van treinen - Algemeenheden 

  Hoofdstuk 3: Remming van treinen – Goederentreinen 

  Hoofdstuk 4: Remming van treinen – Los rijdende locomotieven en treinen uitsluitend  

  samengesteld uit locomotieven 

  Hoofdstuk 5: Remming van stellen in rangering 

  Hoofdstuk 6: Remproeven tijdens de exploitatie – Algemeenheden 

  Hoofdstuk 7: Remproeven tijdens de exploitatie – Gesleepte treinen 

4.3  De schouwing van treinen 

  Hoofdstuk 1: De technische schouwing van goederentreinen   

4.4 Buitengewone vervoeren en ladingen 

5.1 Overseinen van mededelingen 

5.2 Exploitatievoorschriften voor de lijnen, uitgezonderd hoofdstuk 12: “Bijzonderheden voor de exploitatie                        

van hogesnelheidslijnen HST 1 tot 4 

5.3 Verkeer van buitengewone vervoeren 

5.4 De rangeerdienst 

5.5 Maatregelen te nemen bij ongeval, hinder, incident, of in nood verkeren, uitgezonderd hoofdstuk 7: “Te 

nemen maatregelen voor bepaalde incidenten of specifieke averijen op lijnen met stopmerkborden”  

5.6 Organisatie van de infrastructuurbeheerder 

7.1 Het besturen 

7.2 Het vergezellen 

7.3 Voorschriften voor personeel van de IG of de MOBE dat zich in of nabij sporen bevindt. 

V
ei

li
g

h
ei

d
 Beheer van de veiligheid 

De kandidaat is in staat de reglementering voor ongevallen toe te passen en uit te leggen. 
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PERSONEEL VAN DE REIZIGERSSTATIONS: eerste adjunct-stationschef 
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Algemene reglementering reizigersstations  

De kandidaat is in staat de reglementering toe te passen en uit te leggen voor de uitvoering van zijn operationele 

taken en interventies, uit te voeren te velde bij exploitatieongevallen en er een kritische analyse van te geven. 

 

Diversen 

Netverklaring    Rubrieken 1 tot 6, bijlage B.4 

Verordening 1371/2007   Artikels 18, 19, 23, 24, 29 

Bericht 4 B-TR.2014                  Organisatie van de hulp aan het personeel B-TR.5 

     slachtoffer van een schokkende gebeurtenis met  

     traumatiserend karakter 

 

Certificatie personeel B-TR.5                  Koninklijk Besluit 09 juli 2013 

     (blz. 75037 tot 75050, enkel de artikels met betrekking tot de  

     veiligheidsfunctie “onderstationschef en bedienden belast met de  

     rangeringen specialiteit reizigers” en blz. 75101 tot 75103) 

     Nota B-TR.513 “Certificering van het veiligheidspersoneel 

     B-TR.5 dd. 30/09/2014” 

Veiligheidsinrichtingen OW   Koninklijk Besluit 11 juli 2011 (blz. 42876 tot 42882) 

 

Intern Interventieplan NMBS (B-IIP)  Bericht 36 B-TR 2017 

 

DOU – Document Of Understanding                 DOU B204: Beveiliging voor sneeuwruimen door NMBS 

                                                                                Stations  

                                                                                DOU B205: Beveiliging voor het prikken van de sporen 

                                                                                en het poetsen op minder dan 1 meter van de perronboord  

                                                                                door NMBS Stations  

 

Procedures verdwenen personen                            Omzendbrief 1 B-TR 2017 

 

Exploitatiehandleidingen NMBS B-TR.5 

 

Bundel I Deel 1: Algemene beschrijving van de organisatie 

 Deel 2: Spoorwegterminologie  

 

Bundel II  Deel 1: Reizigersdispatching (RDV) 

  Deel 2: De districten en de stations (Assistentie PBM en ROR) 

  Deel 4: Individuele bescherming 

 

Bundel III Deel 1: Seininrichting, spoortoestellen en bovenleiding 

  Deel 2: Rollend materieel van de NMBS 

  Deel 3: Remming en remproeven 

 

Bundel IV  Deel 1: Organisatie van de rangeerdienst en fiches 

  Deel 2: Gemeenschappelijke voorschriften voor alle reizigerstreinen 

  Deel 3: Voorschriften voor treinen samengesteld uit motorstellen  

    Deel 4: Voorschriften voor treinen samengesteld uit motorwagens 

    Deel 5: Voorschriften voor gesleepte reizigerstreinen 

    Deel 6: Voorschriften voor hogesnelheidstreinen 

 

Bundel V  Deel 1: Vertrek van de treinen 

    Deel 2: Exploitatie van de lijnen 

    Deel 3: Maatregelen te nemen bij ongeval, hinder, incident of in nood verkeren 
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PLANNING PERSONEEL: Hoofdcoördinator planning 
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Kennis van de onderneming 
- Structuur NMBS: nieuw organigram 

- Beheerscontract NMBS 

 

Beheer Human Resources 
- Personeelsbeleid 

- Takenplanning 

- Tekstverwerking en tabellenbeheer 

- Elektronische communicatie 

- Informatiebeheer (intraweb) 
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Organisatie van het onderhoud en beheer van het materieel (reizigers en tractie) 
De kandidaat is in staat om een beschrijving te geven van alle diensten die tussenkomen in de 

organisatie van het onderhoud en het beheer van het rollend materieel 

 

Investering- en exploitatiebudgetten 
De kandidaat is in staat om een beschrijving te geven van de verschillen tussen een 

investeringsbudget en een exploitatiebudget. 

M
R

P
 

 

Materials Requirement Planning 
De beheerder MRP is in staat te functioneren als verantwoordelijke voor alle MRP operaties in zijn 

zone. 

Hij is in staat het geheel van de MRP taken te beheren alsook de complexe dossiers. Hij moet in 

staat zijn een relatief grote groep van medewerkers van verschillend niveau te beheren.  

 

- Functioneren van een geïntegreerd ERP packet 

- Operationeel functioneren van een MRP system 

- Functioneren van een centraal magazijn (CW) 

- Operationeel functioneren van een centraal distributiemagazijn 

- Operationeel functioneren van een bureau aankopen van een centraal magazijn 

- Operationeel functioneren van een centraal aankoopbureau 

- Wetgeving inzake openbare aanbestedingen 

- MS office en vooral EXCEL en WORD 
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MRP: Materials Requirement Planning 
De kandidaat is in staat om onderstaande te analyseren, op te zetten en kritisch te bekijken: 

-  de globale structuur, zijn functioneel schema, de werklast, behoeftebepaling; 

-  de Sales and operation planning (S&OP): weten wat het is om “de behoeftes aan te passen i.f.v. 

de resources”; 

-  de Manufacturing planning and scheduling (MPS); 

-  de verschillende stappen in de planning en de scheduling, MRP2; 

-  de productieplanning, de behoeftes aan de nodige materialen en onderdelen, de strategie rond de 

planning. 
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Analyse op basis van de P.E.R.T. methode 

 
De kanidaat is in staat om onderstaande te analyseren en kritisch te bekijken: 

- De samenstelling, het toepassingsgebied, de grafische voorstelling, de randvoorwaarden en 

de doelstelling van deze methode 

 

De kandidaat is in staat om een oefening op te lossen volgens de P.E.R.T. methode. 

 

 

Analyse op basis van een Gantt diagram 

 
De kanidaat is in staat om onderstaande te analyseren, op te zetten en kritisch te bekijken: 

- Het toepassingsgebied, de grafische voorstelling, de randvoorwaarden en de doelstelling van 

deze methode 

 

De kandidaat is in staat om een oefening op te lossen volgens de Gantt methode. 

 

 

Noties van logistiek 

 
- De organisatorische principes die toegepast worden binnen een logistiek magazijn rond de 

ontvangst, stockage en het klaarmaken voor verzenden van de goederen te verklaren. 

- De orderpicking, cross-docking, de stock, de aanvulling van de stock, het 

verzenden/laden/ontvangen van goederen en het controleproces te analyseren en te verklaren. 

- Hij begrijpt de uitdagingen m.b.t. de logistiek. 
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Intrawebsite NMBS Dienst Planning 

 

http://ERP/ 

 

Cursus 1232  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://erp/
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 Exploitatieregelgeving treinbegeleiding 

De kandidaat is in staat de exploitatieregelgeving m.b.t. de treinbegeleiding uit te leggen, te verifiëren, te 

evalueren, te verbeteren en er een kritische analyse van te geven. 
- Handboek treinbegeleiding 
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Commerciële regelgeving 
De kandidaat is in staat de commerciële regelgeving aan boord van de trein uit te leggen, te verifiëren, te 

evalueren, te verbeteren en er een kritische analyse van te geven. 

- Productfiches binnenlands verkeer 

- Algemene voorwaarden voor het vervoer van reizigers, begeleide bagage en voor andere prestaties in 

 binnenlands verkeer: bundel 1 en 2 

- Omzendbrief: Regularisering van reizigers in de treinen in het internationaal verkeer 
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l Publicaties bestemd voor het treinbegeleidingspersoneel 
De kandidaat is in staat de informatie voor de treinbegeleider op te stellen, uit te leggen, te testen, te verifiëren, te 

evalueren, te verbeteren en er een kritische analyse van te geven. 

- consignes 

- flash 

- express 

- info treinbegeleiding 

- info agressie 

- info Itris 
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Specifieke informatica toepassingen 
De kandidaat is in staat de volgende toepassingen te gebruiken en uit te leggen: 

- SIV 

- ITRIS  
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Reglementering van de verkoop 
De kandidaat is in staat om de geldende reglementaire bepalingen op gebied van de verkoop op te noemen, toe te 

lichten, toe te passen en te verduidelijken. 

- Algemeen Reglement Organisatie van de Verkoop (AROV) 

 

Werkconsignes van de hoofdontvangers 
De kandidaat is bekwaam om de taken toegewezen aan een hoofdontvanger te begrijpen, te becommentariëren en 

in zijn geheel te plaatsen 

- Werkconsigne ten behoeve van de hoofdontvanger  
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Algemene reglementering verkeersinfobedienden 
De kandidaat beheerst integraal de verschillende reglementen en voorschriften in het domein "Informatie aan 

de reizigers" om: 

- de kwaliteit van de informatieverstrekking aan de klanten te kunnen evalueren en bijsturen; 

- de teamleaders info te kunnen begeleiden en coachen. 

 

Reglementering - Exploitatiehandleiding: 

 

 Bundel I – deel 1: Algemene beschrijving van de organisatie 

(volgende rubrieken: 1, 2, 4, 6.5, 6.6, 6.7) 

 Bundel III – deel 2: Rollend materieel van de NMBS 

(volgende rubrieken: 1.1.1, 1.1.2) 

 Bundel IV – deel 2 rubriek 2 

 Bundel IV – deel 3 rubrieken 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5 

 Bundel IV – deel 4 rubrieken 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 Bundel IV – deel 5 rubrieken 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 + bijlage 1 t.e.m. 8 

 Bundel IV – deel 6 rubrieken 1.1, 1.2, 1.4.1, 1.4.2, 2, 3 

 Bundel V – deel 1: Vertrek van de treinen 

(volgende rubrieken: 1, 2, 3, 5) 

 Bundel V – deel 2: Exploitatie van de lijnen 

(rubriek 3) 

 Bundel V – deel 3: Maatregelen te nemen bij ongeval, hinder, incident of in nood verkeren + bijlagen 

 

Omzendbrief “Informatie aan de reizigers in de stations en onbewaakte stopplaatsen”(versie 1.0 van 15.01.2016) 

 

De vervoersovereenkomst tussen Infrabel en NMBS betreffende de opdrachten van openbare dienst 
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  De kandidaat is zowel schriftelijk als mondeling communicatief zeer sterk. 

- Hij coördineert de werking van de teamleaders info, werkt proactief en anticipeert op alle mogelijke 

problemen; 

- Hij beschikt over de nodige competenties om op een adequate manier om te gaan met changemanagement; 

- Hij zet bestaande en nieuwe werkmethodes om in duidelijke en gebruiksvriendelijke consignes, 

werkinstructies  

en syllabi; 

- Hij beschikt over de vereiste vaardigheden om deze te verduidelijken en boeiend te maken aan de hand van 

PowerPoint presentaties en andere pedagogische middelen; 

- Hij belegt op regelmatige basis vergaderingen met de teamleaders info, stelt de agenda’s ervan op en staat  

nadien in voor de opmaak van de verslagen. 

Hij is hiervoor vertrouwd met de nodige vergadertechnieken en is goed onderlegd in het actief luisteren; 

- Hij staat in voor de opmaak van de fundamentele en permanente opleidingen; 

- Hij werkt actief mee aan de opmaak en aanpassing van de officiële leerplannen; 

- Hij overlegt op regelmatige basis met de diverse afdelingen van B-TR.5 (Operationeel beheer treinverkeer) en  

verzorgt de informatiedoorstroming Top-Bottom en Bottom-Top; 

- Hij is verantwoordelijk voor het opmaken van de examens van de fundamentele opleidingen en de 

aanvullende 

opleidingen EMMA en staat mee in voor de verbetering ervan. 

Hij zetelt in de examenjury’s; 

- Hij coacht de teamleaders info en biedt de nodige ondersteuning. 

Hij staat in voor de evaluatie van de teamleaders info en verstrekt hen op regelmatige basis de nodige 

feedback; 

- Hij beschikt over een grondige kennis van EMMA en de onderliggende architectuur ervan; 

- Hij doet verbeteringsvoorstellen aan de hiërarchische lijn. 
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  Elektronische communicatiemiddelen 
De kandidaat beheerst de middelen die ter beschikking worden gesteld aan de informatieverstrekking aan de klanten 

zoals: 

- EMMA; 

- Passengersweb; 

- RCS/Speakersview/TOG; 

- Programma B4U; 

- Intraweb; 

- Enz. 

 

Informaticatoepassingen: 
De kandidaat is goed vertrouwd met de Officetoepassingen Word, Excel en PowerPoint. 

Hij is in staat om opleidingen in te plannen en te verwerken in SAP/LSO 
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Reglementering beheer van het verkeer (Infrabel) 
De kandidaat is in staat de algemene reglementering betreffende het beheer van het verkeer toe te passen 

en uit te leggen. Hij is in staat er een kritische analyse van te geven. 

ARE    Titel 

  211:  Behandeling van ongevallen 

  212:  Beheer van het intern noodplan Infrabel 

  300:  Bepalingen voor het veiligheidspersoneel 

  411:  Beheer van de rijpaden 

  412:  Opstellen en publiceren van de dienstregelingen 

  421:  Regeling en controle op de regelmaat van het spoorwegverkeer 

  511:   Gemeenschappelijke voorschriften voor alle categorieën van treinen 

  512:   Voorschriften eigen aan reizigerstreinen 

  513:   Voorschriften eigen aan goederentreinen 

  514:   Voorschriften eigen aan bepaalde categorieën van treinen 

  530:  Besturen en vergezellen 

  611: Organisatie van de infrastructuurbeheerder en de plaatselijke documenten voor de     

    uitvoering van de dienst van de beweging 

  612: Overseinen van de mededelingen 

  613: Exploitatievoorschriften voor de lijnen 

  614: Buitengewone vervoeren 

  615: De rangeerdienst 

            616:            Maatregelen te nemen in geval van ongeval, hinder, incident of in nood verkeren 

  617: Verkeer op enkelspoor of op tegenspoor op een dubbelspoorbaanvak 

  618: Formulierenboek 

  712:            Vaste installaties voor elektrische tractie: inleidend document 

            713: Vaste installaties voor elektrische tractie 

  720: Seininrichting - Algemeenheden 

  721: Laterale seininrichting – Mobiele seinen 

  722.1: Laterale seininrichting – Vaste seinen – Algemene bepalingen 

  722.2: Laterale seininrichting – Vaste seinen – Lichtseinen 

  722.3: Laterale seininrichting – Vaste seinen – Snelheidssignalisatie 

  722.4: Laterale seininrichting – Vaste seinen – Bijkomende seinen 

            OB 24I-AM/2016:  Abnormale werking van de lichtseinen 

  723:   Hulp bij het besturen 

  724.1:  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem – Het TVM- 

                               stuurpostsignalisatiesysteem 

  724.2:  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem – Het TBL 2 

                               -stuurpostsignalisatiesysteem 

  724.3:  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem – Het ETCS 

                               - stuurpostsignalisatiesysteem 

  725:   Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem: 

      Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatie en laterale seininrichting 

  725.1  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem en stopmerkborden:  

      Gemeenschappelijke bepalingen 

  725.2  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem en stopmerkborden: Bepalingen 

  eigen aan lijn 1 

  725.3  Lijnen uitgerust met stuurpostsignalisatiesysteem en stopmerkborden: Bepalingen 

  eigen aan lijnen 2, 3 en 4 

  727.1:  Overwegen en dienstovergangen - Algemeenheden 

  727.2:  Overwegen en dienstovergangen - Overwegen met automatische signalisatie 

  727.3:  Overwegen en dienstovergangen - Beveiliging van de overwegen 

  727.4:  Overwegen en dienstovergangen - Tijdelijke bewaking van automatische overwegen 
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  727.6:  Overwegen en dienstovergangen - Maatregelen bij werken aan de overweginstallatie 

  728.1:  Spoortoestellen – Algemeenheden 

  728.2:  Spoortoestellen – Storingen aan de wissels 

  728.3:  Spoortoestellen – Werken aan de wissels met elektrische bediening 

  729.1:  Schematisch seininrichtingsplan – SSP 

  729.3:  Bericht van tijdelijke snelheidsbeperking 

  730.1:  Blokstelsel – Algemeenheden 

  730.2:  Blokstelsel – Blokstelsel per telefoon op dubbelspoorlijnen 

  730.3:  Blokstelsel – Blokstelsel per telefoon op enkelspoorlijnen 

  730.4:  Blokstelsel – Halfautomatisch en automatisch blokstelsel 

  730.5:  Blokstelsel – Stationblokstelsel 

  731.1:  Bediening van wissels en seinen – Algemeenheden 

  731.2:  Bediening van wissels en seinen – Elektrische bediening 

  731.4:  Bediening van wissels en seinen – Elektromechanische bediening 

  731.5:  Bediening van wissels en seinen – Mechanische bediening 

  732.1:  Sperren van de rijrichting – Algemeenheden 

  732.2:  Sperren van de rijrichting – Gematerialiseerde sperring van de rijrichting 

                                (BSRM/BSP) 

  732.3:  Sperren van de rijrichting – BSRM – Storingen in de apparatuur 

  732.4:  Sperren van de rijrichting – BSP – Problemen aan de apparatuur 

  732.5:  Sperren van de rijrichting – Gematerialiseerde sperring van de rijrichting op banaal 

                                spoor (BSI) 

  732.6:  Sperren van de rijrichting – Sperren van de rijrichting door middel van  

                                telefoonaankondigingen (BSRTF) 

  740.1 :  Werken – Algemeenheden 

  740.2 :  Veiligheidsboekje voor werken S 627 – S 627 bis  

  741.1:  Tijdelijke buitendienststelling van een spoor op lijnen met laterale seininrichting 

             741.2:        Tijdelijke buitendienststelling van een spoor op lijnen met stopmerkborden 

  742.1:   Werken – Diversen – Gemeenschappelijke bepalingen 

            742.2:        Werken met mogelijke indringing in het vrijeruimteprofiel van een spoor 

  742.3 :  Werken – Bijzondere maatregelen, te nemen bij werken aan installaties 

  742.4 :  Werken – Diversen - Werkaansluitingen 

  742.5:  Verkeer van dienstvoertuigen 

  742.6  Werken – Diversen – ATW Tx 

  742.7  Werken – Diversen – ZKL-systeem 

             OB 29I-AM/2016: Gebruik van de ZKL-staaf ter ondersteuning van bescherming door middel 

                                            van grote stopseinen (Procedure S 460) – Werkinstructie 

  750.1:  Toestanden die bijzondere maatregelen vergen op lijnen met laterale seininrichting –   

                      Overschrijden van gesloten stopseinen 

  750.2:  Toestanden die bijzondere maatregelen vergen op lijnen met laterale seininrichting –   

                                Bijzondere exploitatiegevallen 

  751:   Bijzondere maatregelen op lijnen uitgerust met een stuurpostsignalisatiesysteem 

  760:   Private spooraansluitingen 

  811:   Bijzondere voorschriften betreffende arbeidsveiligheid – Zich verplaatsen in de 

  nabijheid van sporen in dienst 

  OB 14I-TMS/2016 Beveiliging van bedienden beweging I-TMS die tussenkomen in of nabij  

                                   sporen waarop toegelaten snelheid max. 160 km/u bedraagt. 

  812:           Beveiliging van personen die een werk uitvoeren in de sporen met behulp van S 428 

                               en E 829. 

 

WERKINSTRUCTIES  Titel 

WIT-PER_NL                                        WIT Permanentie I-TMS 

WIT-SC_NL                                           WIT Safety Controller 

WIT-TCr-NL                                          WIT Traffic Controller 
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Ontwikkelingsarchitectuur  
De kandidaat is in staat om de verschillende ontwikkelingsarchitecturen (Client-server, web, SOA, …) te 

onderscheiden en er minstens één van te gebruiken. 

 

Ontwikkelingstools 
De kandidaat is in staat om bepaalde actuele methoden uit te leggen en er minstens één van te gebruiken 

(ontwikkelingstalen, toegang tot de databases, middleware, ontwikkelingsomgeving). 

 

Standaarden eigen ICT organisatie 
De kandidaat is in staat om standaarden te identificeren in functie van de technische en functionele vereisten 
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Principes van projectbeheer 
De kandidaat is in staat om de verschillende aspecten van projectbeheer te identificeren 

 

Project Life Cycle 
De kandidaat is in staat om de verschillende fasen van een project te identificeren en kort te beschrijven.  

 

Product Life-Cycle (SDLC Waterfall, SDLC Agile/SCRUM, Netwerk Oplossing, 

Infrastructuur Oplossing) 
De kandidaat is in staat om de verschillende methodes in relatie met de conceptie van de informaticasystemen 

te identificeren. 

 

Definitiestudie 
De kandidaat is in staat om de inhoud en het nut van een definitiestudie te bepalen.  

 

Plan van aanpak 
De kandidaat is in staat om de principes van een plan van aanpak te formuleren alsook deze toe te passen.  

 

Technieken (WBS, PDS) 
De kandidaat is in staat om een techniek voor de verdeling van een project in verschillende fasen te definiëren.  

 

Planningsmethoden 
De kandidaat is in staat enkele planningsmethoden (PERT, GANNT, Critical, Path, Method) te identificeren.  

 

Risicoanalyse 
De kandidaat is in staat om de risico’s van een project te identificeren en voorstellen te maken hoe die risico’s 

te beheren. 

 

Projectopvolging  
De kandidaat is in staat om de elementen van een opvolgingsverslag te bepalen. 
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Authenticatie- autorisatiebeheer  
De kandidaat is in staat om de principes van authenticatie- en autorisatiebeheer  uit te leggen. 

 

Architectuur layers 
De kandidaat is in staat om systemen (Operating systemen, Database systemen, Middleware, groupware, storage 

en backup…) te beschrijven. 

 

Architectuurstandaarden eigen ICT organisatie 
De kandidaat kent de architectuurstandaarden van de eigen ICT organisatie. 

 

 

Types projecttechnieken 
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De kandidaat is in staat om een ontwikkelingsproject van een technisch project te differentiëren en om de 

verschillende soorten technische projecten te verduidelijken. 

 

Data centers – Beheer en optimalisatie van de digitale resources en servers, switches en 

routers 
De kandidaat is in staat om in grote lijnen de datacenters uit te leggen en te begrijpen: nl. de principes van 

elektrische voeding van de centers, de koeling, de bekabeling en patching en het netwerk. 

De kandidaat kent de procedures voor de toegang tot de zalen en tot de serverinstallaties. 

 

Basisnetwerken 
De kandidaat is in staat om de basisprincipes uit te leggen en de structuur van het bedrijfsnetwerk te verklaren. 

(IP Backbone, IP access layer, Perimeter security (firewall, anti-malware, Authentication services, …, web 

proxy and web filtering, Internet/extranet, DMZ, B2B, B2E, B2C, connectivity, Remote access (VPN, ssl-vp). 

 

 
Cloud 
De kandidaat is in staat om de werking van Cloud diensten uit te leggen. We onderscheiden hierbij de 

connectiviteit, de authenticatie, de toepasbaarheid en strategie binnen Infrabel. 
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 Exploitatieproces 

De kandidaat is in staat om in grote lijnen de exploitatietaken uit te leggen. 

 

Organisatie en middelen 
De kandidaat is in staat om de verschillende soorten exploitatiedossiers en hun inhoud uit te leggen (Call Center, 

guide, gebruiksdossier, …). 

 

Beheer van incidenten en problemen 
De kandidaat is in staat om op concrete situaties alle aspecten van het beleid van de incidenten en de problemen 

uit te leggen en toe te passen. 
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Structuur ICT organisatie (organogram en werkmethodes) 
De kandidaat is, vertrekkend van zijn huidige positie, in staat de structuur van zijn afdeling en de relaties tussen 

de verschillende diensten, afdelingen en bureaus van de eigen ICT organisatie uit te leggen. 

- Organogrammen  

- Hoofdtaken van de ICT dienst 

- ICT Governance 

- ICT Delivery 

 

Strategie ICT organisatie 
De kandidaat is in staat de visie, de missie en de waarden en de grote uitdagingen en initiatieven van de eigen 

ICT organisatie uit te leggen. 

 

Budgetprocessen van de eigen ICT organisatie 
De kandidaat is in staat om de principes te begrijpen om een ICT budget op te stellen en te beheren. 

- Kostensoorten 

- Verschil tussen investeringsbudget en exploitatiebudget 

- Governance principes binnen de eigen organisatie voor budgetten 
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Standaardoplossingen en –producten (Commodoties, Groupware, Lync, SAP, Sharepoint, 

…) 
De kandidaat is in staat om de mogelijkheden van de standaard diensten en producten uit te leggen die binnen 

de eigen ICT organisatie worden aangeboden 
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 IoT, Internet of Things 

 Privacy and Data Protection, GDPR 

 Virtual and Augmented Reality 

 Big Data, analytics en Machine Learning 

 Artificial Intelligence 

 Data Centers and Cloud Computing 

 Virtuele werkplek & VDI 
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Schriftelijke vertaling 
De kandidaat is in staat om een schriftelijke tekst (Frans, Engels, Duits en een andere taal van de EU naar keuze) 

op een gebied naar zijn keuze (spoorwegen, financieel, administratief) in het Nederlands te vertalen en te 

becommentariëren. 

Mondelinge vertaling 
De kandidaat is in staat om in het Nederlands een mondelinge weergave te geven van een schriftelijke tekst 

(Frans, Engels, Duits) over een actueel onderwerp. 
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 Vertaaltools 

De kandidaat is in staat om verschillende vertaaltools te gebruiken en voor te stellen om een schriftelijke tekst 

efficiënt te vertalen. 

- Glossarium HR 

- Gespecialiseerde woordenboeken 
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 Principes van verwerking van een aanvraag 

De kandidaat is in staat om op basis van verschillende aanvragen de ontbrekende informatie te herkennen en de 

activiteiten te plannen volgens de vereisten. 

- Planning 

- Analyse-elementen van de aanvraag 
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Reglementering inzake signalisatie en verkeer, remming en tractie met inbegrip van de 

procedures van communicatie met de infrastructuurbeheerder 
De kandidaat is in staat om de reglementering van de Infrastructuurbeheerder te analyseren en samen te vatten 

voor het besturingspersoneel. 

- seinen en verkeer : laterale signalisatie, stuurpostsignalisatie ; 

- remming ; 

- tractie ; 

- besturing van krachtvoertuigen Infra;  

- organisatie besturing Infra : organisatie van de structuur ‘besturing Infra’ binnen de directie Infrastructuur en 

 Infrabel, organisatie van de basisopleiding, permanente en aanvullende opleidingen, certificaties, 

      hercertificaties  en diverse proeven, reglementeringen (boekje HLT, orderboeken, SSP, TPO, …) 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de parameters te interpreteren inzake kwaliteit in meer complexe of buitengewone 

situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten gevolgd worden om de van 

kracht zijnde principes te respecteren wat de kwaliteit betreft. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt 

De kandidaat is in staat om de parameters te interpreteren inzake veiligheid in meer complexe of buitengewone 

situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten gevolgd worden om de van 

kracht zijnde principes te respecteren wat de veiligheid betreft (uitgezonderd de bescherming van de werknemers 

– zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- voorkoming van ongevallen 

- gevaren van elektriciteit 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI en RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen in concrete werksituaties toe te passen, uit te leggen, te doen 

naleven en om een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd zijn. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

 nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van de Belgische Spoorwegen  

M
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 Informatica toepassingen 

De kandidaat is in staat om de toepassingen die specifiek zijn voor de specialiteit te gebruiken, de problemen van 

de gebruikers te identificeren en er een oplossing aan te geven. 
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Organisatie van het onderhoud en het beheer van het materieel (reizigers en tractie) 
De kandidaat is in staat om alle diensten te beschrijven die betrokken zijn bij de organisatie van het onderhoud en 

bij het beheer van het rollend materieel. 

 

Investerings- en exploitatiebudget 
De kandidaat is in staat om het onderscheid tussen een investeringsbudget en een exploitatiebudget te beschrijven. 
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De tractieketen MR, HLE en HST – Elektrische uitrusting HLD 

HLE en MR met JH 
De kandidaat is in staat om alle elementen van de tractieketen te beschrijven: JH, de aanloopweerstanden, het 

shunten, de relais, de motor, … 

HLE en MR met hakker 
De kandidaat is in staat om de werking van alle constitutieve elementen van de tractieketen uit te leggen : de 

hakker, het ingangsfilter, de hakfrequentie(s), de vernierthyristor, de motor, … 

De kandidaat is in staat om de werkingsprincipes van de hakker en de stuurelektronica uit te leggen. 

HLE, MR met asynchrone motor 
De kandidaat is in staat om de werking uit te leggen van; 

-  alle essentiële constitutieve elementen van de tractieketen: de hakker, de wisselrichter, het ingangsfilter, de 

 transformator, de motor, … 

- het werkingsprincipe van de hakker, de wisselrichter en de stuurelektronica 

HST en EUROSTAR 
De kandidaat is in staat om de werking van de tractieketen, de synchrone of asynchrone motor te beschrijven en te 

verklaren. 

Dieseltractie 
De kandidaat is in staat om de algemene werking van de elektrische uitrusting en de stuuruitrusting van de HLD 

77 en MW41 te beschrijven en te verklaren. 

De kandidaat is in staat om het werkingsprincipe van de elektrische transmissie “EMD” of “ACEC 

Westinghouse” te beschrijven en uit te leggen. 

Productie van perslucht en rem 
De kandidaat is in staat de overbrenging van het rembevel op de rijtuigen en de motorrijtuigen (EP rem) te 

beschrijven en uit te leggen. 

De kandidaat is in staat de principes van weerstandsremming en recuperatieremming te beschrijven en uit te 

leggen. 

De kandidaat is in staat om de verschillende elementen te beschrijven en te verklaren die tussenkomen bij de 

productie van perslucht, beginnende bij de ingang van de compressor tot aan de uitgang van droge perslucht, 

klaar voor gebruik. 

Detectiesystemen, sturingen en veiligheidssystemen 
De kandidaat is in staat om de volgende systemen toe te lichten: A.W., memor, TBL 1, TBL 2, KVB, TVM 430. 

Installaties van de werkplaatsen (schema’s) en werking van de uitrustingen 
De kandidaat is in staat te beschrijven en uit te leggen: 

- de “type” schema’s en de uitvoeringsschema’s met rechtvaardiging van het concept en het gebruik van alle 

 elementen van de installaties 

- de werking van alle uitrustingen die in deze installaties worden gebruikt 

- de HS-voorverwarmingsinstallaties voor de rijtuigen in de uitwijkbundels 

- de HS proefinstallaties van de spoorwegvoertuigen 

- de installaties voor binnen- en buitenverlichting: conceptie, studie 

- de installaties voor verwarming, verluchting en klimaatregeling evenals de regeling ervan 

- de diverse installaties: car-wash, schoonmaakinstallaties, ovens… 

- de hefinrichtingen (bruggen, stutten, …) en de overladers 

- de behandelingstoestellen in de werkplaatsen 

- de installaties en het materieel om allerlei soorten fluida te comprimeren 

- de lasinstallaties en verwant materieel 

- de voeding met hakkers en de frequentieomvormers 

- de generatoren met diesel- of benzinemotor 

- de diverse installaties om de elektrische hoogspanningsenergie te verdelen en om te vormen 
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HVAC :  
De kandidaat is in staat om het principe van productie van koelte te beschrijven en te verklaren : koelcyclus. 

De kandidaat is in staat de koelcyclus toe te passen op de klimatisatie van het spoorwegmaterieel en er de 

bijzonderheden van te vermelden. 

De kandidaat is in staat om het principe van de verwarming in de rijtuigen te beschrijven en uit te leggen.  

Deuren 
De kandidaat is in staat om de constitutieve elementen van de deurmechanismen van de rijtuigen te beschrijven en 

de werking ervan uit te leggen. 

Reizigers- en tractiematerieel – Diverse uitrustingen 
De kandidaat is in staat om het werkingsprincipe van de statische omvormers en de stuurelektronica uit te leggen 

en te schematiseren. 

De kandidaat is in staat om het werkingsprincipe van de regeling van de verwarming en de klimaatregeling te 

beschrijven en uit te leggen. 

De kandidaat kan de accu’s en de oplaadsystemen beschrijven. 
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Technologie van het bewerken en van de aanverwante processen 
De kandidaat is in staat de werking uit te leggen en zich te bedienen van : 

- werktuigmachines voor verspanende bewerkingen, met inbegrip van de wielendraaibank; 

- werktuigmachines voor schurende bewerkingen; 

- werktuigmachines voor verdelende en vormgevende bewerkingen, onder meer de lasermachine 

De kandidaat is in staat te identificeren en te gebruiken: 

- de bewerkingswerktuigen 

- de meetinstrumenten en hun gebruik 

- de methoden voor warmtebehandeling in gebruik in de centrale werkplaatsen van de NMBS 

 

Technologie van het assembleren en van de aanverwante processen 
De kandidaat is in staat uit te leggen: 

- de meet- en afschrijfmethodes 

- assemblageprofielen 

- het lasmateriaal en zijn gebruik 

- het materiaal en de technologieën om de lasnaden te controleren 

- toepassen van synthesematerialen 

- technieken om het rollend spoorwegmaterieel te herstellen 

- technieken om de constitutieve onderdelen van mechanische stukken te assembleren 

Beheer van het fabricageproces 
De kandidaat is in staat om een analyse te maken van de haalbaarheid, de opeenvolging van de taken te kiezen, 

veiligheidsmaatregelen te nemen, het fabricagegamma op te stellen. Hij is in staat om de uitrustingen (machines, 

bewerkingswerktuigen, gereedschap, instellingsprofielen) te kiezen en deze te rechtvaardigen. 

De kandidaat is in staat om de uitvoeringstijden, de productprijs, en de optimalisatie van de kostprijs te 

berekenen. 

De kandidaat is in staat om de verschillende stappen van de uitvoering te beschrijven : positionering, regelingen 

op machines, parameters. 

De kandidaat is in staat om de studie van de controlemethodes, het opstellen van controlefiches te detailleren. 

De kandidaat is in staat om machines met digitale sturing te gebruiken en te programmeren. 
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 Noties van de boekhouding 
De kandidaat is in staat om het verschil te herkennen tussen: 

- een investering en een exploitatie; 

- een investeringsbudget en een exploitatiebudget. 
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Technologie van gebouwen en kunstwerken 
De kandidaat is in staat het geheel van de technologie met betrekking tot de gebouwen en kunstwerken uit te 

leggen. 
- Cursus "NMBS" 

- Bundel 30.2 : Bouw Bruggenbouw en andere kunstwerken - Gebouwen 

•  Hoofdstuk 331 en 3410 - Basismaterialen 

•  Hoofdstuk 332 en 3420 - Grondwerken en funderingen 

•  Hoofdstuk 337 en 3470 - Voltooiings- en allerhande werken 

•  Hoofdstuk 338 - Werken in tunnels 

•  Hoofdstuk 339 - Herstelling en onderhoud 

•    Hoofdstuk 30.2.3 – Betonconstructies 

- Bundel 34.4 – Staalconstructies  

- Bundel 34.6 – Spoorversterkingen, voorlopige bruggen en stalen boogbekisting  

De kandidaat kent de eigenschappen van de bouwmaterialen voor gebouwen en kunstwerken en is in staat ze toe te 

passen en uit te leggen. 

- Bundel 33 - Basismaterialen (kunstwerken) 

- Bundel 34 – Basismaterialen (gebouwen) 

Reglementaire Technische Voorschriften Gebouwen en Kunstwerken 
De kandidaat begrijpt en is in staat om de gegevens met betrekking tot technische reglementaire voorschriften 

voor gebouwen en kunstwerken toe te passen. 

 - Bundel 1 van RTV KW 01 – Bouwen van de kunstwerken en gebouwen 

-     RTV CE 2 – Instandhouding van de bouwwerken (versie 3) 

Spoorwerken 
De kandidaat begrijpt en is in staat om de technische voorschriften betreffende spoorwerken toe te passen. 

 - Bundel 32 van Infrabel – Technische voorschriften betreffende de aannemingen - Spoorwerken 

Topografie 
De kandidaat begrijpt en kan in een situatie de gegevens met betrekking tot de hoogtemeting, afstandmeting en 

uitzetten van tracés toepassen. 

Rentabiliteit 
De kandidaat heeft noties van boekhouding, optimalisatie en budgetbeheer en kan ze toelichten en toepassen. 
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Overheidsopdrachten 
De kandidaat is in staat om het algemeen kader en de algemene principes van de opdrachten, het proces van 

gunning van opdrachten en de grote lijnen inzake de uitvoering van de opdrachten toe te lichten: 

- delegaties van bevoegdheden binnen zijn onderneming 

- deontologische code 

- wetgeving betreffende de overheidsopdrachten 

- Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten (ter vervanging van de wet van 24 december 1993) 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (ter vervanging van 

boek IIbis van de wet van 24 december 1993) 

- K.B. van 16 juli 2012 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten speciale sectoren (ter vervanging 

van het K.B. betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in 

de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten van 10 januari 1996) 

- K.B. van 14 januari 2013 betreffende de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken (ter vervanging van het K.B. tot bepaling 

van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken van 26 september 1996) 

 Met uitzondering van de bepalingen betreffende de promotie overeenkomst, concessies voor  

 openbare werken en prijsvraag voor ontwerpen. 

- bundel 61, versie 4  
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Veiligheid en hygiëne 
De kandidaat is in staat gegevens m.b.t. veiligheidsinformatie en hygiëne toe te lichten. 
- Reglement “Welzijn op het werk” 

- ARAD 06 – RAVH, Reglement arbeidsveiligheid en hygiëne 

• Inleiding 

• Deel I : Structuur PBW 

• Deel II : Organisatie PBW 

• Deel III : Voorkomingsbeleid  

• Deel IV : Bepalingen met betrekking tot risico’s teweeggebracht door rijdende spoorvoertuigen 

• Deel V : Bepalingen met betrekking tot industriële gemeenschappelijke risico’s 

Spoorwegexploitatieveiligheid (wetgeving, spoorwegcode en –signalisatie) 
De kandidaat is in staat om de inhoud van het KB van 20/12/2007 m.b.t. de veiligheid in spoorwegexploitatie uit te 

leggen en ernaar te verwijzen in kader van de analyse van ongevallen.. 

- Welzijn op het werk 

- ARPS – Bundel 576 RAV, Reglement arbeidsveiligheid en hygiëne - Deel III - Titel IV – werken in de sporen 

 en in hun nabijheid 

- Bericht 10AD/1997 

- Veiligheidsboekje 

Veiligheidsmaatregelen 
De kandidaat is in staat om de basisprincipes van het KB van 25/01/2002 m.b.t. de tijdelijke en mobiele 

bouwplaatsen uit te leggen. 

- KB van 25/01/2002 met betrekking tot tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 

- ARAD 06 - Deel V - Titel III 
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Installaties van de seininrichting 
De kandidaat kent de laterale en mobiele seininrichting en is op de hoogte van de middelen die gebruikt worden 

bij hulp bij besturing en is in staat deze uit te leggen. 

Hij kent en kan de stuurpostsignalisatiesystemen uitleggen. 

De kandidaat kent de werking van een sein- en wisselwachterspost. 

Hij kent de werking van een al-relaisseinpost en van een EBP-seinpost. 

Hij kent de bloksystemen en de systemen voor het sperren van de rijrichting, kan ze uitleggen, toepassen en 

beschrijven. 

De kandidaat is in staat de seininrichtingsplans (plan 1002, SSP, BTS, …) te lezen, te begrijpen en uit te leggen 

en de juistheid van de plans na te zien. 

Hij is in staat om een ingewikkelde sporenschets aan te vullen met de schematische voorstelling van seinen, 

wissels, wisselstraten, kroko’s, naderingsbakens, de bakens TBL1 en TBL1+. 

Hij bezit een diepgaande kennis van de veiligheidsvoorwaarden en kan ze bepalen aan de hand van de plans. 

 
Schema’s van de seininrichtingsinstallaties 
De kandidaat is in staat om de principeplans (Toelichting 13) en de schema’s van de seininrichtingsinstallaties te 

lezen en te analyseren. 

 

Overwegen 
De kandidaat kent de classificatie van overwegen en overeenkomstige verkeerstekens en kan ze uitleggen. 

De kandidaat kent de werkingsprincipes van overwegen en kan ze uitleggen en beschrijven (bijv. in een tekst voor 

de algemene reglementen). 

Hij kent het mogelijke verband tussen een overweg en de laterale seinen en/of de seinpost. Hij kan het bepalen, 

uitleggen en beschrijven. 

Hij is in staat de bediening uit te leggen van de apparatuur die nodig is voor de bewaking (bordje E2, telefoon, 

…). 

De kandidaat is in staat de bediening uit te leggen van de apparatuur voor het buiten dienst stellen van de 

aankondigingszones. 

De kandidaat is op de hoogte van de classificatie van dienstovergangen en hun signalisatie. 

 
Voedingsinstallaties 
De kandidaat is in staat de aanduidingen van de voedingsinstallaties op de seinposten te herkennen, uit te leggen 

en te beschrijven. 

 
Beroepsonderrichtingen (BO), manuals en plaatselijke onderrichtingen (PO) 
De kandidaat is in staat de voorschriften in de beroepsonderrichtingen, manuals en de plaatselijke 

onderrichtingen te begrijpen, toe te passen en uit te leggen. 

Hij kan voorstellen formuleren voor aanpassing van een manual en/of een plaatselijke onderrichting. 

Hij is in staat om een beroepsonderrichting op te maken. 

 
Bediening van de seininstallaties 
De kandidaat is in staat de seininstallaties te bedienen, de bediening uit te leggen en te beschrijven (bijv. in een 

tekst voor de algemene reglementen). 

 
Procedures  
De kandidaat beheerst de procedures en de documenten die van toepassing zijn op seininstallaties en overwegen 

zowel in normale als in gestoorde toestand en in geval van werken en is in staat die procedures uit te leggen en te 

beschrijven (bijv. in een tekst voor de algemene reglementen). 

Hij is in staat om oplossingen te bedenken voor problemen die zich mogelijks, buiten de algemene reglementering 

om, zouden stellen. 

De kandidaat is in staat veiligheidsprocedures op te stellen die betrekking hebben op tussenkomsten in 

seininrichtingsinstallaties en overwegen (bijv. bij werken). Hij kan de gegrondheid van de voorgeschreven 

procedures rechtvaardigen. 
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Algemene reglementering 
De kandidaat is in staat om de algemene reglementering van de seininrichting toe te passen en voorstellen te 

formuleren tot verbetering en vereenvoudiging van de reglementering. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van kwaliteit te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de kwaliteit betreft. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt. 

De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van veiligheid te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de veiligheid betreft (uitgezonderd de bescherming van de 

werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI en RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid. 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen die tussenkomen in de bescherming van de werknemers terug te 

vinden, te begrijpen en ze toe te passen in concrete werksituaties.  

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor  

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboek voor het personeel van de Belgische Spoorwegen 
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 Informatica toepassingen 

De kandidaat is in staat toepassingen die specifiek zijn voor de specialiteit te gebruiken. 
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INSTRUCTIE – TRACTIE: technisch sectorchef “instructie – tractie” 
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 Thema 
Doelstelling 

Vakken 
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Reglementering over de seininrichting, het verkeer van de treinen, de besturing, de 

depannage, de remming, de tractie en de communicatieprocedures 
De kandidaat is in staat om de reglementering te analyseren en samen te vatten ten behoeve van het 

besturingspersoneel. 

- Seinen en verkeer. 

- De vaste installaties voor elektrische tractie. 

- Werking van de remuitrusting op alle NMBS-krachtvoertuigen. 

- Werking van alle NMBS-krachtvoertuigen (elektrisch en diesel). 

- Besturingshulpuitrustingen en veiligheidssystemen toegepast op NMBS- krachtvoertuigen. 

- Organisatie van de tractiedienst. 

- Communicatiemiddelen op krachtvoertuigen. 

 

Pedagogie 
De kandidaat is in staat een opleiding voor te bereiden en te geven in functie van de noden en de motivatie van de 

kandidaten. 

Elektriciteit, elektronica, mechanica en pneumatica 
De kandidaat is in staat om de algemene begrippen van elektriciteit, elektronica, mechanica en pneumatica uit te 

leggen. 
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Arbeidsveiligheid en hygiëne op het werk 
De kandidaat is in staat de procedures inzake arbeidsveiligheid en de wetgeving op het welzijn op het werk uit te 

leggen volgens de werkomstandigheden. 

- Maatregelen te nemen in geval van arbeidsongeval. 

- Voorkoming van ongevallen. 

- Gevaren van de elektriciteit. 

- Brandbestrijding. 
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MECHANICA – MECHANISCHE ORGANEN: technisch sectorchef “mechanische 

organen” 
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Doelstelling 
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 Organisatie van het onderhoud en beheer van het materieel (reizigers en tractie) 

De kandidaat is in staat om gedetailleerd de verschillende types onderhoud van het rollend materieel in zijn 

werkdomein te organiseren en grondig te interpreteren. 

De kandidaat is in staat alle diensten die betrokken zijn bij de organisatie van het onderhoud en bij het beheer van 

het rollend materieel te beschrijven. 

De kandidaat is in staat om werktuigen, machines, methoden en technieken te beschrijven, te kiezen, te controleren 

en te rechtvaardigen teneinde een verbinding van kwaliteit door lassen en/of assembleren te bekomen. 

 

Investerings- en exploitatiebudgetten 
De kandidaat is in staat om het verschil te beschrijven tussen een investerings- en exploitatiebudget. 
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Kast van de spoorwegvoertuigen (tractie- en reizigersmaterieel, wagens) 
De kandidaat is in staat de werking te beschrijven en te verklaren : 

- werking van de constitutieve onderdelen van de kast; 

- vacuümtoiletten; 

- verwarmings-, luchtverversings- en klimaatregelingssystemen 

- deurmechanismen van het reigersmaterieel 

- overgangssystemen tussen voertuigen van het reizigersmaterieel 

Loopwerk en draaistellen (HV, MR, HLE, HLD, HG, HST) 
De kandidaat is in staat de werking te beschrijven en te verklaren: 

- de onderdelen van een draaistel 

- de functie van de primaire en secundaire ophanging 

- de verbinding tussen het draaistel en de kast die de tractiekrachten overbrengt 

- de constitutieve onderdelen van een wielstel 

- meten van de wielen, onderhoudsprogramma’s en -criteria 

Trek- en stootwerk (HV, MR, HLE, HLD, HG) 
De kandidaat is in staat te classificeren: 

-  de koppelingssystemen: met trekhaak en automatische koppeling  

- het stootwerk: soorten en eigenschappen 

Remwerk en productie van perslucht (HV, MR, HLE, HLD, HG) 
De kandidaat is in staat te beschrijven en te verklaren : 

-  de algemene principes van de remsystemen  

- de constitutieve onderdelen van de remsystemen en werkingsprincipes 

 

De kandidaat is in staat om de verschillende elementen die tussenkomen bij de productie van perslucht, 

beginnende bij de ingang van de compressor tot aan de uitgang van droge perslucht klaar voor gebruik, te 

beschrijven en te verklaren. 

Overbrenging – motoren (HLE, HLD, MR, HST) 
De kandidaat is in staat de werking te beschrijven en te verklaren van: 

-  types montage van de elektrische tractiemotoren in de draaistellen of onder de kast en criteria om een 

 systeem te kiezen 

- systemen voor het overbrengen van de kracht tussen de motor en het wiel 

- werkingsprincipe van de hydraulische overbrenging 

- dieselmotoren G.M., ABC, Cummins: werking en regeling 

Lassen en monteren 
De kandidaat is in staat om de procedures van lassen en monteren te beschrijven en te verklaren. 
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NIET-METALEN FABRICATIES: technisch sectorchef “niet-metalen fabricaties” 
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 Meet- en traceermethoden 
De kandidaat is in staat de toe te passen meetmethoden te identificeren, een systeem kritisch te beoordelen en de 

passende meetinstrumenten te gebruiken.      

- meetinstrumenten en hun gebruik 
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Eigenschappen en werking 
De kandidaat is in staat om per materiaalfamilie informatie te verschaffen over hun eigenschappen, hun werking 

in welbepaalde omstandigheden en de voorwaarden voor hun aanwending.      

- samenstelling, fabricage, voornaamste kenmerken, fysische en chemische proeven, afgeleide producten: 

• rubber 

• kunststoffen 

• petroleumproducten 

• verven en vernissen 
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Productieketen: definitie, componenten, fasen, structuren en rollen 
De kandidaat is in staat om een werk te analyseren, de verschillende factoren te identificeren die een invloed 

hebben op de productie en de risico’s, een productieplanning op te stellen.  
- analyse van de uitvoerbaarheid, keuze van de werkvolgorde, veiligheidsmaatregelen, opstelling van het 

 fabricatiegamma 
Rentabiliteit : budgetten, investeringen … 
De kandidaat is in staat om de noties van boekhouding, budgetbeheer en optimalisering van de kosten uit te 

leggen en toe te passen.  
- berekenen van de uitvoeringstijden, de kostprijs, optimalisering van de kostprijs 

Controlemethoden 
De kandidaat is in staat om gegevens afkomstig van controlemethoden te interpreteren en kritisch te beoordelen 

en om alternatieven voor te stellen.  
- studie van de controlemethoden, opstellen van de controlefiches. 

- grondbeginselen van toegepaste statistiek 
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Voorbereiding van het fabricageproces 
De kandidaat is in staat om een studie te maken van de uitvoeringsbeperkingen, de proeven uit te leggen die 

kunnen worden uitgevoerd en de draagwijdte van de beslissingen waartoe ze kunnen leiden. 
- studie van de uitvoering: positionering, regelingen op machines, parameters. 
Gebruik van het materiaal 
De kandidaat is in staat om de gebruiksvoorwaarden van verschillende materiaaltypes, machines en uitrustingen 

uit te leggen en om de keuze van machines en uitrustingen te verantwoorden. 
- kiezen van de uitrustingen en verantwoording (machines, bewerkingswerktuigen, gereedschap, 

 positioneringsprofielen). 
Gebruik en onderhoud 
De kandidaat is in staat om de gebruiksprincipes van de toestellen uit te leggen en om de gegevens inzake het 

onderhoud in de analyse van een op een productieketen uit te voeren werk, in aanmerking te nemen. 
- algemene kennis van de technologieën van de machines met numerieke sturing en met programmering. 
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Beheer van de kwaliteit, de veiligheid en milieubescherming 
De kandidaat is in staat om de processen en werkwijzen uit te leggen die tussenkomen in de kwaliteit, de 

veiligheid en milieubescherming die in het bijzonder aan zijn werk zijn verbonden en meer algemeen aan de 

activiteiten waaraan hij doorgaans deelneemt. 
- beheer van de kwaliteit 

• principes van kwaliteitsmanagement ISO 9001 
• strategisch beheer van de kwaliteit en de non-conformiteiten 
• beleid en doelstellingen van de werkplaats 
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- beheer van de veiligheid 

• risicovoorkoming 
• veiligheidsreglementering NMBS 
• verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 
• voorzorgen tegen brand, tegen risico’s van elektrische oorsprong 
• beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 
• de verschillende types EPI 

- bescherming van het milieu 

• managementprincipes van ISO 14001 

• wettelijke verplichtingen op het vlak van het milieu (milieuvergunning, gewestbesluiten enz.) 

• verschillende soorten verontreiniging 

• beleid inzake selectieve afvalsortering 

• energiebesparing 

• beheer van de non-conformiteiten m.b.t. het milieu 
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 Gereedschapsmachines 
De kandidaat is in staat om de kenmerken en de gebruiksprincipes van gereedschapsmachines uit te leggen. 
- werktuigmachines voor verspanende bewerkingen, met inbegrip van de wielendraaibank 

- werktuigmachines voor schurende bewerkingen 

- werktuigmachines voor verdelende en vormgevende bewerkingen, onder meer de lasermachine 
Bewerkingsgereedschap 
De kandidaat is in staat om de kenmerken en het gebruik van bewerkingsgereedschap uit te leggen. 

- bewerkingsgereedschap en gebruik 
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 Assemblageprofielen 
De kandidaat is in staat om assemblageprofielen te ontwerpen, te maken en te gebruiken.  

- algemene technologie van de werkplaatsen: assemblageprofielen 
Assemblagetechniek 
De kandidaat is in staat om de verschillende assemblagetechnieken uit te leggen (lijm, metaal, niet-metaal). 
- techniek om de constitutieve onderdelen van mechanische stukken te assembleren 
Herstellingstechniek 
De kandidaat is in staat om de verschillende technieken voor het herstellen van het rollend spoorwegmaterieel uit 

te leggen. 
- techniek om het rollend spoorwegmaterieel te herstellen 
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ELEKTROMECHANICA – ONDERSTATIONS EN BOVENLEIDINGEN: technisch 

sectorchef “onderstations en bovenleidingen” 
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Specifieke technologie voor onderstations en bovenleidingen 3kV en 25kV 
De kandidaat is in staat om de schema’'s en de plans (werkingsschema’s, piketteringsplans, sectioneringsplans, 

…) met betrekking tot de specialiteit te lezen, te interpreteren en op te stellen. 

De kandidaat is in staat om de werkings- en installatieprincipes te analyseren om complexe problemen op te 

lossen. 

De kandidaat is in staat om de technologieën van de constitutieve elementen toe te passen en te gebruiken, is in 

staat om de situatie en de mogelijke alternatieven te onderzoeken om te kunnen ingrijpen bij een averij. 

De kandidaat is in staat om de verschillende types van installaties te analyseren. 

De kandidaat is in staat om basisnoties van schematische seininrichtingsplans uit te leggen. 
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 Specifieke technologie voor afstandsbediening en verdeler ES 

De kandidaat is in staat om de schema’s en de plans (werkingsschema,…) met betrekking tot de specialiteit te 

lezen, te interpreteren en te begrijpen. 

De kandidaat is in staat om de werkings- en installatieprincipes toe te passen en te analyseren om complexe 

problemen op te lossen. 

De kandidaat is in staat om de technologieën van de samenstellende elementen toe te passen en te gebruiken; hij 

is in staat om de situatie en de mogelijke alternatieven te onderzoeken om te kunnen ingrijpen bij een averij. 

De kandidaat is in staat om de verschillende types van installaties te analyseren 
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Specifieke reglementering onderstations, bovenleidingen, afstandsbediening 
De kandidaat is in staat om specifieke reglementen te kennen: 

- AREI, ARE, AREL, RTV, Handboek om bovenleidingen te monteren. 

- Omzendbrieven en berichten die van kracht zijn voor de specialiteit 

- Regels van de kunst betreffende het vak. 
Algemene reglementering 
De kandidaat is in staat om de algemene reglementeringen te evalueren met betrekking tot elektriciteit en 

elektrische installaties. 

De kandidaat bezit de basiskennis van de reglementeringen die te maken hebben met andere specialiteiten. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van kwaliteit te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de kwaliteit betreft. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt 

De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van veiligheid te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de veiligheid betreft  (uitgezonderd de bescherming van de 

werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI en RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen toe te passen die van toepassing zijn op concrete werksituaties, 

ze uit te leggen, ze te doen naleven en om een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd zijn. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 
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- veiligheidsboek voor het personeel van de Belgische Spoorwegen 
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 Informatica toepassingen 
De kandidaat is in staat toepassingen die specifiek zijn voor de specialiteit te gebruiken, de problemen bij de 

gebruikers te identificeren en er een oplossing aan te geven. 
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ELEKTROMECHANICA – SEININRICHTING: technisch sectorchef “seininrichting” 
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Schema’s van de seininrichtingsinstallaties 
De kandidaat is in staat om de principeplans en de schema’s van de seininrichtingsinstallaties te interpreteren en 

aan te passen. 
Uitrustingen 
De kandidaat is in staat om de werking van complexe seininrichtingsuitrustingen uit te leggen: 
- materiële karakteristieken 

- plans 

- technische voorschriften 

- gebruiksvoorschriften 
Procedures  
De kandidaat is in staat om op basis van een reële situatie uit te leggen wat de verschillende fasen zijn van de te 

volgen complexe procedures (met meerdere actoren/diensten of betrokken machines). 
Seininrichtinginstallaties 
De kandidaat is in staat om de functionaliteiten (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid,…) van de 

seininrichtingsinstallaties uit te leggen. Hij is in staat om de verschillen in principes uit te leggen naargelang de 

gebruikte technologieën in de vaste installaties. 
Hij is in staat om het verband uit te leggen tussen de functionaliteiten en de uitrusting die gebruikt wordt in een 

installatie. 

- seinposten 

- automatische blokstelsels; 

- overweginstallaties. 
Metingen en regelingen 
De kandidaat is in staat om de meetwaarden theoretisch te interpreteren, de verbanden te vinden tussen de 

verschillende meetwaarden en de verbanden te vinden tussen de metingen en de regeling. 
Controle van de werking van de installaties 
De kandidaat is in staat om verbanden te leggen tussen wat hij waarneemt op het terrein en de richtlijnen 
Testen 
De kandidaat is in staat om de principes van de integratie- en veiligheidstesten uit te leggen 
Technische begrippen van andere specialiteiten 
De kandidaat is in staat om de principes van de volgende specialiteiten uit te leggen : 

- VVDK: vervoer en distributie van de elektrische energie (hoogspanningspost, 1kV-distributie, onderstation 

van seininrichting). 

- bovenleidingen: de gevallen van de bovenleidingen, verschil tussen de gevallen van tabel 1 en van tabel 2 en 

de terugstroomkringen, tractieonderstations 

- telecommunicatie: kennis van de onderdelen van telecommunicatie gebruikt in de seininrichting 

- spoor: basiskennis van de terminologie van de constitutieve elementen van het spoor 
Algemene reglementering  
De kandidaat is in staat om de algemene reglementering van de seininrichting toe te passen. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van kwaliteit te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de kwaliteit betreft. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt 

De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van veiligheid te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de veiligheid betreft (uitgezonderd de bescherming van de 

werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI en RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 

 

 

 



Bundel 501 – Titel II – Deel I – Hoofdstuk II 

Bijlage II – Technisch sectorchef “seininrichting” – Blz. 2 

 

71 H-HR/2018 

B
es

ch
er

m
in

g
 v

a
n

 d
e 

w
er

k
n

em
er

s 
Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen toe te passen die van toepassing zijn op concrete werksituaties, 

ze uit te leggen, ze te doen naleven en om een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd zijn. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor  

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboek voor het personeel van de NMBS 

M
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 Informatica toepassingen 

De kandidaat is in staat toepassingen die specifiek zijn voor de specialiteit te gebruiken, de problemen bij de 

gebruikers te identificeren en er een oplossing aan te geven. 
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ELEKTROMECHANICA – SPECIALE WERKTUIGEN VAN DE BAAN: technisch 

sectorchef “speciale werktuigen van de baan” 
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Gebruik van de speciale werktuigen van de baan 
De kandidaat is in staat om bij probleemsituaties de inschatting te maken van het uit te voeren werk dankzij een 

gevorderde kennis van: 

- keuze van machines (type, aantal, capaciteit) en nodige werktuigen 

- werkvolgorde en -verdeling 

- behoefte aan handenarbeid 

- bevoorrading van de grondstoffen 

- intervallen tussen de treinen (afweging tussen werken overdag of ‘s nachts) 

- bescherming van de werf, veiligheid en uitrusting van het personeel 

- toegelaten snelheid 

- voortgang (dagelijks uurrooster) 

De kandidaat is in staat om afwijkingen te detecteren en de kwaliteit van het werk te controleren na afloop en 

hierover te rapporteren. 

De kandidaat kent de toegelaten geluidsnormen en houdt hiermee voldoende rekening, zowel voor het milieu als 

voor de bestuurders. 

Plans en schema’s 
De kandidaat is in staat plans en schema’s (elektriciteit, elektronica, mechanica, pneumatica, hydraulica, …) te 

lezen en te begrijpen en aan de hand hiervan concrete pannes en problemen oplossen en mogelijke alternatieven 

en oorzaken of oplossingen aan te reiken. 

Meetapparatuur 
De kandidaat is in staat om de meetapparatuur te gebruiken om controles uit te voeren en de resultaten te 

interpreteren. 

Technologie 
De kandidaat heeft een grondige kennis van de gemechaniseerde technieken voor het onderhoud en het 

vernieuwen van de sporen en past deze toe in de dagelijkse job bij onder andere de organisatie van de werken, de 

keuze van de werktuigen en werkmethoden. 

De kandidaat heeft een grondige kennis van de gemechaniseerde onderhouds- en vernieuwingswerktuigen met 

betrekking tot de eigenschappen, functies, werkingsprincipes, werkposten, rendement, capaciteit, limieten en 

prestaties en reikt oplossingen aan in probleemsituaties. 

De kandidaat heeft een grondige kennis met betrekking tot de reminstallaties, hydraulica, elektriciteit, mechanica, 

pneumatica en elektronica van de speciale werktuigen van de baan en kan bij problemen mogelijke alternatieven 

aanreiken (aanpassingen, fabricaties, op puntstelling, plaatsen in productie, werkorganisatie, controles). 

De kandidaat kan bij probleemsituaties de juiste diagnose te stellen en is in staat om dit organisatorisch op te 

lossen. 

Specifieke reglementering  
De kandidaat heeft praktische kennis van de gebruikte begrippen en normen die van toepassing zijn voor de 

speciale werktuigen van de baan: 

- AREL, AREI, ARGSI, VVESI 

- reglementering inzake aanleg toleranties en onderhoud van de spoorwegapparaten en van het spoor 

- RTV en van kracht zijnde reglementen, omzendbrieven en aanverwante documenten 

- ARM 

- BVT 

- EN, fiches UIC 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van kwaliteit te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de kwaliteit betreft. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt 

De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van veiligheid te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de veiligheid betreft (uitgezonderd de bescherming van de 

werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI en RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 
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- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen toe te passen die van toepassing zijn op concrete werksituaties, 

ze uit te leggen, ze te doen naleven en om een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd zijn. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor  

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboek voor het personeel van de NMBS 
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 Informatica toepassingen 

De kandidaat is in staat toepassingen te gebruiken die specifiek zijn voor de specialiteit, de problemen bij de 

gebruikers te identificeren en er een oplossing aan te geven. 
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Overheidsopdrachten 
De kandidaat is in staat om het algemeen kader en de algemene principes van de opdrachten, het proces van 

gunning van opdrachten en de grote lijnen inzake de uitvoering van de opdrachten toe te lichten: 

- delegaties van bevoegdheden binnen zijn onderneming 

- deontologische code 

-  wetgeving betreffende de overheidsopdrachten 

- Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten (ter vervanging van de wet van 24 december 1993) 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (ter vervanging van 

boek IIbis van de wet van 24 december 1993) 

- K.B. van 16 juli 2012 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten speciale sectoren (ter vervanging 

van het K.B. betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 

in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten van 10 januari 1996) 

- K.B. van 14 januari 2013 betreffende de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken (ter vervanging van het K.B. tot 

bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken van 26 september 1996) 

 Met uitzondering van de bepalingen betreffende de promotie overeenkomst, concessies voor  

 openbare werken en prijsvraag voor ontwerpen. 

- bundel 61, versie 3 
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Financiën 
De kandidaat is in staat, in de context van de specialiteit, de algemeen basisprincipes toe te passen van de 

volgende financiële begrippen: 

- de kostprijs: constitutieve elementen (personeel, grondstoffen/producten, diversen, algemene kosten) 

- budgetbeheer: verschil tussen investeringen en exploitatie 
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Tracé van het spoor - Parameters 
De kandidaat begrijpt en is in staat om de statica en de dynamica van het spoor toe te passen. 

De kandidaat is in staat de noties van alignementen, bogen, verkantingen, verkantingstekorten, lengteprofielen en 

de grenswaarden met betrekking tot comfort en veiligheid te bepalen en toe te passen. 

Bochten, verkantingen en lengteprofielen 
De kandidaat is in staat om een tracé te analyseren, te controleren en te realiseren. Hij kent de grenswaarden. 

 
Dwarsprofiel - Profiel van vrije ruimte en tussenspoor 
De kandidaat is in staat om de bepalingen van het profiel van vrije ruimte en het tussenspoor, de 

veiligheidsafstanden en de inplanting van de installaties, indringingen, uitzonderlijke transporten en zijdelingse en 

langse netwerken van afwatering toe te passen en te analyseren. 

 
Componenten van het spoor 
Rails, dragers en toebehoren 

De kandidaat kent de verschillende types van materiaal en de plaatsingsvoorwaarden om situaties te kunnen 

evalueren en om er oplossingen en verbeteringen te kunnen aanbrengen. 

Bedding en aardebaan 

De kandidaat kent de componenten, hun functies en hun dimensionering om situaties te kunnen evalueren en om er 

oplossingen en verbeteringen te kunnen aanbrengen. 

Overwegen 

De kandidaat kent de typische karakteristieken en de keuzes in functie van de gebruiksvoorwaarden om situaties te 

kunnen evalueren en om er oplossingen en verbeteringen te kunnen aanbrengen. 

De spoortoestellen 

De kandidaat kent de types, de onderdelen, de tracé-elementen, de typische maten, de families van toestellen, de 

plans en de gebruiksvoorwaarden van de toestellen om situaties te kunnen evalueren en om er oplossingen en 

verbeteringen te kunnen aanbrengen. 

 
Controle, maten, kwaliteitsniveaus, tolerantie 
Waarden 

De kandidaat kent de definities van de verschillende waarden teneinde de nodige interventies te plannen en op te 

volgen. 

Meten van de parameters 

De kandidaat kent de meting van de parameters in de sporen en van de spoortoestellen. 

De kandidaat is in staat om de genoteerde metingen te analyseren en samen te vatten teneinde de nodige 

onderhoudswerken te evalueren. 

 
Onderhoud van het spoor – Incidenten – Controles en onderhoudsverrichtingen 
De kandidaat is in staat om de informatie te analyseren en samen te vatten betreffende de genomen en te nemen 

gepaste maatregel in geval van slijtage, breuk en vervorming. 

De kandidaat is in staat om de informatie te analyseren en samen te vatten betreffende de organisatie en controle 

van de onderhoudswerken van de lopende sporen en van de spoortoestellen alsook van de overwegen, op basis van 

de geldende technische voorschriften. Hij is in staat om de organisatie en de werkmethodes te evalueren evenals 

verbeteringsmaatregelen voor te stellen. 

De kandidaat is in staat om de informaticatoepassingen voor het beheer van de technische inventarissen (Ramses) 

en het onderhoud (RIAM) te gebruiken evenals analyses uit te voeren. 

 
Vernieuwings- en omvormingswerken 
De kandidaat is in staat om de gepaste methodologie te kiezen in functie van de plaatselijke situatie en de 

geldende technische voorschriften. 

De kandidaat is in staat om de leiding te nemen voor de organisatie van een vernieuwingswerf of 

omvormingswerken.  

De kandidaat is in staat om een werfplanning op te maken en te beheren, rekening houdend met de logistische 

aspecten, de veiligheid van personeel, … 

De kandidaat is in staat om het toezicht op de aannemers te organiseren en hierbij de richtlijnen van bundel 32 na 

te leven.   
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Toezicht op het spoor 
De kandidaat is in staat om de doelstellingen van het toezicht op het spoor en zijn omgeving toe te passen en te 

laten naleven. 

 
Speciale werktuigen en machines 
De kandidaat kent de werktuigen en is in staat om een gepaste keuze te maken van de methode in functie van het 

uit te voeren werk. 

 

De kandidaat is in staat om de gebruiksprincipes en de voorbereidingen voor het gebruik van de zware tuigen en 

de vernieuwingstreinen toe te passen. 
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Beheer van de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van veiligheid te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de veiligheid betreft (uitgezonderd de bescherming van de 

werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI en RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid. 

 

De kandidaat kent de reglementering met betrekking tot de seininrichting, het verkeer van voertuigen en 

werktreinen, de overwegen en de te nemen veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering van de werken, is in staat 

om deze toe te passen en ze te controleren. 

De kandidaat kent de reglementaire meldings- en beschermingssystemen en is in staat deze toe te passen, deze te 

doen naleven en deze te controleren. 

 

Beheer van de kwaliteit 
De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van kwaliteit te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de kwaliteit betreft. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten 

 waaraan hij deelneemt.  
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen toe te passen die van toepassing zijn op concrete werksituaties, 

ze uit te leggen, ze te doen naleven en om een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd zijn. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- sperren van de beweging: systeem ATW-Tx, ZKL-bakens 

-     richtlijnen voor lijnen uitgerust met ETCS 

-     beveiligingssysteem met en zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboekje voor het personeel van Infrabel  
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 Informatica toepassingen 

De kandidaat is in staat toepassingen die specifiek zijn voor de specialiteit te gebruiken, de problemen bij de 

gebruikers te identificeren en er een oplossing aan te geven. 
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Financiën 
De kandidaat is in staat de noties in de volgende domeinen uit te leggen: 

- kostenplaats, soorten activiteiten 

- de kostprijs : constitutieve elementen (werknemers, materialen, diversen, algemene kosten) 

- budgetbeheer : verschil investeringen / exploitatie, investeringsbudget, exploitatiebudget 

- de boekhouding en de bevoorradingen, de magazijnen (algemene organisatie) en de basisdocumenten. 
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Structuur van I-ICT (organogram en werkmethodes) 
De kandidaat is in staat, vertrekkend van zijn huidige positie, de structuur van zijn afdeling en de 
structuren en relaties tussen de verschillende diensten, afdelingen en bureaus uit te leggen. 
- organogrammen ICT 
- voornaamste taken van de diensten 
- werkingsmethode 

Strategie ICT 
De kandidaat is in staat de visie, de missie en de waarden en de grote uitdagingen en initiatieven van 
ICT uit te leggen. 

 

Kostenmodellen van ICT 
De kandidaat is in staat om de principes om een kostenmodel te realiseren, te begrijpen.  
-  Model en tarief 
-  kostensoorten, kostenobjecten, verdeling, volume en eenheidsprijs 
-  kennis van investeringen, budget, PRP en facturatie 
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Specifieke technologieën – organisatie van de werken 
De kandidaat is in staat om de types, principes, functionaliteiten en risico’s, interventieprincipes uit te 
leggen en een advies te geven en een oplossing voor te stellen op basis van een situatie, door 
verschillende technieken te verenigen : 
- voeding van de telecom installaties 

- kabel netwerken 

- commutatie  

- transmissie netwerken 

- operationele telefonie 

- gegevensnetwerken 

- beveiligingsinstallaties 

- radioapparatuur  

- op afstand bediende circuits 

- informatieapparatuur voor de reizigers 

- apparatuur voor parlofoon, videofoon en multimedia 

- organisatie van het onderhoud van de infrastructuur Telecom 

- inventaris, stockbeheer en opvolging van de onderhoudscontracten 
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De kandidaat is in staat toepassingen die specifiek zijn voor de specialiteit te gebruiken, de problemen 
bij de gebruikers te identificeren en er een oplossing aan te geven. 
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Verlichting binnen en buiten 
De kandidaat heeft een grondige kennis van types installaties, de periodiciteit van het onderhoud van 

verschillende installaties, de theorie over lampen. De kandidaat is in staat om zijn kennis in de praktijk om te 

zetten 

Hoogspanning 
De kandidaat bezit een grondige kennis van de samenstelling en de werking van de installatie. 

Automatisatie 
De kandidaat is in staat om de bedrading en de programmatie van een geautomatiseerd systeem te controleren. 

Liften en roltrappen 
De kandidaat heeft een uitgebreide kennis en is in staat om de volledige elektromechanische samenstelling en 

werking van de veiligheidssystemen te controleren, de basis-depannage, de periodiciteit en soorten onderhoud en 

keuring (uitgezonderd de elektronica en automatisatieaspecten). De kandidaat is in staat zijn kennis toe te passen. 

No Breaks, gelijkrichters en batterijen 
De kandidaat kent de basissamenstelling en –werking, hij kent de bediening van de installatie, kent de periodiciteit 

van het onderhoud en is in staat deze uit te voeren. De kandidaat is in staat de installatie vrij te koppelen bij 

onderhoud (uitgezonderd elektronica  enkel noties hebben). 

Elektrogeengroepen 
De kandidaat is in staat om de installatie uit te voeren en heeft de basiskennis van de samenstelling en werking. 

Pompen en compressoren 
De kandidaat is in staat om de technische specificaties te interpreteren, heeft de basiskennis van de werking en 

samenstelling van de meest voorkomende types. De kandidaat is in staat deze aan te sluiten en het basisonderhoud 

uit te voeren. 

Laagspanning 
De kandidaat heeft een uitgebreide kennis en is in staat te ontwerpen/dimensioneren van : samenstelling en 

werking van voedings- en beveiligingssystemen, veiligheidsaspecten, periodiciteit en type van onderhoud. De 

kandidaat is in staat zijn kennis toe te passen. 

Verwarming, ventilatie en koeling (airconditioning) 
De kandidaat begrijpt de werking van de installaties en is in staat wijzigingen en vernieuwingen aan te brengen in 

deze installaties. 

Algemene principes van de seininrichting 
De kandidaat is in staat een schematisch seininrichtingsplan te lezen en te analyseren 

Voeding van seininstallaties en installaties ICT 

VCAW. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van kwaliteit te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de kwaliteit betreft. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt 

De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van veiligheid te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de veiligheid betreft (uitgezonderd de bescherming van de 

werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI -RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 

De kandidaat bezit de praktische kennis m.b.t. de gevaren van elektriciteit, de eerste hulp en de te nemen 

maatregelen bij ongevallen (o.a. brandbestrijding, elektrische branden). 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen toe te passen die van toepassing zijn op concrete werksituaties, ze 

uit te leggen, ze te doen naleven en om een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd zijn. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor  

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

aangrenzend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboek voor het personeel van de Belgische Spoorwegen 

M
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 Informatica toepassingen 

De kandidaat is in staat toepassingen te gebruiken die specifiek zijn voor de specialiteit, de problemen bij de 

gebruikers te identificeren en er een oplossing aan te geven. 
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ELEKTROMECHANICA – WERKPLAATSEN I: technisch sectorchef “werkplaatsen 

I (elektromechanica)” 
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Specifieke technologie  
De kandidaat kent de algemene principes m.b.t. elektriciteit, elektronica en numerieke logica en is in staat deze 

toe te passen. 

De kandidaat is in staat de algemene principes van de mechanica toe te passen. 

De kandidaat kent de basisprincipes (zonder toepassing en uitzonderingen) van de seininrichting in de domeinen 

relais, EBP, AAT, telebediening. 

De kandidaat kent de basisprincipes (zonder toepassing en uitzonderingen) van de bovenleidingen in de 

domeinen apparatuur, bovenleidingen, principeschema’s van onderstations. 

De kandidaat heeft een grondige kennis van de onderdelen, de montageproblematiek, de volledige revisiecyclus 

en het uitvoeren, opzetten en controleren van testen met betrekking tot T-schakelaars en bedieningskoffers en is in 

staat deze toe te passen. 

De kandidaat kent de basisprincipes van de bestaande technologieën binnen telefonie [sono en telesono, 

specifieke telefonie (selectief, dispatch, centralisatie)], past ze toe in realiteit en is in staat om bestaande 

systemen te onderhouden. 

De kandidaat kent de basisprincipes van programeerbare automaten en is in staat om zelf de nodige testen uit te 

voeren en de resultaten hiervan om te zetten in een haalbare oplossing. 

Specifieke reglementering  
De kandidaat kent de reglementen AREL en AREI en is in staat deze toe te passen. 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van kwaliteit te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de kwaliteit betreft. 

- ISO 9001 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt 

De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van veiligheid te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de veiligheid betreft (uitgezonderd de bescherming van de 

werknemers – zie hierna). 

- OSAS 18001 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI + RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 

De kandidaat is in staat om de processen, werkwijzen en procedures m.b.t. milieu uit te leggen, ze toe te passen 

en te doen toepassen. 

- ISO 14001 
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Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen toe te passen die van toepassing zijn op concrete werksituaties, 

ze uit te leggen, ze te doen naleven en om een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd zijn. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor  

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboek voor het personeel van de NMBS 
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 Informatica toepassingen 

De kandidaat is in staat toepassingen te gebruiken die specifiek zijn voor de specialiteit, de problemen bij de 

gebruikers te identificeren en er een oplossing aan te geven. 
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Overheidsopdrachten 
De kandidaat is in staat om het algemeen kader en de algemene principes van de opdrachten, het proces van 

gunning van opdrachten en de grote lijnen inzake de uitvoering van de opdrachten toe te lichten: 

- delegaties van bevoegdheden binnen zijn onderneming 

- deontologische code 

- wetgeving betreffende de overheidsopdrachten 

- Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten (ter vervanging van de wet van 24 december 1993) 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (ter vervanging van 

boek IIbis van de wet van 24 december 1993) 

- K.B. van 16 juli 2012 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten speciale sectoren (ter vervanging 

van het K.B. betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 

in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten van 10 januari 1996) 

- K.B. van 14 januari 2013 betreffende de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken (ter vervanging van het K.B. tot 

bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken van 26 september 1996) 

 Met uitzondering van de bepalingen betreffende de promotie overeenkomst, concessies voor  

 openbare werken en prijsvraag voor ontwerpen. 

- bundel 61, versie 3 
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 Financiën 
De kandidaat is in staat de basisprincipes in de volgende domeinen uit te leggen: 

- de kostprijs : constitutieve elementen (personeel, grondstoffen/producten, diversen, algemene kosten) 

- budgetbeheer : verschil investeringen/exploitatie, investeringsbudget, exploitatiebudget 

- de boekhouding en de bevoorradingen, de magazijnen (algemene organisatie) en de basisdocumenten. 
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MECHANICA – WERKPLAATSEN I: technisch sectorchef “werkplaatsen I 

(mechanica)” 
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Plans en schema’s  
De kandidaat is in staat om de plans en technologische schema’s te analyseren die specifiek zijn voor de 

specialiteit. 
Controletoestellen en -technieken 
De kandidaat is in staat om het gebruik, de werking en de toepassing van de technische- en controletoestellen 

(metrologie) te analyseren. 
Weerstand van de materialen 
De kandidaat is in staat om de weerstand van de materialen te analyseren. 
Fabricatie van spoormateriaal 
De kandidaat is in staat om de fabricageprincipes en –toepassingen van het spoormateriaal te analyseren. 

Specifieke basiskennis  
De kandidaat is in staat om de basisinformatie in de volgende domeinen te analyseren : 

- mechanica 

- elektriciteit 

- verbrandingsmotoren (diesel – explosiemotor) 

- hydraulica (+ lezen van plans) 

- pneumatica (+lezen van plans) 
Materiaalkennis 
De kandidaat is in staat om de verschillende materialen en hun karakteristieken te analyseren 
Organisatie van de werkplaats 
De kandidaat is in staat om de regeltijden, het opstarten van de machines, de voorbereidingstijden, enz. (+ AREI, 

ARB) te analyseren 
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Beheer van de kwaliteit en de veiligheid 
De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van kwaliteit te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de kwaliteit betreft. 

- principes van het beheer van de kwaliteit 

- beheer van de non-conformiteiten 

- beleid en kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot zijn werk en meer bepaald de activiteiten waaraan hij 

 deelneemt 

 

De kandidaat is in staat om de parameters op het gebied van veiligheid te interpreteren in meer complexe of 

buitengewone situaties teneinde de processen, werkwijzen en procedures te bepalen die moeten worden gevolgd 

om de principes te respecteren die van kracht zijn wat de veiligheid betreft  (uitgezonderd de bescherming van de 

werknemers – zie hierna). 

- analyse/voorkoming van risico’s 

- reglementering op gebied van veiligheid (AREI en RTV) 

- verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn inzake veiligheid 

- voorzorgsmaatregelen tegen brand 

- beheer van de non-conformiteiten m.b.t. de veiligheid 



Bundel 501 – Titel II – Deel I – Hoofdstuk II 

Bijlage II – Technisch sectorchef “werkplaatsen I (mechanica)” Blz. 2 

 

71 H-HR/2018 

B
es

ch
er

m
in

g
 v

a
n

 d
e 

w
er

k
n

em
er

s 
Welzijn van de werknemers 
De kandidaat is in staat om de reglementeringen toe te passen die van toepassing zijn op concrete werksituaties, 

ze uit te leggen, ze te doen naleven en om een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd zijn. 

- afgezonderd tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van één of twee tewerkgestelde werknemers 

- beveiliging van de in ploegverband werkende personeelsleden 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- werken in de sporen en hun nabijheid 

- nieuwe algemene begrippen 

- beveiligingssysteem zonder afdekking voor de in ploegverband werkende personeelsleden 

- beveiliging van de werkzaamheden (werven) op een buiten dienst gesteld spoor 

- werken die uitgevoerd worden met bijzondere machines die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van een 

nevenliggend spoor 

- veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden 

- rijdende spoorvoertuigen 

- veiligheidsboek voor het personeel van de NMBS. 
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 Informatica toepassingen 

De kandidaat is in staat toepassingen die specifiek zijn voor de specialiteit te gebruiken, de problemen bij de 

gebruikers te identificeren en er een oplossing aan te geven. 
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TEKENPERSONEEL (BURGERLIJKE BOUWKUNDE): tekenbureauchef 

(burgerlijke bouwkunde) 
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Technieken voor het maken van plans voor bestekken 
De kandidaat is in staat om verschillende technieken te gebruiken voor het maken van plans voor bestekken en 

deze te illustreren aan de hand van voorbeelden. 

Geven van ondersteuning bij opmaak van en tekenen van plans met een CAD-systeem 

(aanbestedingsplans voor werken) 
De kandidaat maakt gebruik van de beschikbare “tools” (middelen) en CAD instrumenten om een plan te 

ontwerpen/tekenen en geeft raad bij complexe situaties 

Lezen en interpretatie van bestaande plans 
De kandidaat is in staat om bestaande situatieplans van bouwwerken waaraan werken zullen worden uitgevoerd, 

op te zoeken en te interpreteren (sporen, kunstwerken, gebouwen, terreinen). 

Studiedossier 
De kandidaat is in staat om de elementen te verifiëren bij een voorontwerp van een uit te voeren studie. 

Klasseren van plans 
De kandidaat is in staat een klassementsysteem te beheren, up-to-date te houden en te verbeteren, plans uit het 

klassementsysteem te halen en te verspreiden, bestaande situatieplans van bouwwerken waaraan werken zullen 

worden uitgevoerd op te zoeken en te interpreteren (sporen, kunstwerken, gebouwen, terreinen) 

WTCB-rapport nr. 5 (2000): Uitwisseling van grafische informatie bij het ontwerp en de uitvoering van 

bouwprojecten. 
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Sporen 
De kandidaat is in staat de verschillende karakteristieken van het spoor en de spoortoestellen aan te wenden die 

nodig zijn om plans te kunnen uitwerken. 

- Tracé’s, berekeningen, afpalingen, lengteprofiel, rechte strekking, cirkelbogen, overgangsbogen (tussen 

rechte strekking en cirkelbogen) 

- Karakteristieken van het spoor in bocht, verkanting, spoorverbreding 

- Tracé samenstelling van spoortoestellen in enkel spoor 

- Tracé van combinaties en groepen van spoortoestellen 

- Sporen in de stationsinrichting 

- Elementen nodig voor de inplanting op het terrein 

- Veiligheidsaspecten 

Gebouwen en kunstwerken 
De kandidaat is in staat zijn kennis op het gebied van bouwtechnieken en -voorschriften, transformaties, 

onderhoud van bouw- en kunstwerken aan te wenden. 

- Realisatie van bouw- en kunstwerken 
- Patrimoniumplans 

- Beperkingen in nabijheid van hoogspanningsinstallaties (bovenleidingsdriehoek) 

- Allerhande bouwtechnieken  

Aannemingen van werken 
De kandidaat is in staat zijn kennis van de technische bepalingen en voorschriften betreffende aannemingen van 

werken aan te wenden. 

- Basismaterialen: hoofdstuk 3410 met uitzondering van 6.1 Staal, 6.4 Aluminium en -legeringen, 8.4 

veredelde metaalproducten, 9.1 verf en vernis en 9.2 asfaltproducten 

- Grondwerken en funderingen: hoofdstuk 332 of 3420 

- Ruwbouw 
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Beheer van de veiligheid 
De kandidaat kent de processen, werkwijzen en procedures m.b.t. de veiligheid, is in staat deze toe te passen, ze 

te doen toepassen, ze te controleren en een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd zijn. 

- Verplichtingen ‘Hiërarchische lijn” 

- Reglement “Welzijn op het werk”: kennis van de toegekende “rollen” alsook het kunnen toepassen van de 

 wetten en reglementering 

- Revalor 2009  (+ bijlagen) 
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 Werking van de verschillende takken binnen het tekenbureau 

De kandidaat is in staat de werking van de verschillende secties van een tekenbureau (sporen, gebouwen, 

kunstwerken en terreinen) uit te leggen alsook hun onderlinge relaties (opzoeken van informatie). 
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Beheer tekenbureau 
De kandidaat is in staat om het tekenbureau te ‘managen: 

- Personeelsbeheer 

- Planning/timing van de studies 

- Organisatie/coördinatie van het tekenbureau 

- ‘Delegeren’ 

- Comminicatie (intern/extern) 

 Blauwe boekje: De juiste vragen stellen van Infrabel. 
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Overheidsopdrachten 
De kandidaat is in staat om het algemeen kader en de algemene principes van de opdrachten, het proces van 

gunning van opdrachten en de grote lijnen inzake de uitvoering van de opdrachten toe te lichten. 

 Delegaties van bevoegdheden binnen zijn onderneming 

 Deontologische code 

 Wetgeving betreffende de overheidsopdrachten 

- Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten (ter vervanging van de wet van 24 december 1993) 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (ter vervanging van 

boek IIbis van de wet van 24 december 1993) 

- K.B. van 16 juli 2012 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten speciale sectoren (ter vervanging 

van het K.B. betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in 

de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten van 10 januari 1996) 

- K.B. van 14 januari 2013 betreffende de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken (ter vervanging van het K.B. tot bepaling 

van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken van 26 september 1996) 

Met uitzondering van de bepalingen betreffende de promotie overeenkomst, concessies voor openbare 

werken en prijsvraag voor ontwerpen. 

De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat de wetgeving zal gewijzigd worden en dat de 

testen betrekking zullen hebben op de wetgeving die van toepassing zal zijn op het ogenblik van de proef. 

 

 Bundel 61, versie 3 
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TEKENPERSONEEL (ELEKTRICITEIT – VASTE INSTALLATIES): 

tekenbureauchef (elektriciteit – vaste installaties) 
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Plans  
De kandidaat is in staat om de installatieplans van alle specialisaties (VVDK (inclusief HVAC, liften en 

roltrappen) – Onderstations - Bovenleidingen - Seininrichting - Televerbindingen) te lezen en te analyseren. 

Tevens is hij in staat om het functioneren van de principe- en installatieplans van zijn eigen specialisatie in detail 

uit te leggen. 

 
Technische aspecten  
De kandidaat is in staat om de belangrijke concepten van elke specialisatie (seininrichting – hoogspanning - 

elektrische apparatuur – verlichting – HVAC, liften en roltrappen - bovenleidingen - televerbindingen) weer te 

geven. 
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 Beheer van de kwaliteit  

De kandidaat kent en past de processen, werkwijzen en procedures toe m.b.t. de kwaliteit en stelt verbeteringen 

voor. 
Beheer van de veiligheid 
De kandidaat kent de processen, de werkwijzen en de procedures m.b.t. de veiligheid, is in staat deze toe te 

passen, ze te doen toepassen, ze te controleren en een overzicht te geven van de risico’s waarmee ze geassocieerd 

zijn. 

 

 

P
la

n
s 

Studiedossier 
De kandidaat is in staat om de elementen te verifiëren bij een voorontwerp van een uit te voeren studie. 

Kennis technisch tekenen 
De kandidaat is in staat om zijn kennis over te brengen en te doen toepassen. 
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Tekstverwerking 
Met behulp van een elektronisch tekstverwerkingssysteem is de kandidaat in staat om een document (dienstnota, 

brief, consigne, bestek, enz.) te bewerken voor beroepsdoeleinden (administratief, technisch, commercieel, enz.) 

waarbij wordt toegezien op de structuur en de presentatie. 

Tabellen en beheer van databanken 
De kandidaat is in staat om gegevens in te voeren en te verwerken en de informatie ervan te gebruiken. 

- Sorteren en selecteren in een lijst 

- Gebruik van formules 

- Opmaken van tabellen/lijsten/grafieken 

- Opmaken van statistieken 

Elektronische communicatiemiddelen 
De kandidaatis in staat om de middelen die hem ter beschikking worden gesteld te gebruiken om de post en 

elektronische agenda te beheren en te exploiteren. 
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TEKENPERSONEEL (VOERTUIGEN EN INSTALLATIES): tekenbureauchef 

(voertuigen en installaties) 
D

o
m

ei
n

 Thema 
Doelstelling 

Vakken 

 

V
o

er
tu

ig
en

 e
n

 i
n

st
a

ll
a

ti
es

 

Technische kennis (mechanica, elektriciteit, elektronica, pneumatica). 
De kandidaat is in staat om de verschillende gehelen of systemen toe te lichten die voorkomen op het rollend 

materieel (freem, kast, rem, tractie, looporganen, ophangingen, enz.) 

Materialen en ineenzettingen 
De kandidaat is in staat het gebruik van bepaalde materialen te verklaren : metalen, niet-metalen, rubber, lijm 

en de verschillende ineenzettingen bij rollend materieel toe te lichten. 

Rollend materieel  
De kandidaat is in staat om de werking en het gebruik van de verschillende materieeltypes die in dienst zijn toe te 

lichten. 
De kandidaat is in staat de verschillende reglementen en normen aan te wenden waaraan het rollend materieel 

en meegevoerde systemen moet beantwoorden. 

P
la

n
s 

Gebruik van beschikbare middelen 
De kandidaat is in staat om de beschikbare middelen en CAD instrumenten toe te lichten. 

Technisch tekenen 
De kandidaat is in staat zijn kennis over te brengen en te doen toepassen, alsook alle systemen te verklaren en te  

verbeteren. 

Bestaande plans 
De kandidaat is in staat om bestaande plans terug te vinden, te lezen en te interpreteren. 

Studiedossier 
De kandidaat is in staat om de elementen te verifiëren bij een voorontwerp van een uit te voeren studie. 

O
v

er
h

ei
d

s-
 

o
p

d
ra

ch
te

n
 Algemeen kader voor de gunning van de opdrachten 

De kandidaat is in staat om het kader en de algemene principes van de opdrachten, het proces van gunning van 

opdrachten en de grote lijnen inzake de uitvoering van de opdrachten toe te lichten. 

- wetgeving inzake overheidsopdrachten 

- delegatie van bevoegdheden 
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LOGISTIEK PERSONEEL: Supply hoofdcoördinator 

 

D
o

m
ei

n
 

Thema 
Doelstelling 

Vakken 
 

 

K
en

n
is

 v
a

n
 d

e 
o
n

d
er

n
em

in
g

 e
n

 

H
u

m
a

n
 R

es
o
u

rc
es

 

Kennis van de onderneming 
- Structuur NMBS: nieuw organigram 

- Beheerscontract NMBS 

 

Beheer Human Resources 
- Personeelsbeleid 

- Takenplanning 

- Tekstverwerking en tabellenbeheer 

- Elektronische communicatie 

- Informatiebeheer (intraweb) 

 

 S
u

p
p

ly
 h

o
o

fd
co

ö
rd

in
a

to
r 

 

Algemeen supervisor  

 

Controle geheel taken van personeelsleden 

 

Beheer en behandelen van complexe dossiers 

 

Beheer relatief grote groep medewerkers van verschillende niveaus 

 

Supervisie van de centrale werkplaats 

 

Beheer en verantwoordelijkheid van meedere magazijnen 

 

K
en

n
is

 

 

Functioneren van een geïntegreerd ERP packet 

 

Operationeel functioneren van een MRP system 

 

Functioneren van een centraal magazijn (CW) 

 

Operationeel functioneren van een centraal distributiemagazijn 

 

Wetgeving inzake overheidsopdrachten  

 

MS office en vooral EXCEL en WORD 
 

V
er

sc
h

il
le

n
d

e 

d
o

cu
m

en
ta

ti
es

 

NMBS Intrawebsite van de dienst Supply  

 

http://ERP/ 

 

Cursus 1232 

http://erp/


Bundel 501 – Titel II – Deel I – Hoofdstuk II 

Bijlage II – Veiligheidschef – Blz. 1 

 

71 H-HR/2018 

VEILIGHEIDSPERSONEEL: veiligheidschef 
D

o
m

ei
n

 Thema 
Doelstelling 
Vakken 

S
tr

u
ct

u
u

r 

Organisatie, taken en instructies van Corporate Security Service 
De kandidaat is in staat om de kenmerken van Corporate Security Service toe te lichten en deze toe te passen bij 

het opstellen van een veiligheidsplan. 

- Strategisch plan van Corporate Security Service 

- Structuur van Corporate Security Service  

- Algemene organisatie en werking 

V
ei

li
g

h
ei

d
 e

n
 b

ew
a

k
in

g
 

Wetten en reglementen betreffende de private en bijzondere veiligheid 
De kandidaat is in staat om de voornaamste kenmerken van de wetten, uitvoeringsbesluiten en reglementen m.b.t. 

de private en bijzondere veiligheid toe te lichten en ernaar te verwijzen in kader van de analyse van situaties. 

- Wet van 02/10/2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 

- Wetten en KB’s van toepassing op Corporate Security Service 

- Wet van 21/03/2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s 

Deontologie en bevoegdheden 
De kandidaat is in staat om de deontologische beperkingen en de bevoegdheid van de veiligheids- en 

bewakingsdienst toe te lichten en er een kritische analyse van te geven. 

- Wapenwetgeving 

• wet van 8/06/2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 

- Organisatie en bevoegdheden van de politionele diensten in België 

• relatie tussen Corporate Security Service en de politiediensten 
• protocolakkoord tussen de Belgische Spoorwegen en de federale politie 

- Deontologie eigen aan de bewakingsdienst 

Elementen van de criminologie 
De kandidaat is in staat om analyses van gevallen te maken zich baserend op bepaalde criminologische 

elementen. 
- Criminografie, criminologische theorievorming 

- Historische aanzet tot (politionele) criminaliteitsstatistieken 

- Statistiek als product van (ondermeer politionele) selectiviteit 

Principes van Securitymanagement 
De kandidaat is in staat de principes toe te lichten en deze te illustreren aan de hand van een voorbeeld. 

- Prioriteiten strategisch plan van Corporate Security Service 

- Karakteristieken voor de opmaak van een actieplan 

- Principes van analyse 

- Principes van planning en organisatie op operationeel vlak 

Spoorwegwetgeving 
De kandidaat is in staat om de spoorwegwetgeving toe te lichten en ernaar te verwijzen in het kader van de 

analyse van situaties en er een kritische analyse van te geven. 

- Wet van 27/04/2018 op de Politie van de Spoorwegen 

 

S
tr

a
fr

ec
h

t 
en

 s
tr

a
fv

o
rd

er
in

g
 

Strafrecht 
De kandidaat is in staat om de basisbeginselen van het strafrecht toe te lichten en de nodige informatie op te 

zoeken. Hij is in staat er een kritische analyse van te geven. 

- De strafwet  

• bronnen van het strafrecht 

• werking van de strafwet (tijd, plaats en personen) 

- Het misdrijf 

• inleiding van de misdrijven, bestanddelen en indeling 

• rechtvaardigings- en verschoningsgronden 

• strafbare poging 

• strafbare deelneming 

• verjaring, samenloop, verzachtende en verzwarende omstandigheden 

- De straf 

• indeling van de straffen en de strafmaat, functies en kenmerken 

• bijzondere bepalingen in verband met de uitspraak 

• verjaring van de straf 

• gevolgen van de straf  
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Strafvordering 
De kandidaat is in staat om de basisbeginselen van strafvordering toe te lichten en de nodige informatie op te 

zoeken.  

- Algemeenheden, machten in België en de bronnen 

- Actoren in het strafprocesrecht  

- Schema van de strafprocedure  

- Verval van de strafvordering  

- Vonnisrechten in België  

- Rechtsmiddelen 

- De Salduz-wet 

 

R
is

ic
o

a
n

a
ly

se
 Methodiek risicoanalyses 

De kandidaat is in staat om de principes van risicoanalyse uit te leggen, de karakteristieken te beschrijven en 

verschillende methodes toe te passen. 
- Principes voor opmaak van een beveiligingsplan 

- Risico-identificatie 

- Maatregelen voor bescherming en beveiliging 
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TITEL II – BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 
DEEL I – TOEGANG TOT DE NIET-UNIVERSITAIRE BETREKKINGEN VAN RANG 3 EN HOGERE 

RANG 4 
 

Hoofdstuk III – Voorwaarden voor de toegang tot de graden 
 
 
A. EERSTE GROEP 

 
Binnen de grenzen van het definitief kader worden de betrekkingen van de 1e groep, per 
bevorderingsonderafdeling en in volgorde van de rangschikking van de selectieproeven, 
toegekend aan de titularissen van de graden vermeld in hoofdstuk I hiervoor die de volgende 
voorwaarden vervullen op de datum van afsluiting van de vacatuur van de post voor welke zij 
in aanmerking komen om aangesteld te worden: 
 
- de aanschrijving "goed" bezitten of gunstig beoordeeld zijn in het geval van een op 

proef stelling als gevolg van een verandering van specialiteit; 
- laureaat zijn van de selectieproef die toegang geeft tot de overeenstemmende 

betrekking van de 1e groep.  
 

 
 

B. TWEEDE GROEP - EERSTE TRAP 
 

Binnen de grenzen van het definitief kader worden de betrekkingen van de 2e groep – 1e trap, 
per bevorderingsonderafdeling en in volgorde van de rangschikking van de selectieproeven, 
toegekend aan de titularissen van de graden van de 1e groep die de volgende voorwaarden 
vervullen op de datum van afsluiting van de vacature van de post voor welke zij in aanmerking 
komen om aangesteld te worden: 
 
- de aanschrijving "goed" bezitten of gunstig beoordeeld zijn in het geval van een op 

proef stelling als gevolg van een verandering van specialiteit; 
- laureaat zijn van de selectieproef die toegang geeft tot de overeenstemmende 

betrekking van de 2e groep – 1e trap. 
 
 
 
C. TWEEDE GROEP - TWEEDE TRAP 
 
1. De graden van de 2e groep – 2e trap worden toegekend, per bevorderingsonderafdeling (zie 

hoofdstuk I), aan de titularissen van de graden van de 2e groep – 1e trap, die de volgende 

voorwaarden vervullen: 

- ten minste 4 jaar graadanciënniteit tellen; 
- de aanschrijvingsvermelding “zeer goed” bezitten. 
 
Binnen elke bevorderingsonderafdeling worden de kandidaten onderling gerangschikt 
volgens hun graadanciënniteit. 
 
Deze bevorderingen worden verleend met behoud van de affectatie en zonder proef en 
worden toegekend met uitwerking (geldelijk, datum van ranginneming) vanaf de eerste van 
het semester dat volgt op de datum waarop de voornoemde voorwaarden zijn vervuld. Zij 
heeft tot gevolg dat ambtshalve de aanschrijvingsvermelding “goed” wordt toegekend. 
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2. De vermelde voorwaarden in punt C.I hiervoor (4 jaar graadanciënniteit en aanschrijving “zeer 
goed”) zijn niet van toepassing in het kader van een aanstelling op een post met profiel. In dit 
geval gebeurt de aanstelling op proef en krijgt het personeelslid een nieuwe datum van 
ranginneming volgens de reglementering die van kracht is.  

 
 

D.  BIJZONDERE BEPALINGEN  
 

1. Proefperiode 
 

De personeelsleden die worden bevorderd in een graad van de 1e groep of 2e groep – 1e trap 
worden op proef aangesteld volgens de bepalingen van Titel I van deze bundel. Gedurende 
deze proefperiode volgen ze een opleidingsprogramma aangepast aan hun nieuwe 
betrekking. 

 
2. Kandidatuur tot verschillende graden 

 
De personeelsleden die op de kandidatenlijst van meerdere graden zijn ingeschreven, worden 
van deze lijsten geschrapt vanaf hun aanstelling in één van deze graden. 
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DEEL II TOEGANG TOT ANDERE GRADEN 

 (rubrieken in alfabetische volgorde) 

 



 

 

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 

 

 BUNDEL 501  

 

TITEL II - DEEL II  

 

 

Tabel van de gepubliceerde rubrieken en de van kracht zijnde bijvoegsels die ermee verband 

houden. 

 

 

Toestand op 23.12.2019 

 
 

Rubrieken 

 

Nr. en jaar 

Van kracht zijnde 

bijvoegsels 

 

Opmerkingen 

(in alfabetische volgorde) van het bericht Nr. Nr. en jaar van 

het bericht 

 

Adjunct-drijver speciale werktuigen 

van de baan 

25 PP/2000 1 36 PP/2000 (1) 

Adjunct-drukker (offset) 26 P/1985   (1) 

Adjunct-elektricien 10 PS/1994 1 

2 

30 H-HR/2006 

97 H-HR/2006 

(1) 

Adjunct-hamersmid 19 P/1971 1 77 P/1973 (1) 

Adjunct-instructeur infra 50 H-HR/2018    

Adjunct-onderstationschef 58 H-HR/2012    

Adjunct-tekenaar 9 P/1987   (1) 

Adjunct van de toezichtsbediende 21 PS/1992   (1) 

Administratief(ve) secretaris(esse) 50 H-HR/2018    

Adviseur    (3) 

Architect    (3) 

Arts    (3) 

Aspirant-gespecialiseerd 

vakbediende (sporen) 

49 P/1980 1 

2 

3 

4 

74 P/1984 

13 P/1986 

50 PP/2002 

50 H-HR/2006 

Voorheen: aspirant-

gespecialiseerd 

spoorlegger 

(2) 

Assistent coördinator schoonmaak 22 H-HR/2018    

Assistent-informatica 50 H-HR/2018    

Assistent klanten 88 H-HR/2016    

Autobestuurder 66 H-HR/2018    

Baas-vakbediende (sporen) 184 H-HR 2013   Voorheen: eerste 

spoorleggersbaas 

(1) 

Bankwerker-bestuurder van spoor- 

en wegvoertuigen 

53 PS/1992   (1) 

Bankwerker-bestuurder werkplaats 

rollend materieel 

92 H-HR/2014    

Bankwerker-mecanicien 91 H-HR/2016    

Bediende der elektriciteit 50 H-HR/2018    

Bediende der stoffering 67 H-HR/2018    

Bediende machinale bewerking 50 H-HR/2018    

Bediende schoonmaak 22 H-HR/2018    

Bediende van het bankwerk 50 H-HR/2018    
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Rubrieken 

 

Nr. en jaar 

Van kracht zijnde 

bijvoegsels 

 

Opmerkingen 

(in alfabetische volgorde) van het bericht Nr. Nr. en jaar van 

het bericht 

 

Bediener van werktuigmachines 138 P/1971   Voorheen: 

werkman-

werktuigmachines 

(1) 

Bereider-laboratorium mechanische 

proeven 

76 P/1976   Zie ook 

60 P/1976 

Bestuurder behandelingstuigen 185 H-HR/2015    

Bestuurder rangeringen 65 H-HR/2019    

Bio-ingenieur    (3) 

Boekhoudkundig(e) secretaris(esse) 50 H-HR/2018    

Burgerlijk ingenieur    (3) 

Burgerlijk ingenieur-architect    (3) 

Commercieel bediende 50 H-HR/2018    

Controleur waakzaamheid rijdend 

personeel 

253 H-HR/2015    

Coördinator-bestuurder infra 92 H-HR/2014    

Coördinator logistiek 32 H-HR/2018    

Coördinator Track 66 H-HR/2019    

Corrector in de drukkerij 14 P/1970   (1) 

Depanneerder rollend materieel 6 H-HR/2014    

Directiesecretaris(esse) 73 H-HR/2016    

Drijver hijstoestellen 51 PS/1997    

Drukker “kleine pers” 26 P/1985   (1) 

DTP – operator 25 PP/2002   (1) 

Eerste assistent-informatica 50 H-HR/2018    

Eerste assistent klanten 257 H-HR/2015    

Eerste assistent operaties 65 H-HR/2019    

Eerste commercieel bediende 50 H-HR/2018    

Eerste coördinator-bestuurder infra 50 H-HR/2018    

Eerste coördinator planning 33 H-HR/2018    

Eerste factagechef 67 PS/1996   (1) 

Eerste lader 9 P/1978 1 107 P/1981 (1) 

Eerste lasmonitor 50 H-HR/2018    

Eerste onderstationschef 50 H-HR/2018    

Eerste opsteller van de ontvangsten 7 PP/2001 1 

2 

70 H-HR/2005 

12 H-HR/2006 

(1) 

Eerste technicus “besturing infra en 

bovenleidingen” 

50 H-HR/2018    

Eerste technicus “chemie” 50 H-HR/2018    

Eerste technicus “drukkerij” 5 PP/2000 1 

2 

3 

7 PP/2001 

70 H-HR/2005 

12 H-HR/2006 

(1) 

Eerste technicus-elektromecanicien 50 H-HR/2018    

Eerste technicus “gebouwen en 

kunstwerken” 

 

50 H-HR/2018    

 

 

Eerste technicus-mecanicien 50 H-HR/2018    

Eerste technicus “productie en 

machinale bewerking” 

50 H-HR/2018    

Eerste technicus “spoorwerken” 

 

50 H-HR/2018    
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Rubrieken 

 

Nr. en jaar 

Van kracht zijnde 

bijvoegsels 

 

Opmerkingen 

(in alfabetische volgorde) van het bericht Nr. Nr. en jaar van 

het bericht 

 

Eerste technicus “wettelijke 

keuringen” 

50 H-HR/2018    

Eerste technisch coördinator 92 H-HR/2018    

Eerste technisch tekenaar 50 H-HR/2018    

Eerste treinbegeleider 89 H-HR/2018    

Eerste treinbestuurder 50 H-HR/2018    

Eerste veiligheidsbediende 58 H-HR/2019    

Eerste verkeersinfobediende 50 H-HR/2018    

Exploitatieklerk 42 H-HR/2017    

Factagechef 67 PS/1996   (1) 

Factageklerk 67 PS/1996   (1) 

Gespecialiseerd bediende 

machinale bewerking 

50 H-HR/2018    

Gespecialiseerd meubelmaker 38 H-HR/2015    

Gespecialiseerd Operator Track 66 H-HR/2019    

Gespecialiseerd ploegbaas 60 H-HR/2016   Voorheen: baas-

gespecialiseerd 

werkman 

Gespecialiseerd vakbediende 50 H-HR/2018   Voorheen: 

gespecialiseerd 

werkman 

Gespecialiseerd vakbediende 

(sporen) 

30 H-HR/2017    

Gespecialiseerd 

veiligheidsbediende 

58 H-HR/2019    

Gespecialiseerd werkman-

ploegbaas 

37 P/1977   (1) 

Hoofdnoteerder “controle over de 

waakzaamheid van het rijdend 

personeel” 

41 P/1977    

Hoofdtechnicus-elektromecanicien 255 H-HR/2014    

 

 

Hoofdtypist(e) 21 P/1980   (1) 

Hulpkok (hulpkokkin) 92 H-HR/2007    

Industrieel ingenieur    (3) 

Industrieel lasser 10 H-HR/2017    

Innaaier 6 PS/1993   (1) 

Keukenchef 61 PS/1996   (1) 

Klerk telefonische inlichtingen 64 P/1985   (1) 

Klerk-typist(e) 4 P/1985    

Lader 59 P/1974   (1) 

Ladersbaas 9 P/1978 1 19 P/1980 (1) 

Lasmonitor 75 H-HR/2013    

Locotractorbestuurder 96 P/1973   (1) 

Logistiek bediende 50 H-HR/2018    

Loodgieter-zinkbewerker 75 P/1984   (1) 

Maatschappelijk(e) assistent(e) 258 H-HR/2014    

Magazijnbediende  50 H-HR/2018    

Metselaar-tegelzetter 75 P/1984   (1) 

Monitor-kok (monitrice-kookster) 31 P/1981    
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Rubrieken 

 

Nr. en jaar 

Van kracht zijnde 

bijvoegsels 

 

Opmerkingen 

(in alfabetische volgorde) van het bericht Nr. Nr. en jaar van 

het bericht 

 

Monteur hout 20 P/1973   (1) 

Monteur ijzer 20 P/1973   (1) 

Noteerder 256 H-HR/2015    

Noteerder “controle over de 

waakzaamheid van het rijdend 

personeel” 

41 P/1977   (1) 

Noteerder “gebouwen en 

kunstwerken” 

77 P/1967    

Onderstationschef 65 H-HR/2019    

Operator 192 H-HR/2014    

Operator besturing cargo 92 H-HR/20014    

Operator-bestuurder infra 49 H-HR/2018    

Operator cargo 86 H-HR/2007 1 76 H-HR/2008  

Operator Logistic Services 41 H-HR/2015    

Operator onderhoud 150 H-HR/2012    

Operator Track 66 H-HR/2019    

Opsteller 6 H-HR/2014    

Opsteller-boekhouder 16 PP/1998    

Plaatbewerker-carrosseriewerker 141 H-HR/2007    

Ploegbaas 60 H-HR/2016   Voorheen: baas-

werkman 

(1) 

Ploegleider schoonmaak 22 H-HR/2018    

Ploegverantwoordelijke cargo 6 H-HR/2014     

Programmeur 44 P/1990    

Rangeerder 50 H-HR/2018    

Rangeermeester 8 PS/1997   (1) 

Schilder 86 H-HR/2016    

Schrijnwerker-meubelmaker 38 H-HR/2015    

Schrijver 64 P/1984 1 24 PP/2000 Zie ook 

30 PS/1993 

(1) 

Seingever 1e klasse 192 H-HR/2014    

Seingever 2e klasse 53 P/1990   (1) 

Seingever (mobiele) 25 PP/2001 1 154 H-HR/2010 (1) 

Smid 98 P/1976   (1) 

Supply coördinator 71 H-HR/2018    

Technicus “besturing infra en 

bovenleidingen” 

92 H-HR/2014    

Technicus “chemist” 50 H-HR/2018    

Technicus-elektromecanicien 91 H-HR/2016    

Technicus “gebouwen en 

kunstwerken” 

50 H-HR/2018    

Technicus-mecanicien 89 H-HR/2016    

Technicus “productie en machinale 

bewerking” 

90 H-HR/2016    

Technicus “wettelijke keuringen” 50 H-HR/2018    

Technisch-administratief assistent 50 H-HR/2018    

Technisch-logistiek assistent 32 H-HR/2018    

Technisch coördinator 92 H-HR/2018    
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Rubrieken 

 

Nr. en jaar 

Van kracht zijnde 

bijvoegsels 

 

Opmerkingen 

(in alfabetische volgorde) van het bericht Nr. Nr. en jaar van 

het bericht 

 

Technicus “spoorwerken” 87 H-HR/2016    

Technisch operator gebouwen 64 H-HR/2012    

Technisch supply assistent 71 H-HR/2018    

Technisch tekenaar 24 H-HR/2017    

Telefonist(e) 4 P/1985   Voorheen: 

telefoniste 

(beambte) 

(1) 

Toezichter Track 66 H-HR/2019    

Traceerder M 27 P/1969 1 93 P/1975 (1) 

Tractorbestuurder E 98 P/1968 1 

2 

3 

59 P/1974 

93 P/1978 

86 P/1978 

(1) 

Treinbegeleider 89 H-HR/2018    

Treinbestuurder 65 H-HR/2019    

Tuinbouwkundig controleur 40 P/1987 1 100 H-HR/2006 (1) 

Universitairen en gelijkgestelden 46 H-HR/2018    

Vakbediende 50 H-HR 2018    

Vakbediende (sporen) 50 H-HR/2018   Voorheen: 

spoorlegger 

Veiligheidsbediende 58 H-HR/2019    

Verkeersinfobediende 50 H-HR/2018    

Verkeersleider (niveau 3) 50 H-HR/2018    

Verkeersleider (niveau 2) 35 H-HR/2018    

Verpleger (verpleegster) 30 PS/1995 1 100 H-HR/2006  

Vertaler 16 P/1970   (1) 

Wagenschouwer 77 H-HR/2013    

Werkman-ploegbaas 37 P/1977 1 27 P/1980 (1) 

 

 

 

 
(1)  Dit is een graad die zal verdwijnen (ARPS – Bundel 520); de desbetreffende rubriek blijft evenwel 

voorlopig van toepassing voor wat de “Werkzaamheden” betreft. 

(2) De rubriek met betrekking tot deze graad (die zal verdwijnen of afgeschaft is) blijft behouden want hij 

bepaalt de voorwaarden voor de toewijzing van een afgeleide graad [baas-vakbediende (sporen). 

(3) Zie rubriek “Universitairen en gelijkgestelden” 



501 

 

TITEL III 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL III 

 

 

ADJUNCT-DRIJVER SPECIALE WERKTUIGEN VAN DE BAAN 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

  Medewerking bij de verschillende werkzaamheden uitgeoefend door de (eerste) 

planningman-drijver speciale werktuigen van de baan. 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van adjunct-drijver speciale werktuigen van de baan wordt toege-

wezen op grond van een proef overeenkomstig de bepalingen van onderhavige 

bundel (Titel I – Delen I en II) en rekening houdend met de hierna opgenomen bij-

zondere voorwaarden. 

 

  I. Keuze van benuttiging 

 

  De kandidaten kiezen het district waar zij wensen benuttigd te worden. 

 

II. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten houder zijn van één van de volgende getuigschriften of di-

ploma’s behaald in de studierichting “mechanica” of “elektriciteit” en afgeleverd 

door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 

erkende inrichting : 

 

 een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs 

(of evenwaardig); 

 een studiegetuigschrift van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs 

(of gelijkwaardig); 

 een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch secundair 

onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en 

dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met de hierboven vermelde getuig-

schriften. 

 

  De kandidaten, bedienden van de Maatschappij, moeten dat document niet voor-

leggen. 
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  III. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en omvat de vol-

gende vakken: 

 

Vakken 

 

Betrekkelijke waarde 

Schriftelijk gedeelte
(1)

 

 

 

1. Meerkeuzevragen 

 

1 

Mondeling gedeelte 

 

 

2. Onderhoud 1 

  

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

 1. Meerkeuzevragen 

 

 De meerkeuzevragen slaan op de elementaire kennis van elektriciteit, mechanica 

en materialenkennis waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in de 

bij-lage onder cijfer I. 

 

 2. Onderhoud 

 

 Individueel onderhoud met betrekking tot het beroep van adjunct-drijver speciale 

werktuigen van de baan dat voornamelijk tot doel heeft de persoonlijkheid van de 

kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor 

de onderneming en de functie te beoordelen alsook om zijn elementaire kennis van 

elektriciteit en mechanica na te gaan waarvan het uitvoerig programma wordt ge-

preciseerd in de bijlage onder cijfer II. 

 

  V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het schriftelijk gedeel-

te en op ½ uur voor het mondeling gedeelte. 

 

  VI. Vereist aantal punten 

 

  Om opgeroepen te worden voor het mondeling gedeelte moeten de kandidaten 

minstens de 10/20 van de punten behalen op het schriftelijk gedeelte. Zij worden 

laureaat verklaard indien zij minstens de 10/20 van de punten behalen op het 

mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel van de proef. 

 

                                                 
(1)

  In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit schriftelijk gedeelte worden afgeschaft. 
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  Indien het schriftelijk gedeelte niet wordt georganiseerd moeten de kandidaten, 

om laureaat verklaard te worden, minstens de 12/20 van de punten behalen op het 

mondeling gedeelte. 

 

VII. Rangschikking van de laureaten 

 

 De laureaten worden per district gerangschikt. 

 

  Bij gelijk aantal punten wordt er rekening gehouden met het aantal punten dat be-

haald wordt voor het mondeling gedeelte 
(1)

 

 

C. INDIENSTNEMING 

 

  De indienstneming geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Ti-

tel I – Deel III) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voor-

waarden. 

 

  I. Proef of stage 

 

  Tijdens de proeftijd of stage volgen de adjunct-drijvers speciale werktuigen van de 

baan een specifieke beroepsopleiding eigen aan hun betrekking die afgesloten 

wordt met een proef.  De modaliteiten met betrekking tot deze opleiding worden 

gepreciseerd in een “Leerplan” waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt 

bij aanvang van de opleiding. 

 

  Om na te gaan of ze geleidelijk de kennis verwerven die vereist is om voor de 

proef op het einde van de opleiding te slagen, worden zij aan periodieke geschikt-

heidscontroles onderworpen zoals voorzien in het voormeld leerplan. 

 

  Wanneer de uitslag van die controles wijst op een duidelijke ongeschiktheid voor 

de functies van adjunct-drijver speciale werktuigen van de baan, wordt er aan de 

proef of stage een einde gesteld. 

 

II. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden moeten de adjunct-drijvers speciale werktuigen van 

de baan voldaan hebben bij de eindproef zoals voorzien in het leerplan. 

 

D. BIJZONDERE BEPALING 

 

  De adjunct-drijvers speciale werktuigen van de baan mogen hun betrekking niet 

verlaten voordat ze 4 jaar dienst tellen in deze graad 
(2)

. Deze bepaling is niet van 

toepassing met betrekking tot de toegang tot de graden van planningman-drijver 

speciale werktuigen van de baan of technicus. 

 

                                                 
(1)

 Indien het schriftelijk gedeelte niet wordt georganiseerd, wordt er bij gelijk aantal punten rekening gehou-

den met de leeftijd van de kandidaten, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste 
(2)

 Deze periode wordt gerekend vanaf de datum van ranginneming 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE TECHNISCHE VAKKEN VAN DE PROEF 

DIE TOEGANG GEEFT TOT DE GRAAD VAN ADJUNCT-DRIJVER SPECIALE 

WERKTUIGEN VAN DE BAAN 

 

I. Meerkeuzevragen 

 

1. Elektriciteit 

 

a) Elektriciteit 

 

 Elektrische grootheden. Stroomsterkte, spanning, weerstand, vermogen, energie. 

 Overeenstemmende praktische grootheden. 

 Geleidende en isolerende lichamen. 

 Wet van Ohm. 

 Schakeling van weerstanden. 

 Shunt. 

 Schakeling van voltmeters en ampèremeters. 

 Wet van Joule. 

 Calorische effecten van de stromen. 

 Stroomdichtheid en toegelaten dichtheid. 

 Galvanische elementen en accumulatoren. Serie- en parallelschakeling. 

 

b) Magnetisme – Elektromagnetisme 

 

 Magneten. Wederzijdse werking van de magneten, krachtlijnen, magnetisch veld, spectra. 

 Elektromagneten. 

 

2. Mechanica 

 

 De krachten : samenstelling en ontbinding, koppels, praktische eenheden. 

 Moment van krachten. 

 Zwaartepunt : bepaling en vaststelling in het geval van eenvoudige oppervlakken. 

 De eenparige en eenparig veranderlijke bewegingen : wetten van de snelheden en de ruim-

ten. 

 De val van de lichamen. 

 De middelpuntvliedende kracht : begrippen. 

 De arbeid, het vermogen : bepaling en eenheden. 

 De kinetische energie : begrippen. 

 De eenvoudige machines, katrollen, katrolblokken, takels, hellende vlakken, schroeven en 

conussen. 

 De passieve weerstanden. 

 Benzine- en dieselmotoren : beschrijving, werking, verschillende takten van de motor, 

elementen van de verdeling, aanzetten van de motor. 

 Carburatie en inspuiting : bepaling, typen van carburatoren, inspuitpompen en injectors, 

beginsel, toevoer. 

 Studie van de ontsteking : ontsteking door accumulatorenbatterij, verdeler, spoel, regeling 

van de ontsteking, voor- en naontsteking, ontstekingsbougies; beschrijving en zorgen. 
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 Koeling van de motoren : algemeenheden, verschillende stelsels, pompen, thermosyphon. 

 Smering van de motoren : algemeenheden, verschillende stelsels, geforceerde smering en 

spatsmering. 

 Koppeling en schakeling : begrippen, nut. 

 Overbrenging met cardan : voordelen, nadelen, onderhoud. 

 Differentieel : beknopte beschrijving. 

 Remorganen : algemeenheden, werking 

 Defecten : methodische opzoeking, herstelling 

 

3. Materialenkennis 

 

 Voornaamste eigenschappen van staal en kenmerken van de bijzondere staalsoorten. 

 Voornaamste kenmerken van gietijzer, brons, geelkoper en antifrictiemetalen.  

 

II. Onderhoud 

 

1. Elektriciteit 

 

 Lezen van een plan. 

 Beveiligingstoestellen : zekeringen en vermogenschakelaars (doelstellingen, keuze) 

 Geleiders (keuze, aansluiting) 

 Meettoestellen (multimeter, voorzorgsmaatregelen, schakelingen, nauwkeurigheid) 

 Accumulatoren (capaciteit, controle, lading, onderhoud). 

 

2. Mechanica 

 

 Lezen van een plan. 

 Verbindingen met bout en moer (vormen, afmetingen, schroefdraadstelsel, borgingen). 

 Lagers (types en eigenschappen, montage). 

 Overbrenging met ketting (montage, onderhoud). 

 Pneumatische en hydraulische vijzels (types, samenstelling, onderhoud, herstelling). 

 Meettoestellen (schuifmaat, micrometer, manometer, dynamometer). 

 Lassen (soorten, symbolen, maataanduidingen, vormveranderingen, belastingen). 

 Dieselmotor (injectiepomp). 

 Gereedschap. 
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TITEL III 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL III 
 
 
 

ADJUNCT-ELEKTRICIEN 
 

 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 

Uitvoeren van werken waarvoor slechts een elementaire kennis van de elektriciteit 
vereist is zoals; 
 
- op eigen verantwoordelijkheid monteren en onderhouden van eenvoudige 

installaties voor verlichting en stroomaansluiting (gewone lampen, met twee 
richtingen en met dubbele ontsteking; eenfasige stroomaansluitingen tot 25 A/250 
V); onderhouden en nazien van zure- en alkaliaccumulatoren (metingen en 
beproeven niet inbegrepen); 

 
- in samenwerking en onder de verantwoordelijkheid van een technicus-

elektromecanicien of een bediende der elektriciteit, meewerken bij het monteren 
en onderhouden van belangrijke installaties. 

 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  De betrekking van adjunct-elektricien wordt toegewezen overeenkomstig de bepalingen 

van onderhavige bundel (Titel I – Delen I en II), met inachtneming van de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden en in de onderstaande orde van voorrang : 

 
1e  aan de laureaten van de proef voor de toegang tot de graad van technicus-

elektromecanicien en eerste technicus-elektromecanicien, georganiseerd krachtens 
de reglementaire bepalingen betreffende die graad en niet geregulariseerd in die 
graad wegens onvoldoende beroepskennis. 

 
 Hun kandidatuur blijft geldig gedurende twee jaar vanaf de datum van hun 

inschrijving op de kandidatenlijst. 
 
 
2e aan de laureaten van de proef waarvan sprake onder C hierna. 

30 H-HR/2006 
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De kandidaten kiezen het district waar zij hun werkzaamheden wensen uit te oefenen. 

 
 
C. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE PROEF 

 
  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
  Er is geen diploma of getuigschrift vereist. 
 
  II. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef is schriftelijk en heeft betrekking op het vak “elektriciteit”, zoals hierna 

weergegeven : 
 

- elektrische grootheden en overeenstemmende praktische eenheden : 
stroomsterkte, weerstand, spanning, vermogen, energie; 

 
- geleiders en niet-geleiders, wet van Ohm; 
 
- rol en aansluitschema van gebruikelijke laagspanningstoestellen : schakelaars, 

smeltveiligheden, ampèremeters, voltmeters; 
 
- zure en alkalibatterijen : algemene theorie, transformatieverhouding, rendement, 

aansluiting. 
 
III Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is op 4 uur gesteld. 
 
IV. Vereist puntenaantal 

 
De kandidaten worden laureaat verklaard voor zover zij tenminste de 12/20 van de 
punten behalen. 
 
V. Rangschikking van de laureaten 

 
De laureaten worden per district gerangschikt. 
 
 

D. INDIENSTNEMING 
 

De indientneming geschiedt overeenkomstig de bepalingen van onderhavige bundel 
(Titel I – Deel III) voor zover de bedienden vooraf voldoen bij de test voor 
beroepsgeschiktheid waarvan hierna sprake is(1). 

 
(1)  De kandidaten waarvan sprake onder B.1e zijn evenwel vrijgesteld van deze test. 
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Test voor beroepsgeschiktheid 
 
 De diensten van het Personeel van het district organiseren de test voor 

beroepsgeschiktheid in overleg met de diensten van het Materieel of Infrastructuur. 
 

Die praktische en mondelinge test gaat over de stof die hierna uitvoerig beschreven 
wordt. 
 
Het praktisch gedeelte bestaat uit : 
 
- het verwezenlijken van een eenvoudige elektrische installatie voor verlichting en 

energievoorziening; 
 
- de controle en depannage van een installatie door middel van eenvoudige 

meettoestellen. 
 
Het mondeling gedeelte omvat een ondervraging over de beoepskennis van de adjunct-
elektricien : werktuigen en meettoestellen en commentaar over de werkmethode 
toegepast bij het verwezenlijken van de proefinstallatie, de werking ervan en de in acht 
te nemen veiligheidsvoorschriften wat het personeel en het gebruikte materieel betreft. 
 
Hij wordt beoordeeld door een jury die door de diensten van het Personeel, in overleg 
met de diensten van het Materieel of Infrastructuur, wordt aangewezen. 
 
De jury verklaart of de belanghebbende geslaagd zijn of niet; deze laatsten worden 
daarover door de diensten van het Personeel van het district ingelicht. 
 
 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel II – Deel I zal u alle informatie terugvinden die betrekking heeft op:  
 

 De bevorderingsonderafdelingen 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-333 
 
 

 De voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-4017 

 
 

 De voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-4012 
 
 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
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TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

ADJUNCT-INSTRUCTEUR INFRA 

 

    Specialiteiten:  - bovenleidingen 

    - sporen 

    - tractie 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

Bijkomend aan de werkzaamheden van de eerste coördinator-bestuurder infra 

kunnen de adjunct-instructeurs infra worden belast met: 

 

- het meewerken aan de uitvoering van studies; 

- het meehelpen aan de beroepsopleiding (lesgever); 

- het leiden van een ploeg; 

- het volgen en beheren van documenten: geschiktheidsbrevet, bijlagen, 

technische dossiers…; 

- het gebruik van specifieke technologieën. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van adjunct-instructeur infra wordt toegewezen per specialiteit en 

door middel van een gesloten proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel 

I) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

  I. Toegang 

 

Deze proef is toegankelijk per specialiteit
(1)

 voor de eerste coördinators-

bestuurders infra die de volgende voorwaarden vervullen:  

 

 de aanschrijving “goed” bezitten of gunstig beoordeeld zijn ingeval van het 

op proef stellen als gevolg van een verandering van specialiteit; 

 ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen.  

 

                                                           
(1)

   De kandidaten hebben enkel in hun specialiteit toegang tot de proef. 
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  II. Periodiciteit 

   

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

   

  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

   2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken  

 

1.  Technische kennis 

 

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met 

als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn 

motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en 

competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking.  

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van technisch ondersectorchef “besturing 

infra”. 

 

  V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

  VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  
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 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van 

de proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt, per specialiteit, volgens de volgende criteria 

en in deze voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om 

aangesteld te worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in 

geen geval de laureaten voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 

 

  IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze 

worden ingeschreven op de kandidatenlijst voor de betrekking van adjunct-

instructeur infra vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieproef 

waarvoor ze geslaagd zijn. 

 

 

D. AANSTELLING  
 

 De aanstelling gebeurt in volgorde van de processen-verbaal van de 

selectieproeven (zie letter C – cijfer IX hiervoor) en gesloten proeven volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en volgens de hierna vermelde 

bijzonderheden. 

  

 I. Voorleggen van documenten 

 

 Voorafgaand aan hun aanstelling moeten de kandidaten: 
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 de Europese vergunning en aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun 

graad voorleggen; 

 het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig voor de 

categorie B (specialiteit “sporen”) of C (specialiteiten “tractie” en 

“bovenleidingen”) (handgeschakelde versnellingsbak)
(2)

 voorleggen. 

 

 II. Proefperiode 

 

Tijdens de proefperiode volgen de adjunct-instructeurs infra een beroepsopleiding 

specifiek voor hun werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijke opleiding.  

 

 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding worden beschreven in het leerplan 

waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 

 

 De duur van de proefperiode omvat de tijd die nodig is om deze opleiding te 

volgen. 

 

  III. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de adjunct-instructeurs infra: 

 

- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding volgens de 

voorwaarden voorzien in het leerplan; 

- in het bezit zijn van de Europese vergunning en aanvullend 

bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad; 

- titularis zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste 

geldig voor de categorie B (specialiteit “sporen”) of C (specialiteiten 

“tractie” en “bovenleidingen” (handgeschakelde versnellingsbak)
(2)

. 

 

E. VERANDERING VAN SPECIALITEIT 

 

De adjunct-instructeurs infra mogen van specialiteit veranderen onder dezelfde 

voorwaarden als deze voorzien in de rubriek van coördinator-bestuurder infra. 
 

  

                                                           
(2)

   Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS – Bundel 550). 
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TITEL II 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL II 

 

 

 

ADJUNCT-ONDERSTATIONSCHEF 

 

     Specialiteiten :   - cargo 

     - infrabel 

     - reizigers 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 
 

I. Specialiteit “cargo” 
 
Toezicht op en bediening van installaties binnen een bepaald goederen werkveld. 
Bedienen van de aansluitingen en bundels bestemd voor “goederen” treinen. 
Toezicht op en organisatie van de ritten en rangeringen van “goederen” treinen (bepaald 
werkvlak). 
Factage goederen. 
 
Administratieve taken in verband met goederenactiviteiten. 
 
Beperkte deelneming aan rangeer- en schouwingstaken met betrekking tot: 
 
- eenvoudige rangeringen; 
- het vertrek, de begeleiding en de aankomst van treinen; 
- de bediening van de installaties. 
 
II. Specialiteit “infrabel” 
 
Toezicht op en bediening van de blokposten. 
Indien nodig, bij overgangsmaatregel, bemannen van een loket "reizigers" in een klein station 
en uitvoeren van alle ermee verbonden taken alsook toezicht op de perrons. 
 
III. Specialiteit “reizigers” 
 
Toezicht op en bediening van de perrons in de reizigersstations. 
Bedienen van de aansluitingen en bundels bestemd voor “reizigers” treinen. 
Toezicht op en organisatie van de ritten en rangeringen van “reizigers”treinen (stations en 
eindinstallaties). 
Factage “reizigers”. 
Informeren en kanaliseren van de reizigers. 
Onthaal, informeren en hulp aan personen met beperkte mobiliteit. 
Begeleiden van treinbestuurders in de lokale installaties. 
Beveiligen van de bewegingen en begeleidingspersoneel. 
Uitvoeren van taken in verband met het verkeer en de regelmaat van de treinen. 
Beperkte tussenkomst bij goederentreinen. 
Indien nodig, bedienen van een loket “Reizigers” en informatie verstrekken aan de reizigers 
bij ontregeling van het verkeer. 
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B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van adjunct-onderstationschef wordt toegewezen per specialiteit in 
onderstaande voorrangsorde: 

 
I. Overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel: 

 
1. door verandering van specialiteit overeenkomstig de bepalingen voorzien onder 

letter F hierna. Deze kandidaten worden onderling gerangschikt volgens hun 
graadanciënniteit(1). Bij een gelijk aantal graadanciënniteit worden ze onderling 
gerangschikt volgens hun dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, 
waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste; 
 

2. voor de specialiteiten “cargo” en “reizigers”, op hun aanvraag, aan de (eerste) 
factageklerken en (eerste) exploitatieklerken die tenminste in het bezit zijn van 
de aanschrijving “goed”. Deze kandidaten worden onderling gerangschikt 
volgens hun dienstanciënniteit. Bij een gelijk aantal dienstanciënniteit worden ze 
onderling gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan 
de oudste; 
 

3. voor de specialiteiten “cargo” en “reizigers”, op hun aanvraag, aan de (eerste) 
schrijvers, onderling gerangschikt volgens hun graadanciënniteit. Bij een gelijk 
aantal graadanciënniteit worden ze onderling gerangschikt volgens hun 
dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste; 
 

4. voor de specialiteit “reizigers”, op hun aanvraag, aan de eerste assistenten 
klanten, gerangschikt volgens hun graadanciënniteit. Bij een gelijk aantal 
graadanciënniteit worden ze onderling gerangschikt volgens hun 
dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste; 
 

5. aan personeelsleden van de Belgische Spoorwegen die de in letter C hierna 
voorziene voorwaarden vervullen of die laureaat zijn van een openbare proef 
georganiseerd onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien in letter D hierna. 
Deze personeelsleden worden ingeschreven op de kandidatenlijst volgens de 
datum van afsluiting van de processen-verbaal van de respectievelijke proeven. 

 
II. Overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) aan de andere laureaten van 

de openbare proef waarvan sprake in letter D hierna. 
 
 
 

C.  GESLOTEN PROEF(2) 
 

I. Toegangsvoorwaarden 
  
Hebben toegang tot de graad van adjunct-onderstationschef, de statutaire personeelsleden 
die één van de volgende graden bezitten: 
 
1. voor de specialiteit “reizigers”: assistent klanten, (eerste) lader, (gespecialiseerd) 

ploegbaas, ladersbaas, locotractorbestuurder, rangeerder, rangeermeester, 
tractorbestuurder E; 

 

                                                 
(1)  Wanneer de kandidaat verschillende specialiteiten heeft verworven die verbonden zijn aan de 

betrokken graad, wordt er rekening gehouden met de samengevoegde anciënniteit verworven in 
elk van deze specialiteiten. 

(2)  De kandidaten moeten bij hun inschrijving vermelden voor welke specialiteiten zij wensen deel 
te nemen. 
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2. voor de specialiteit “cargo”: locotractorbestuurder, operator cargo, 
ploegverantwoordelijke cargo, rangeerder, rangeermeester en wagenschouwer. 

 
 Om aanspraak te kunnen maken op de toepassing van deze bepalingen moeten de 

betrokkenen: 
 

 minstens 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in de voornoemde 
graden. Wanneer het personeelslid niet de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in 
voorkomend geval, rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk 
personeelslid in de voornoemde graden; 

 in het bezit zijn van tenminste de aanschrijvingsvermelding “Goed”. 
 

 II. Periodiciteit 

 
 De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften.  
 

III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 

- Eerste gedeelte: 
1.  Geschiktheidstesten 

 

- Tweede gedeelte:  
2.  Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

1.  Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium.  
  
2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel 
heeft te oordelen over het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat alsook om na 
te gaan of hij, rekening houdend in het bijzonder met zijn verworven beroepservaring, de 
vereiste bekwaamheden bezit om de werkzaamheden (per specialiteit) van adjunct-
onderstationschef uit te oefenen. 
 

V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur 
voor het tweede gedeelte. 
 

VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan 
bij het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor 
het tweede gedeelte. 
 

VII. Rangschikking  
 
De laureaten worden gerangschikt per specialiteit volgens het behaald aantal punten op het 
vak “Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden zij gerangschikt volgens hun leeftijd, 
waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste.  
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D.  OPENBARE PROEF 

 
De betrekking van adjunct-onderstationschef wordt eveneens toegewezen door middel van 
een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend 
met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
  

I. Vereist diploma of getuigschrift 
 

De kandidaten moeten in het bezit zijn: 
 

 van een getuigschrift van de tweede graad van het algemeen, technisch of 

kunstsecundair onderwijs(3) of het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de 

derde graad van het beroepssecundair onderwijs afgeleverd door een door de Staat of 

één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting; 

 

 of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde getuigschriften. 
 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat document niet 
voorleggen.  

 

II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd om een 

verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel het beroep van adjunct-

onderstationschef (per specialiteit) toe te lichten en om informatie te verschaffen over de 

modaliteiten van aanwerving, opleiding, benuttiging en bezoldiging. 
 

III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte: 
1.  Geschiktheidstesten 

 

- Tweede gedeelte:  
2.  Jurygesprek 

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
 1. Geschiktheidstesten 

 
 Zie glossarium.  
 

 2. Jurygesprek 
 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel 
heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn interesse voor de 
onderneming en de betrekking van adjunct-onderstationschef alsook om na te gaan of hij het 
vereiste redeneer- en bevattingsvermogen bezit en de bekwaamheden voor de uitoefening 
van de werkzaamheden (per specialiteit) die verbonden zijn aan deze betrekking. 

 
 
 
 

                                                 
(3)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het 

vereiste getuigschrift. 
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 V. Duur van de proef 
 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur 
voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 
 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan 
bij het eerste gedeelte.  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen 
voor het tweede gedeelte. 

 

 VII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt per specialiteit(4) volgens het behaald aantal punten op het 
vak “Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, 
waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 
 
 

 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

I. Opmerking 
 
De laureaten die in meerdere klassementen zijn hernomen voglens de bepalingen voorzien 
onder letter D.VII hiervoor worden van deze klassementen geschrapt vanaf hun aanstelling in 
de hoedanigheid van adjunct-onderstationschef. 

 

II. Verandering en bevordering van graad  

 
De aanstellingsmodaliteiten van de personeelsleden waarvan sprake onder letter B – cijfer I 
hiervoor zijn dezelfde als deze hierna voorzien voor de aanwerving wat betreft de controle 
van de lichamelijke geschiktheid, de datum van ranginneming en de proefperiode. 
 

III. Openbare proef 
 
De aanwerving of aanstelling van de laureaten waarvan sprake onder letter B – cijfer II 
hiervoor gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 
houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
  
Tijdens de stage of proefperiode volgen de adjunct-onderstationschefs een beroepsopleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijke opleiding. 
 
Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en de plaatselijke 
opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar 
ontvangt bij het begin van de opleiding. 
 

IV. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de adjunct-onderstationschefs op proef of in stage 
voldoen bij een proef handelend over de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding zoals 
voorzien in het leerplan dat voor hun specialiteit is voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(4)  Wanneer eenzelfde proef wordt georganiseerd voor verschillende specialiteiten bepalen de 

juryleden van het jurygesprek de specialiteit(en) waaronder de laureaat wordt gerangschikt. 
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F.  VERANDERING VAN SPECIALITEIT 
 

Na hun regularisatie mogen de adjunct-onderstationschefs hun overgang vragen naar een 

andere specialiteit verbonden aan hun graad. Deze verandering van specialiteit gebeurt op 

proef volgens de modaliteiten zoals voorzien bij de aanstelling of aanwerving. 
 

Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden in zijn nieuwe specialiteit neemt 

hij terug een vacante post in van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader 

geplaatst in een werkzetel waar volgens de voorzieningen vacante betrekkingen zullen 

komen in deze oude specialiteit. Het personeelslid die in zijn oude specialiteit is moeten 

terugkeren tijdens of op het einde van de proefperiode mag eenzelfde overgang niet meer 

vragen. 
 

Een wachttijd van 4 jaar wordt opgelegd tussen twee overgangen op verzoek van de ene 

specialiteit naar de andere. 

 

 De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet toegestaan. 
 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895


Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel II – Deel I zal u alle informatie terugvinden die betrekking heeft op:  
 

 De bevorderingsonderafdelingen 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-333 
 
 

 De voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-4017 

 
 

 De voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-4012 
 
 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012


Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

ADMINISTRATIEF(VE) SECRETARIS(ESSE) 
 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

  Taken van administratieve aard in verband met de specifieke activiteiten van 

de dienst en die een uitgebreide beroepskennis vergen. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van administratief(ve) secretaris(esse) wordt toegewezen 

volgens de bepalingen van Titel I van deze bundel, aan de laureaten van de 

proeven waarvan sprake onder letter C en D hierna.  

   

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

  I. Toegang 

 

De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire opstellers en technisch-

administratieve assistenten die de volgende voorwaarden vervullen: 

 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in 

voornoemde graden. Wanneer het personeelslid niet de vereiste 

graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid 

in één van de voornoemde graden.  

 

  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
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  III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  1. Technische kennis 

    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivatie van de kandidaat, 

zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van administratief(ve) 

secretaris(esse), alsook om zijn redeneer- en bevattingsvermogen na te gaan en 

of hij de vereiste gedragscompetenties bezit voor de uitoefening van de 

werkzaamheden verbonden aan deze betrekking.  

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van onderbureauchef. 

 

In het eerste gedeelte van de proef worden eveneens de schrijfvaardigheden 

van de kandidaten getest. 
 

V.  Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de 

volgende sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de 

slaagcriteria ongewijzigd blijven.  

 

 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 

Administratief(ve) secretaris(esse) – Blz. 3 

 

50 H-HR/2018 

laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte. 

 

2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van 

de proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

  IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die 

laureaat zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de 

bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld 

van de gesloten proef.  

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

De betrekking van administratief(ve) secretaris(esse) wordt eveneens 

toegewezen door middel van een openbare proef volgens de bepalingen van 

deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen 

bijzondere voorwaarden. 

 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 

 

- van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding 

van één cyclus; 

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als gelijkwaardig 

wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

  II. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
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- Eerste gedeelte 

1. Samenvatting van en commentaar op een  tekst op PC 

2. Vertaling naar het Nederlands  

 

- Tweede gedeelte 

3. Jurygesprek 

 

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Samenvatting van en commentaar op een tekst op PC 

 

  De tekst handelt over een onderwerp van algemene aard. 

 

  De samenvatting van de tekst moet de ontwikkelde hoofdgedachten bondig 

uiteenzetten; de commentaar moet persoonlijke opmerkingen, overwegingen, 

tegenwerpingen en kritiek omvatten. 

 

  De beoordeling slaat op de inhoud, de vorm, de spelling en het gebruik van MS 

Word.  

 

2. Vertaling naar het Nederlands 

   

  Een tekst over een onderwerp van algemene aard opgesteld in het Frans moet 

vertaald worden naar het Nederlands.  

 

  De vertaling wordt uitgevoerd op pc met gebruik van MS Word.  

 

3. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivatie van de kandidaat, 

zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van administratief(ve) 

secretaris(esse), alsook om zijn redeneer- en bevattingsvermogen na te gaan en 

of hij de vereiste gedragscompetenties bezit voor de uitoefening van de 

werkzaamheden verbonden aan deze betrekking.  

 

  IV. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

  V. Slaagcriteria 

 

  De kandidaten die ten minste 10/20 behalen voor elk vak van het eerste 

gedeelte worden opgeroepen voor het tweede gedeelte. 

 

  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 
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  VI. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het 

vak “Jurygesprek”. 

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt gegeven aan de oudste.  

 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

  I. Gesloten proef 

 

De opstellers die laureaat zijn van de gesloten proef alsook die van de 

selectieproeven waarvan sprake in letter C - IX hiervoor worden aangesteld als 

administratief(ve) secretaris(esse) vanaf de eerste dag van het semester dat 

volgt op dat tijdens welk het proces-verbaal van de proef waarvan ze laureaat 

zijn, is afgesloten.  

 

  Deze aanstelling is onderworpen aan het bezit van ten minste de aanschrijving 

"goed". Zij gebeurt ter plaatse
(1)

 en zonder proefperiode. 

 

  Voor de technisch-administratieve assistenten zijn de aanstellingsvoorwaarden 

dezelfde als deze die voorzien zijn onder cijfer II hierna.  

 

  II. Openbare proef 

 

 De aanwerving of aanstelling van de laureaten van de openbare proef gebeurt 

volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

 Tijdens de stage of proefperiode volgen de administratief(ve) secretaris(es)sen 

een beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking gevolgd door een 

plaatselijke initiatie. 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de administratieve secretarissen(essen) 

voldoen bij de beroepsopleiding. 

 

III. Opmerking 

 

De aanstelling van de opstellers die laureaat zijn van de openbare proef van 

administratief(ve) secretaris(esse) gebeurt ter plaatse
(1)

, zonder nieuwe stage of 

proefperiode en zonder nieuw geneeskundig onderzoek. Wanneer het 

personeelslid nog niet geregulariseerd is in zijn graad zal hij zijn stage of 

proefperiode in de graad van rang 4 verder zetten. 

 
 

                                                           
(1)

  Onder “ter plaatse” wordt verstaan, op de kaderpost waarvan ze titularis zijn, bij gebrek buiten kader in 

hun werkzetel van affectatie.  
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

UNIVERSITAIREN EN GELIJKGESTELDEN 

 

 

 

A. GRADEN 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden omvatten de volgende graden: 

 

 adviseur; 

 architect 

 arts; 

 bio-ingenieur; 

 burgerlijk ingenieur ; 

 burgerlijk ingenieur-architect; 

 industrieel ingenieur. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend aan de 

laureaten van openbare proeven waarvan sprake onder letter C hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend door middel 

van proeven overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.  

 

I. Vacante betrekking(en) 

 

Elke vacante betrekking maakt het voorwerp uit van een oproep tot kandidaten. 

De vacature(s), gebaseerd op de functiebeschrijving die daarvan is uitgevoerd, 

omvat(ten) alle relevante informatie i.v.m. de vacante betrekking en de 

selectiewijze. 
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II. Wijze van aankondiging van de vacante betrekking en indiening van de 

kandidaturen 

 

De vacature(s) wordt(worden) gelijktijdig gepubliceerd via Intraweb en alle 

andere adequate externe communicatiekanalen. Evenwel kan(kunnen) de 

vacature(s), op vraag van de betrokken directie(s), beperkt worden voor interne 

kandidaten.  

 

Elk dossier van kandidaatstelling zal een gemotiveerde brief, een curriculum 

vitae(CV) en de eventuele bijkomende gevraagde informatie omvatten. 

 

  III. Selectieprocedure 

 

1. Voorafgaande selectie 

 

Een voorafgaande selectie wordt uitgevoerd op basis van een CV-screening. Zij 

bestaat uit het selecteren van de kandidaten die het best beantwoorden aan het 

gezochte profiel op basis van de objectieve voorwaarden van de 

functiebeschrijving. 

 

2. Proef 

 

De proef kan bestaan uit verschillende delen die gespecifieerd worden in de 

oproep tot kandidaten: 

 

a) Geschiktheidstesten
(1)(2)

  

 

b) Psychoprofessionele-evaluatie
(1)

 

 

c) Schriftelijke/geïnformatiseerde test
(2)

 

 

De schriftelijke/geïnformatiseerde test heeft tot doel de verworven technische 

kennis voor de betrekking te evalueren. Deze evaluatie is eliminerend (“heeft 

voldaan”/”heeft niet voldaan”) maar heeft geen invloed op de rangschikking van 

de laureaten. 

 

3. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel de kandidaat te evalueren met betrekking tot de 

specifieke competenties die verbonden zijn aan de betrekking, zijn motivering te 

beoordelen, zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrokken 

betrekking. Een schriftelijke/geïnformatiseerde voorbereiding zal eventueel aan 

de kandidaat worden gevraagd. 

 

De juryleden worden bijgestaan door een selectieadviseur van HR Rail. 

 

 

                                                           
(1)

  Zie glossarium 
(2)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit deel worden afgeschaft.
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4. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de verschillende delen van de proef is als volgt 

vastgesteld: 

 

- 2 uur voor de geschiktheidstesten; 

- 2 uur voor de psychoprofessionele-evaluatie; 

- 3 uur voor de schriftelijke/geïnformatiseerde test; 

- 1 uur voor het jurygesprek. 

 

5. Slaagcriteria 

 

Om laureaat te worden verklaard moeten de kandidaten ten minste 12/20 behalen 

voor het jurygesprek. 

 

IV. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

jurygesprek. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

V. Geldigheidstermijn 

 

De geldigheidstermijn is vastgesteld op 1 jaar voor de laureaten van de proeven.  

 

Deze geldigheidstermijnen vervallen vervroegd wanneer de selectiewijze 

verbonden aan de betrokken graad(graden) fundamenteel is gewijzigd. 

 

 

 

D. AANWERVING OF AANSTELLING 
 

De aanwerving of aanstelling geschiedt altijd in stage (of op proef) 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 

houdend met de bijzondere voorwaarden die hierna worden vermeld. 

 

Bij het begin van de stage (of proefperiode) wordt door de onmiddellijke chef een 

opleidings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld in overleg met het betrokken 

personeelslid en een opleidingsadviseur.  

Dit programma zal worden aangepast aan de individuele en specifieke behoeften 

van de stagiair zowel op het vlak van de technische als de gedragscompetenties. 

Voor het personeelslid in stage zal dit programma een verplichte 

gemeenschappelijke opleiding bevatten met betrekking tot de organisatie en de 

werking van de Belgische Spoorwegen. 
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In afwijking van de algemeenheden van Bundel 501 – Titel I – Deel IV – 

Hoofdstuk VI worden de geregulariseerde personeelsleden waarvan de aanstelling 

geschiedt zonder verandering van graad, onderworpen aan een vereenvoudigde 

proefperiode. De proefperiode wordt “vereenvoudigd” genoemd omdat slechts 

één verslag wordt opgemaakt door de onmiddellijke chef van het personeelslid op 

het einde van de duur van deze proefperiode. De duur van de vereenvoudigde 

proefperiode is echter conform de algemeenheden vastgesteld in Bundel 501 – 

Titel I – Deel IV – Hoofdstuk VI – Letter B. 

 

  In geval van mislukken voor de stage of proefperiode: 

 

- zijn voor de personeelsleden in stage de bepalingen van het ARPS – Bundel 

501 – Titel I – Deel IV van toepassing; 

 

- kan het personeelslid op proef dat al in het bezit was van een graad van rang 

3 mits het akkoord van de betrokken onderneming, terugkeren naar zijn 

vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante posten kan hij er buiten kader 

worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het personeelslid buiten kader 

benuttigd in de onderneming of directie die de kandidaat heeft geselecteerd. 

 

- zijn voor het personeelslid op proef dat in het bezit was van een graad lager 

dan rang 3 de bepalingen van het ARPS – Bundel 501 – Titel I – Deel IV 

van toepassing. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 

 

 

E. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

I. Beperking van de kandidaturen 

 

De kandidaat die in toepassing van deze bepalingen is aangeworven of aangesteld 

mag zich gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanwerving of 

aanstelling geen kandidaat stellen voor een andere betrekking (behalve in geval 

van graadbevordering). 

 

II. Kandidatenlijsten 

 

De aanwerving, aanstelling of overplaatsing van een kandidaat die op de 

kandidatenlijst voorkomt van meerdere universitaire proeven heeft tot gevolg dat 

hij afziet van een aanstelling in één van de andere universitaire betrekkingen 

waarvoor hij eveneens laureaat was. 

 

III. Uitvoering van aanstellingen en overplaatsingen 

 

Het personeelslid dat is aangeduid om een universitaire betrekking te bekleden, 

moet er ten laatste 6 maand na zijn aanduiding bezit van nemen. 
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IV. Afschaffing van betrekking na de stage of proefperiode 

 

In geval een personeelslid na zijn stage of proefperiode beschikbaar wordt gesteld 

door afschaffing van betrekking kan hij, mits het akkoord van de betrokken 

onderneming, terugkeren naar zijn vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante 

posten kan hij er buiten kader worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het 

personeelslid buiten kader benuttigd in de onderneming of directie die de 

kandidaat heeft geselecteerd. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 

 

 

 
 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
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http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
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http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

UNIVERSITAIREN EN GELIJKGESTELDEN 

 

 

 

A. GRADEN 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden omvatten de volgende graden: 

 

 adviseur; 

 architect 

 arts; 

 bio-ingenieur; 

 burgerlijk ingenieur ; 

 burgerlijk ingenieur-architect; 

 industrieel ingenieur. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend aan de 

laureaten van openbare proeven waarvan sprake onder letter C hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend door middel 

van proeven overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.  

 

I. Vacante betrekking(en) 

 

Elke vacante betrekking maakt het voorwerp uit van een oproep tot kandidaten. 

De vacature(s), gebaseerd op de functiebeschrijving die daarvan is uitgevoerd, 

omvat(ten) alle relevante informatie i.v.m. de vacante betrekking en de 

selectiewijze. 
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II. Wijze van aankondiging van de vacante betrekking en indiening van de 

kandidaturen 

 

De vacature(s) wordt(worden) gelijktijdig gepubliceerd via Intraweb en alle 

andere adequate externe communicatiekanalen. Evenwel kan(kunnen) de 

vacature(s), op vraag van de betrokken directie(s), beperkt worden voor interne 

kandidaten.  

 

Elk dossier van kandidaatstelling zal een gemotiveerde brief, een curriculum 

vitae(CV) en de eventuele bijkomende gevraagde informatie omvatten. 

 

  III. Selectieprocedure 

 

1. Voorafgaande selectie 

 

Een voorafgaande selectie wordt uitgevoerd op basis van een CV-screening. Zij 

bestaat uit het selecteren van de kandidaten die het best beantwoorden aan het 

gezochte profiel op basis van de objectieve voorwaarden van de 

functiebeschrijving. 

 

2. Proef 

 

De proef kan bestaan uit verschillende delen die gespecifieerd worden in de 

oproep tot kandidaten: 

 

a) Geschiktheidstesten
(1)(2)

  

 

b) Psychoprofessionele-evaluatie
(1)

 

 

c) Schriftelijke/geïnformatiseerde test
(2)

 

 

De schriftelijke/geïnformatiseerde test heeft tot doel de verworven technische 

kennis voor de betrekking te evalueren. Deze evaluatie is eliminerend (“heeft 

voldaan”/”heeft niet voldaan”) maar heeft geen invloed op de rangschikking van 

de laureaten. 

 

3. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel de kandidaat te evalueren met betrekking tot de 

specifieke competenties die verbonden zijn aan de betrekking, zijn motivering te 

beoordelen, zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrokken 

betrekking. Een schriftelijke/geïnformatiseerde voorbereiding zal eventueel aan 

de kandidaat worden gevraagd. 

 

De juryleden worden bijgestaan door een selectieadviseur van HR Rail. 

 

 

                                                           
(1)

  Zie glossarium 
(2)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit deel worden afgeschaft.
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4. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de verschillende delen van de proef is als volgt 

vastgesteld: 

 

- 2 uur voor de geschiktheidstesten; 

- 2 uur voor de psychoprofessionele-evaluatie; 

- 3 uur voor de schriftelijke/geïnformatiseerde test; 

- 1 uur voor het jurygesprek. 

 

5. Slaagcriteria 

 

Om laureaat te worden verklaard moeten de kandidaten ten minste 12/20 behalen 

voor het jurygesprek. 

 

IV. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

jurygesprek. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

V. Geldigheidstermijn 

 

De geldigheidstermijn is vastgesteld op 1 jaar voor de laureaten van de proeven.  

 

Deze geldigheidstermijnen vervallen vervroegd wanneer de selectiewijze 

verbonden aan de betrokken graad(graden) fundamenteel is gewijzigd. 

 

 

 

D. AANWERVING OF AANSTELLING 
 

De aanwerving of aanstelling geschiedt altijd in stage (of op proef) 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 

houdend met de bijzondere voorwaarden die hierna worden vermeld. 

 

Bij het begin van de stage (of proefperiode) wordt door de onmiddellijke chef een 

opleidings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld in overleg met het betrokken 

personeelslid en een opleidingsadviseur.  

Dit programma zal worden aangepast aan de individuele en specifieke behoeften 

van de stagiair zowel op het vlak van de technische als de gedragscompetenties. 

Voor het personeelslid in stage zal dit programma een verplichte 

gemeenschappelijke opleiding bevatten met betrekking tot de organisatie en de 

werking van de Belgische Spoorwegen. 
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In afwijking van de algemeenheden van Bundel 501 – Titel I – Deel IV – 

Hoofdstuk VI worden de geregulariseerde personeelsleden waarvan de aanstelling 

geschiedt zonder verandering van graad, onderworpen aan een vereenvoudigde 

proefperiode. De proefperiode wordt “vereenvoudigd” genoemd omdat slechts 

één verslag wordt opgemaakt door de onmiddellijke chef van het personeelslid op 

het einde van de duur van deze proefperiode. De duur van de vereenvoudigde 

proefperiode is echter conform de algemeenheden vastgesteld in Bundel 501 – 

Titel I – Deel IV – Hoofdstuk VI – Letter B. 

 

  In geval van mislukken voor de stage of proefperiode: 

 

- zijn voor de personeelsleden in stage de bepalingen van het ARPS – Bundel 

501 – Titel I – Deel IV van toepassing; 

 

- kan het personeelslid op proef dat al in het bezit was van een graad van rang 

3 mits het akkoord van de betrokken onderneming, terugkeren naar zijn 

vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante posten kan hij er buiten kader 

worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het personeelslid buiten kader 

benuttigd in de onderneming of directie die de kandidaat heeft geselecteerd. 

 

- zijn voor het personeelslid op proef dat in het bezit was van een graad lager 

dan rang 3 de bepalingen van het ARPS – Bundel 501 – Titel I – Deel IV 

van toepassing. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 

 

 

E. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

I. Beperking van de kandidaturen 

 

De kandidaat die in toepassing van deze bepalingen is aangeworven of aangesteld 

mag zich gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanwerving of 

aanstelling geen kandidaat stellen voor een andere betrekking (behalve in geval 

van graadbevordering). 

 

II. Kandidatenlijsten 

 

De aanwerving, aanstelling of overplaatsing van een kandidaat die op de 

kandidatenlijst voorkomt van meerdere universitaire proeven heeft tot gevolg dat 

hij afziet van een aanstelling in één van de andere universitaire betrekkingen 

waarvoor hij eveneens laureaat was. 

 

III. Uitvoering van aanstellingen en overplaatsingen 

 

Het personeelslid dat is aangeduid om een universitaire betrekking te bekleden, 

moet er ten laatste 6 maand na zijn aanduiding bezit van nemen. 
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IV. Afschaffing van betrekking na de stage of proefperiode 

 

In geval een personeelslid na zijn stage of proefperiode beschikbaar wordt gesteld 

door afschaffing van betrekking kan hij, mits het akkoord van de betrokken 

onderneming, terugkeren naar zijn vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante 

posten kan hij er buiten kader worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het 

personeelslid buiten kader benuttigd in de onderneming of directie die de 

kandidaat heeft geselecteerd. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

UNIVERSITAIREN EN GELIJKGESTELDEN 

 

 

 

A. GRADEN 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden omvatten de volgende graden: 

 

 adviseur; 

 architect 

 arts; 

 bio-ingenieur; 

 burgerlijk ingenieur ; 

 burgerlijk ingenieur-architect; 

 industrieel ingenieur. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend aan de 

laureaten van openbare proeven waarvan sprake onder letter C hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend door middel 

van proeven overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.  

 

I. Vacante betrekking(en) 

 

Elke vacante betrekking maakt het voorwerp uit van een oproep tot kandidaten. 

De vacature(s), gebaseerd op de functiebeschrijving die daarvan is uitgevoerd, 

omvat(ten) alle relevante informatie i.v.m. de vacante betrekking en de 

selectiewijze. 
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II. Wijze van aankondiging van de vacante betrekking en indiening van de 

kandidaturen 

 

De vacature(s) wordt(worden) gelijktijdig gepubliceerd via Intraweb en alle 

andere adequate externe communicatiekanalen. Evenwel kan(kunnen) de 

vacature(s), op vraag van de betrokken directie(s), beperkt worden voor interne 

kandidaten.  

 

Elk dossier van kandidaatstelling zal een gemotiveerde brief, een curriculum 

vitae(CV) en de eventuele bijkomende gevraagde informatie omvatten. 

 

  III. Selectieprocedure 

 

1. Voorafgaande selectie 

 

Een voorafgaande selectie wordt uitgevoerd op basis van een CV-screening. Zij 

bestaat uit het selecteren van de kandidaten die het best beantwoorden aan het 

gezochte profiel op basis van de objectieve voorwaarden van de 

functiebeschrijving. 

 

2. Proef 

 

De proef kan bestaan uit verschillende delen die gespecifieerd worden in de 

oproep tot kandidaten: 

 

a) Geschiktheidstesten
(1)(2)

  

 

b) Psychoprofessionele-evaluatie
(1)

 

 

c) Schriftelijke/geïnformatiseerde test
(2)

 

 

De schriftelijke/geïnformatiseerde test heeft tot doel de verworven technische 

kennis voor de betrekking te evalueren. Deze evaluatie is eliminerend (“heeft 

voldaan”/”heeft niet voldaan”) maar heeft geen invloed op de rangschikking van 

de laureaten. 

 

3. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel de kandidaat te evalueren met betrekking tot de 

specifieke competenties die verbonden zijn aan de betrekking, zijn motivering te 

beoordelen, zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrokken 

betrekking. Een schriftelijke/geïnformatiseerde voorbereiding zal eventueel aan 

de kandidaat worden gevraagd. 

 

De juryleden worden bijgestaan door een selectieadviseur van HR Rail. 

 

 

                                                           
(1)

  Zie glossarium 
(2)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit deel worden afgeschaft.
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4. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de verschillende delen van de proef is als volgt 

vastgesteld: 

 

- 2 uur voor de geschiktheidstesten; 

- 2 uur voor de psychoprofessionele-evaluatie; 

- 3 uur voor de schriftelijke/geïnformatiseerde test; 

- 1 uur voor het jurygesprek. 

 

5. Slaagcriteria 

 

Om laureaat te worden verklaard moeten de kandidaten ten minste 12/20 behalen 

voor het jurygesprek. 

 

IV. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

jurygesprek. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

V. Geldigheidstermijn 

 

De geldigheidstermijn is vastgesteld op 1 jaar voor de laureaten van de proeven.  

 

Deze geldigheidstermijnen vervallen vervroegd wanneer de selectiewijze 

verbonden aan de betrokken graad(graden) fundamenteel is gewijzigd. 

 

 

 

D. AANWERVING OF AANSTELLING 
 

De aanwerving of aanstelling geschiedt altijd in stage (of op proef) 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 

houdend met de bijzondere voorwaarden die hierna worden vermeld. 

 

Bij het begin van de stage (of proefperiode) wordt door de onmiddellijke chef een 

opleidings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld in overleg met het betrokken 

personeelslid en een opleidingsadviseur.  

Dit programma zal worden aangepast aan de individuele en specifieke behoeften 

van de stagiair zowel op het vlak van de technische als de gedragscompetenties. 

Voor het personeelslid in stage zal dit programma een verplichte 

gemeenschappelijke opleiding bevatten met betrekking tot de organisatie en de 

werking van de Belgische Spoorwegen. 

 

 

 

 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 

Universitairen en gelijkgestelden – Blz. 4 

 

46 H-HR/2018 

 

In afwijking van de algemeenheden van Bundel 501 – Titel I – Deel IV – 

Hoofdstuk VI worden de geregulariseerde personeelsleden waarvan de aanstelling 

geschiedt zonder verandering van graad, onderworpen aan een vereenvoudigde 

proefperiode. De proefperiode wordt “vereenvoudigd” genoemd omdat slechts 

één verslag wordt opgemaakt door de onmiddellijke chef van het personeelslid op 

het einde van de duur van deze proefperiode. De duur van de vereenvoudigde 

proefperiode is echter conform de algemeenheden vastgesteld in Bundel 501 – 

Titel I – Deel IV – Hoofdstuk VI – Letter B. 

 

  In geval van mislukken voor de stage of proefperiode: 

 

- zijn voor de personeelsleden in stage de bepalingen van het ARPS – Bundel 

501 – Titel I – Deel IV van toepassing; 

 

- kan het personeelslid op proef dat al in het bezit was van een graad van rang 

3 mits het akkoord van de betrokken onderneming, terugkeren naar zijn 

vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante posten kan hij er buiten kader 

worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het personeelslid buiten kader 

benuttigd in de onderneming of directie die de kandidaat heeft geselecteerd. 

 

- zijn voor het personeelslid op proef dat in het bezit was van een graad lager 

dan rang 3 de bepalingen van het ARPS – Bundel 501 – Titel I – Deel IV 

van toepassing. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 

 

 

E. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

I. Beperking van de kandidaturen 

 

De kandidaat die in toepassing van deze bepalingen is aangeworven of aangesteld 

mag zich gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanwerving of 

aanstelling geen kandidaat stellen voor een andere betrekking (behalve in geval 

van graadbevordering). 

 

II. Kandidatenlijsten 

 

De aanwerving, aanstelling of overplaatsing van een kandidaat die op de 

kandidatenlijst voorkomt van meerdere universitaire proeven heeft tot gevolg dat 

hij afziet van een aanstelling in één van de andere universitaire betrekkingen 

waarvoor hij eveneens laureaat was. 

 

III. Uitvoering van aanstellingen en overplaatsingen 

 

Het personeelslid dat is aangeduid om een universitaire betrekking te bekleden, 

moet er ten laatste 6 maand na zijn aanduiding bezit van nemen. 
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IV. Afschaffing van betrekking na de stage of proefperiode 

 

In geval een personeelslid na zijn stage of proefperiode beschikbaar wordt gesteld 

door afschaffing van betrekking kan hij, mits het akkoord van de betrokken 

onderneming, terugkeren naar zijn vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante 

posten kan hij er buiten kader worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het 

personeelslid buiten kader benuttigd in de onderneming of directie die de 

kandidaat heeft geselecteerd. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 
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TITEL II 

 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 

 
ASSISTENT COORDINATOR SCHOONMAAK 

 
 
 
A.  WERKZAAMHEDEN 
 
Bovenop de taken voorzien voor de ploegleiders schoonmaak, zijn de assistenten coördinators 
schoonmaak belast met: 

 
- de verdeling, het toezicht en de organisatie van de verschillende schoonmaakwerken; 
- de verdeling, het toezicht en de registratie (digitale documenten) van de gerealiseerde 

schoonmaakwerken door externe firma’s. 
 
 
 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van assistent coördinator schoonmaak wordt toegewezen door middel van een proef 
volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 
 
I. Keuze van affectatie 

 
De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 
 
II. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van één van de hieronder vermelde getuigschriften afgeleverd 
door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende 
inrichting: 
 
- het getuigschrift van de tweede graad van het algemeen of technisch onderwijs(1) of het 

studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair 
onderwijs; 

- een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs voor sociale promotie 
na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met de 
getuigschriften met volledig leerplan. 

 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat document niet 
voorleggen. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)  Het getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste getuigschrift. 
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III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte: 

1. Geschiktheidstesten 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek  

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van 
de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming 
en de betrekking van assistent coördinator schoonmaak alsook om zijn technische kennis na te gaan 
van de vakken waarvan het uitvoerig programma is hernomen in de bijlage. 

 
V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op ½ uur voor het 
tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 

 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan bij het 
eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte.  
 

 VII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden zij gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend 
aan de oudste. 
 
 
 
C.  AANSTELLING OF AANWERVING 
 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel 
I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Stage of proefperiode  
 
Tijdens hun stage of proefperiode volgen de assistenten coördinators schoonmaak een 
beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking. 
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding worden 
beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de 
opleiding. 
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II. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de assistenten coördinators schoonmaak voldoen bij de 
beroepsopleiding volgens de voorwaarden voorzien in het leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” VOORZIEN TIJDENS HET 
JURYGESPREK VAN DE PROEF 
 
Schoonmaaktechnieken 
 
- Waarom moet er worden schoongemaakt?  De 3 principes van de schoonmaak, 
- Kennis van de pH, de micro-organismen, de dosering van de producten, de soorten van 

vervuiling, 
- Mechanische handeling, chemisch, temperatuur, duur van de handeling, 
- Beschrijving van de technieken van de standaardschoonmaak (schoonmaak van de vloeren, 

vensters, sanitaire installaties, …schuren, opzuigen, …), 
- Kennis van het schoonmaakmateriaal. 
 
Veiligheidsmaatregelen 
 
- Gevaar van de producten, lezen van een etiket, kennis van de gevaarspictogrammen, 
- Veiligheidsmaatregelen te nemen bij het gebruik van gereedschap, installaties en/of van 

elektrische voertuigen; 
- Herverdeling en etikettering van de producten, 
- Maatregelen te nemen bij het ontdekken van een injectiespuit; 
- Kennis van de Persoonlijke Beschermings Middelen, 
- Noties van de ergonomie van het werk, 
- Gevaren van de elektriciteit. 
 
Kwaliteit, controles en milieu 
 
- Kennis van de elementaire regels van respect voor het milieu. 
 



501 

50 H-HR/2018 
 

 

 

TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

ASSISTENT-INFORMATICA 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

- Toepassing van de voorziene procedures voor de installatie van het materieel 

en voor het beheer van de configuraties. 

- Eerste tussenkomst in geval van defect aan het materieel, het 

transmissiesysteem (opsporing, zoeken naar oplossingen, ...). 

- Toepassing van de voorziene procedures voor het onderhoud van het 

materieel en voor de backup. 

- Voorbereiden van verschillende informaticarapporten op basis van gegevens 

uit bestaande informaticawerken. 

- Installatie van nieuwe versies van software en van programmatuur NMBS, 

test en nazicht van het goed functioneren ervan. 

- Beheer van de stock van het klein informaticamaterieel en van de 

verschillende ondersteuningen. 

- Lokale ondersteuning aan de eindgebruikers met betrekking tot de software. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

 De betrekking van assistent-informatica wordt toegewezen door middel van een 

gesloten proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden.  

 

 

C. GESLOTEN PROEF 
 

 I. Toegang 
 

 De proef is toegankelijk voor statutaire personeelsleden. 

 

 De kandidaten moeten: 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar dienstanciënniteit tellen.  
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  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

 III. Vakken en aard van de proef 
 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Basiskennis van het micro-informaticamaterieel, de besturingssystemen 

en de programmatuur 

 

- Tweede gedeelte: 

2.  Jurygesprek 

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

1. Basiskennis van het micro- informaticamaterieel en van de programmatuur 

 

a) Kennis van het micro-informaticamaterieel 

 

- betrokken materieel: centrale verwerkingseenheid, klavier, scherm, 

printer, tracer, scanner, tape streamer, DAT-lezer, cd-rom, enz. 

- beschrijving van het gebruikte materieel, verbindingstypes (serieel, 

parallel, enz.) 

- uitpakking, installatie, verbindingen, functioneringstesten 

- gebruiksaanwijzingen, gebruik van technische documentatie 

- veel voorkomende storingen en defecten en herstelwijzen 

 

b) Besturingssystemen 

 

- DOS (laatst gebruikte versie bij de NMBS): kennis van het gebruik van 

de voornaamste commando’s 

- grafische interfaces: Windows (laatst gebruikte versie bij de NMBS): 

kennis van het gebruik van de voornaamste functies 

 

c) Programmatuur 

 

- tekstverwerking: Word (laatst gebruikte versie bij de NMBS): gebruik 

van de voornaamste functies 

- spreadsheet: Excel (laatst gebruikte versie bij de NMBS): kennis van het 

gebruik van de voornaamste functies 

 

 2. Jurygesprek 

 

 Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met 

als doel de motivatie en het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te 

beoordelen, alsook om na te gaan of hij voldoende kennis bezit voor de toegang 

tot de gesolliciteerde betrekking. 
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 V. Duur van de proef 
 

 De maximumduur van de proef is op 4 uur vastgesteld voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

 VI. Slaagcriteria 
 

 Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

  

 Zij worden laureaat verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

 VII. Rangschikking van de laureaten 
 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

  

D. AANSTELLING 
 

 De bepalingen betreffende de lichamelijke geschiktheid, de datum van 

ranginneming en de proef zijn dezelfde als deze voorzien in deze bundel (Titel I – 

Deel IV), volgens de bepalingen die volgen. 

 

 Gedurende de proefperiode volgen de assistenten-informatica een specifieke 

beroepsopleiding voor hun graad waarvan het programma, de duur en de 

evaluatiecriteria beschreven worden in het leerplan waarvan iedere kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
  
 

ASSISTENT KLANTEN 
 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
- Draagt bij tot het onthaal en de hulp aan personen met beperkte mobiliteit (begeleiding, hulp bij 

het in- en uitstappen van personen met een beperkte mobiliteit en van de rolstoelgebruikers, 
zwangere vrouwen, vrouwen met kleine kinderen, oudere mensen, mensen die medische 
behandelingen ondergaan hebben, …); 

- Zorgt voor het onderhoud en het behoud van de netheid van de stationsgebouwen, hun 
omgeving en de parking; 

- Komt tussen bij het onthaal, informatie en de kanalisatie van de reizigers in geval van incident; 
- Komt tussen in de schoonmaak van de rijtuigstellen in dringende gevallen; 
- Komt tussen in het plaatsen en de verdeling van de commerciële affiches, brochures, kranten, 

…;  
- Behandelt groeps- en geregistreerde bagage. 
 
 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

 De betrekking van assistent klanten wordt toegewezen per district in volgende voorrangsorde: 
 

I. volgens de bepalingen van Titel I van deze bundel, aan de personeelsleden van de Belgische 
Spoorwegen die de in letter C voorziene voorwaarden vervullen of die laureaat zijn van een 
openbare proef georganiseerd onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien in letter D hierna. 
Deze personeelsleden worden ingeschreven op de kandidatenlijst volgens de datum van 
afsluiting van de processen-verbaal van de respectievelijke proeven; 

 
II. volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I), aan de laureaten van de openbare proef 

waarvan sprake in letter D hierna. 
 
 
 
C. GESLOTEN PROEF 
 
I. Toegang 
 
Hebben toegang tot de graad van assistent klanten, de statutaire personeelsleden die één van de 
volgende graden bezitten: vakbediende, gespecialiseerd vakbediende, ploegbaas, gespecialiseerd 
ploegbaas, werkman-ploegbaas, lader, eerste lader, ladersbaas, tractorbestuurder E.  
 
Om aanspraak te kunnen maken op de toepassing van deze bepaling moeten de betrokkenen: 
 
 minstens 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in de voornoemde graden. 

Wanneer het personeelslid niet de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend 
geval, rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in één 
van de voornoemde graden; 

 in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”. 
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II. Periodiciteit  
 
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften.  
 
III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte:  

1.  Geschiktheidstesten 
 

- Tweede gedeelte:  
2.  Jurygesprek 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 
1. Geschiktheidstesten 

 
Zie glossarium.  
 
2. Jurygesprek 

 
Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over zijn redeneer- en bevattingsvermogen van de 
kandidaat alsook om na te gaan of hij, rekening houdend met zijn verworven beroepservaring, de 
vereiste bekwaamheden bezit die nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden van assistent 
klanten. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ uur voor 
het tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan bij het 
eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste de 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
VII. Rangschikking  
 
De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend 
aan de oudste. 
 
 
 
D.  OPENBARE PROEF 
 
I. Keuze van affectatie 
 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
 
II. Vereist diploma of getuigschrift 
 
Er wordt geen diploma of getuigschrift vereist. 
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III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
   
- Eerste gedeelte:  

1. Geschiktheidstesten 
 
- Tweede gedeelte:  

2.  Jurygesprek  
 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium.  
 
2. Jurygesprek  
 
Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn 
interesse voor de onderneming en de betrekking van assistent klanten alsook om na te gaan of hij het 
vereiste redeneer- en bevattingsvermogen bezit en de bekwaamheden voor de uitoefening van de 
werkzaamheden die verbonden zijn aan deze betrekking. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ uur voor 
het tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan bij het 
eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
VII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend 
aan de oudste. 
 
 
 
E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 
I. Gesloten proef  
 
De aanstellingsmodaliteiten van de personeelsleden onder B. I hiervoor zijn dezelfde als deze hierna 
voorzien voor de aanwerving voor wat de controle van de lichamelijke geschiktheid, datum van 
ranginneming en de proefperiode betreft.  
   
II. Openbare proef  
 
De aanwerving of aanstelling van de laureaten waarvan sprake onder B.II hiervoor gebeurt volgens de 
bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdende met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 
 
Tijdens de stage of proefperiode volgen de assistent klanten een beroepsopleiding specifiek voor hun 
werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijke opleiding. 
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Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en de plaatselijke 
opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij de 
aanvang van de opleiding. 
 
III. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de assistent klanten op proef of in stage voldoen bij de 
plaatselijke initiatie. 
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TITEL II  

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

AUTOBESTUURDER 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

Besturen van autovoertuigen en daarmee verband houdende verrichten (slepen, 

aan- en loshaken van gesleepte voertuigen, bedienen van de kraan, de laadklep, 

…); 

Dagelijks klaarmaken en vluchtig onderhoud van autovoertuigen; 

Eventueel herstellen van autovoertuigen. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van autobestuurder wordt toegewezen per district en door middel 

van een gesloten proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I)  en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

  

I. Keuze van benuttiging 

 

De kandidaten kiezen het district waar ze wensen benuttigd te worden. 

 

II. Toegang tot de proef 

 

De proef is toegankelijk voor statutaire personeelsleden die: 

- ten minste 2 jaar dienstanciënniteit tellen; 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- titularis zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig 

voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)
(1)

.  
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III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

-  Eerste gedeelte: 

1. Algemene kennis omtrent mechanica 

2. De wegcode 

3. Jurygesprek 

-  Tweede gedeelte: 

1. Een praktische rijproef 

Het uitvoerig programma van de vakken komt voor in bijlage. 

 

IV. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte en 

1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

V. Slaagcriteria  

 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte van de proef moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 op elk vak behalen voor het eerste gedeelte.  

 

Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

VI. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten 

op het vak “Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, 

waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

 

D. AANSTELLING 

 

De aanstelling van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel 

(Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere 

voorwaarden. 

 

I. Rijbewijs 

 

Voorafgaand aan hun aanstelling moeten de kandidaten in het bezit zijn van het 

rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig voor de categorie B 

(handgeschakelde versnellingsbak)
 (1)
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II. Proefperiode 

 

Tijdens hun proefperiode volgen de autobestuurders een beroepsopleiding en een 

plaatselijke opleiding specifiek voor hun werkzaamheden.  

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij aanvang van de opleiding. 

 

III. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de autobestuurders op proef: 

 

- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding volgens de 

voorwaarden voorzien in het leerplan; 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten 

minste geldig voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)
(1)

. 

 

 

 

                                                           
(1)

   Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS – Bundel 550). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE GESLOTEN PROEF 

DIE TOEGANG GEEFT TOT DE GRAAD VAN AUTOBESTUURDER 

 

Eerste gedeelte 

 
1. Algemene kennis omtrent mechanica 

 

 Dagelijks onderhoud van de wagen. 

 Een storing opsporen en verhelpen. 

 De meest voorkomende problemen tijdens het starten of rijden oplossen. 

 

2. De wegcode 

 

De algemene regels inzake het verkeer op de openbare weg toepassen tijdens de 

praktische rijproef. 

 

3. Jurygesprek 

 

Een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, 

zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

autobestuurder alsook om na te gaan of hij het vereiste redeneer- en 

bevattingsvermogen bezit en de bekwaamheden voor de uitoefening van de 

werkzaamheden die verbonden zijn aan de betrekking.  

 

Tweede gedeelte 

 

1. De praktische rijproef  

 

 Het verkeer op de openbare weg. 

 

 Het oversteken van kruispunten. 

 

 Vertrek op een helling. 

 

 Parkeermanoeuvres. 

 

 Achteruit rijden. 
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TITEL III 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  
VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL III 
 
 
 

BAAS-VAKBEDIENDE (SPOREN) 
 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 

 De spoorwerken hebben zowel betrekking op de onderbouw als de bovenbouw. 
 Organiseren en leiden van de ploegen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

van de spoorwerken en in hun nabijheid. Toezicht en controle houden op: 
- de onderhoudswerkzaamheden aan de installaties; 
- de spoorwerken en in hun nabijheid uitgevoerd in regie en/of door de 

onderneming. 
 Uitoefenen van de veiligheidsfunctie “Verantwoordelijk bediende voor de uitvoering 
van de werken”.       
  
 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van baas-vakbediende (sporen) wordt toegewezen per district en op 
grond van een gesloten proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel II)  
en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 
 
C. GESLOTEN PROEF 
  

I. Keuze van benuttiging 
 
De kandidaten kiezen het district waar ze wensen benuttigd te worden. 
 
II. Toegang tot de proef 
 
De proef is toegankelijk voor de statutaire gespecialiseerde vakbedienden (sporen) die  
in het bezit zijn van tenminste de aanschrijving “goed”. 
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III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef is mondeling en omvat volgende vakken: 
 

Vakken 
 

1. Verbale uitdrukking en rekenkunde 
 

2. Reglementaire voorschriften voor de bescherming van de werknemers 

3. Het spoor en de spoortoestellen: onderdelen, controles en 
     onderhoudswerkzaamheden 

4. Interesse voor de functie, het leiden van een ploeg 

 
Het uitvoerig programma van de vakken komt voor in bijlage. 

 
IV. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur. 
 
V. Vereist aantal punten 
 
De kandidaten worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor de 
proef. 
 
VI. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden per district gerangschikt volgens het behaald aantal punten.  
 
Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 
graadanciënniteit en ten slotte volgens leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de 
oudste. 
 
VII. Geldigheidstermijn 
 
De geldigheidstermijn voor de proef is vastgesteld op 5 jaar. 
 
 

D. AANSTELLING 
 

De aanstelling van de laureaten geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze 
bundel (Titel II – Deel III) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere 
voorwaarden. 
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 I. Stage of proef 
 

Tijdens hun stage of proef volgen de bazen-vakbedienden (sporen) een 
beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden (fundamentele opleiding) 
gevolgd door een plaatselijke opleiding.  
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 
specifieke beroepsopleiding alsook van de plaatselijke opleiding worden beschreven 
in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de 
opleiding. 

 
 II. Regularisatie 
 

  Om geregulariseerd te worden moeten de bazen-vakbedienden (sporen) in stage of op 
proef voldoen bij de specifieke beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding 
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE PROEF DIE TOEGANG 
GEEFT TOT DE GRAAD VAN BAAS-VAKBEDIENDE (SPOREN) 
 
1. Verbale uitdrukking en rekenkunde 

 
Mondeling uitdrukkingsvermogen van de kandidaat. 
 
Het metriek stelsel. De omrekening van km/u naar m/s. 
 
Percentage. 
 
Het rekenkundig gemiddelde. 
 
Berekenen van de inhoud van enkele vaste lichamen (prisma, parallellepipedum, kubus, 
piramide, cilinder). 
 
Opmerking: dit vak wordt geëvalueerd door de jury tijdens de ganse duur van de proef, 
vooral tijdens de praktische toepassingen. 

 
2. Reglementaire voorschriften voor de bescherming van werknemers 
 

Werken in de sporen en in hun nabijheid: 
 

1. ARAD 06 – Deel IV – Titel I – Algemene bepalingen. 
Hoofdstuk I – Basisbegrippen (vrije-ruimteprofiel, gevarenzone, uitwijkplaatsen). 
Hoofdstuk II – Voorkoming van de risico’s tijdens het werken langsheen de 
sporen. 

 
ARAD 06 – Deel IV – Titel II – Verkeer op spoorwegterrein en het oversteken 
van sporen. 

 
2. RAV bundel 576: Deel III – Titel IV – Werken in de sporen en in hun nabijheid. 

Hoofdstuk I: 
Rubriek 1 – Bescherming van één of twee tewerkgestelde bedienden. 
Rubriek  2 – Bescherming van de in ploegverband werkende bedienden. 

 
3. Het spoor en de spoortoestellen: onderdelen, controles en 

onderhoudswerkzaamheden 
 

Cursus 2305 van het vakonderwijs van de NMBS-Groep, laatste uitgave. 
 

3.1 Het tracé: 
Les 2 

 
3.2 De spoorstaven: 

Les 4 
 

3.3 De dwarsliggers: 
Les 5: Houten dwarsliggers:  paragraaf 2.1.1. Gebruikte materialen. 
      paragraaf 2.1.2. Vormen en afmetingen. 
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  Betonnen dwarsliggers: paragraaf 2.3.1. Algemeenheden. 
      paragraaf 2.3.2. Voor- en nadelen. 
      paragraaf 2.3.3. Enkel de types DMD en 
      bibloc 
   
  Raveling:   paragraaf 2.4 
 
  Houtstukken:   paragraaf 2.5 

 
3.4 De toebehoren van het spoor: 

Les 6 
Les 7     punt 3 

 
3.5 De ballast: 

Les 8      punt 1 en 2 
 

3.6 De dwarsprofielen: 
Les 9     paragraaf 1. Profiel van de ballastlaag 

 
3.7 De spoortoestellen: 

Les 12     punt 1 tot 3 
 

Onderhoudscontrole en –werkzaamheden: 
Cursus bestemd voor de gespecialiseerd vakbedienden (sporen): 

 
1. Controle en onderhoud van het lopend spoor: 
 
- Controle van de geometrie en de staat van de materialen 
- Controle van het vrijeruimteprofiel 
- Schouwingen van de installaties 
- Herziening van de geometrie en vervanging van de materialen 

 
2. Controle en onderhoud van de spoortoestellen: 
 
- Vereenvoudigde en uitgebreide controle 
- Herziening van de geometrie en vervanging van de materialen 

 
3. Gemechaniseerd onderhoud: voorbereiding, uitvoering en opvolging 

 
4. Interesse voor de functie, het leiden van een ploeg 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

BANKWERKER–BESTUURDER WERKPLAATS ROLLEND MATERIEEL 
 

     
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 
Uitvoering van de rangeerdienst op de koer van de werkplaatsen. 
Verplaatsing van het materieel op de koer van de werkplaats (eventueel met behulp van een 
spoorweg voertuig). 
Verplaatsing van het materieel met behulp van een overlader. 
Koppeling – ontkoppeling. 
Uitvoering van de remproeven conform met het Algemeen Reglement Materieel. 
Veiligheidsoperaties (waken over) tijdens de bewegingen van voertuigen binnen de werkplaats. 
Plaatsing en terugtrekking van de vouwbalgen voor doorgang tussen de reizigersvoertuigen. 
Manipulatie van de elektrische kabels van het rollend materieel en van de schakelaars van de 
rijtuigen. 
Beheer van de toegangsseinposten van de koer van de werkplaats. 
Ontdooiingswerkzaamheden van de tractievoertuigen. 
Uitvoering van werken toebehorend aan het vak- en dienstpersoneel en aan de bankwerkers-
mecaniciens “voertuigen en installaties”. 

 
 

 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van bankwerker-bestuurder werkplaats rollend materieel wordt toegewezen door 
middel van een proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de 
hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Keuze van affectatie 
 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
 
II. Vereist getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van één van de hieronder vermelde getuigschriften behaald in 
het studiegebied "mechanica-elektriciteit" en afgeleverd door een door de Staat of één der 
Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting: 
 
- het getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs(1); 
- het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair 

onderwijs; 
- een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs voor sociale promotie 

na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met de 
getuigschriften met volledig leerplan. 

   
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dit document niet 
voorleggen. 

                                                           
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken:  

 
- Eerste gedeelte: 

1. Geschiktheidstesten 
 
- Tweede gedeelte: 

Psychoprofessionele evaluatie 
 

- Derde gedeelte:  
2. Jurygesprek 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium. 
  
Psychoprofessionele evaluatie 
 
Zie glossarium. 
 
Jurygesprek 
 
Het derde gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te 
oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en bevattingsvermogen, 
zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van bankwerker-bestuurder werkplaats rollend 
materieel alsook om zijn technische kennis na te gaan van de vakken waarvan het uitvoerig 
programma is hernomen in de bijlage. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ uur 
voor het derde gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan bij de 
geschiktheidstesten.   
 
Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het derde gedeelte. 
 
VII. Rangschikking 
 
De laureaten worden per district gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het 
“Jurygesprek”. 
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend 
aan de oudste.  
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C. AANSTELLING OF AANWERVING 
 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel 
I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Stage of proefperiode  
   
Gedurende de stage of proefperiode volgen de bankwerkers-bestuurders werkplaats rollend 
materieel een beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden gevolgd door een plaatselijke 
opleiding.  
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding 
worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang 
van de opleiding. 

 
II. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de bankwerkers-bestuurders werkplaats rollend materieel op 
proef of in stage voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding zoals voorzien in het 
leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET GEDEELTE “TECHNISCHE KENNIS” VOORZIEN BIJ HET 
JURYGESPREK VAN DE PROEF 
 
1. Technische tekening 

 
- Beginselen over lezen van plans (zichten, doorsneden). 
- Aanduidingen op de plans (materialen, passingen, naamlijst van de stukken, titelblad, toleranties, 

oppervlaktebehandelingen,...). 
 
2. Technologie 

 
- Materiaalkennis (samenstelling en eigenschappen van ferro- en non-ferrometalen). 
- Gebruik van de verschillende materialen in de nijverheid. 
- Elementaire kennis van lasbaarheid van materialen. 
- Thermische behandelingen (doel, werkwijze). 
- Afschrijven, op maat maken, boren, draadtappen, uitboren, slijpen : nut, toepassingen, 

werkwijzen. 
- ISO-passingstelsel. 
 
3. Meettechniek 

 
- Metingen d.m.v. een schuifmaat of een micrometer (inwendige, uitwendige en dieptemetingen). 
- Beginselen over kalibers. 
- Manometers en dynamometers. 
 
4. Toegepaste mechanica en verbindingstechnieken 

 
- Verbindingen met bouten en moeren, door vastklinken, krimpen, verlijmen, .... 
- Borgingen (mechanische borgingen of met gepaste vloeistoffen). 
- Lagers (types en eigenschappen, montage). 
- Riemaandrijving, tandwieloverbrenging, kettingoverbrenging : montage en onderhoud. 
- Pneumatische en hydraulische vijzels (types, samenstelling, onderhoud, herstelling). 
- Lassen (elementaire kennis). 
- Dieselmotoren (elementaire kennis). 
- Elementaire kennis van de weerstand van materialen. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

BANKWERKER-MECANICIEN 
 

    Specialiteiten: - brandpreventie 
     - gebouwen en installaties 
     - infrastructuur 
     - ultrasoon infrastructuur 
     - voertuigen en installaties 
 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 
I. Specialiteit: Brandpreventie 
 
Plaatsen, onderhoud en herstellen van blusmiddelen. 
Periodieke keuring van blusmiddelen. 
 
II. Specialiteit: Gebouwen en installaties 
 
Interventies aan binnen- en buitenschrijnwerk: vervangen van glas, sloten, scharnieren, laswerk 
aan venster- en deurbeslag. 
Interventies aan omheiningen: afbreken, plaatsen, plaatsen en onderhouden van rolpoorten, 
garagepoorten, hefplatformen. 
Interventies aan HVAC (heating, ventilation, airco). 
Allerlei werken in gebouwen: plaatsen van valse wanden, valse plafonds, kaders, spiegels, 
bevestigingen aan muren en plafonds, aanpassen meubilair 
Allerlei kleine werken op werven: plaatsen van steigers (door gebrevetteerde personeelsleden), 
gevelornamenten en dakwerken in metaal. 
 
III. Specialiteit: Infrastructuur 
 
Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen van 
de spoorweginfrastructuur. 
Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen van 
de gebouwen. 
Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische installaties van 
de werkplaatsen of mechanisch gereedschap. 
Het uitvoeren van deze werkzaamheden vereist een meer uitgebreide kennis als deze die vereist 
wordt van de bedienden van het bankwerk. 
 
IV.  Specialiteit: Ultrasoon infrastructuur 

 
Controleren van componenten van de spoorinfrastructuur, voornamelijk spoorstaven en lassen, op 
scheuren en fouten met behulp van niet destructieve controletechnieken, in hoofdzaak 
ultrasoonapparatuur; 
Evalueren en rapporteren van de gedetecteerde fouten en scheuren;  
Het mede organiseren van deze controles.  
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V. Specialiteit: Voertuigen en installaties 
 

Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen van 
het rijdend spoorwegmaterieel. 
Monteren en in stand houden van het mechanisch, pneumatisch en hydraulisch 
behandelingsmaterieel, gereedschap, materieel en installaties van de werkplaatsen. 
Het uitvoeren van deze werkzaamheden vereist een meer uitgebreide kennis als deze die vereist 
wordt van de bedienden van het bankwerk. 
 
 
 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van bankwerker-mecanicien wordt toegewezen per district volgens de bepalingen 
van deze bundel (Titel I) rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden en 
in de volgende voorrangsorde: 

 
I. door verandering van specialiteit mits het slagen voor een voorafgaande test volgens de 

bepalingen voorzien onder letter E hierna. Deze kandidaten worden onderling gerangschikt 
volgens hun graadanciënniteit(1). Bij een gelijk aantal graadanciënniteit worden ze onderling 
gerangschikt volgens hun dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste; 

 
II. op hun vraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, aan de niet in hun graad 

geregulariseerde technici-mecaniciens, eerste technici-mecaniciens, technici-
elektromecaniciens, eerste technici-elektromecaniciens alsook aan de technici “productie en 
machinale bewerking” en eerste technici “productie en machinale bewerking” wegens 
onvoldoende beroepskennis. 

 
Zij worden gerangschikt volgens de datum van de notificatie van het mislukken voor de 
regularisatieproef of de datum van de notificatie van het einde van de stage of proefperiode. 

 
In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het behaald aantal punten 
voor de regularisatieproef. 

 
III. aan de volgende kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische volgorde van de 

processen-verbaal van de proeven: 
 

- met hun akkoord en in functie van de behoeften, aan de kandidaten die niet geslaagd 
zijn voor een proef die toegang geeft tot de graad van technicus-mecanicien, eerste 
technicus-mecanicien, technicus-elektromecanicien, eerste technicus-
elektromecanicien, technicus “productie en machinale bewerking” en eerste technicus 
“productie en machinale bewerking” maar waarvan de bekwaamheden door de jury 
van het derde gedeelte als voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de 
werkzaamheden van bankwerker-mecanicien.  
 
Zij worden onderling gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek” voor de proef die toegang geeft tot de graad van technicus-mecanicien, 
eerste technicus-mecanicien, technicus-elektromecanicien, eerste technicus 
elektromecanicien, technicus “productie en machinale bewerking” of eerste technicus 
“productie en machinale bewerking”. Bij gelijk aantal punten wordt er bij de 
rangschikking rekening gehouden met de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan 
de oudste; 

 
- aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter C hierna. 

 
In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is, wordt voorrang verleend aan de laureaten 
die hebben deelgenomen aan de openbare proef die toegang geeft tot de graad van bankwerker-
mecanicien waarvan sprake onder letter C hierna. 

                                                           
(1)  Wanneer de kandidaat meerdere specialiteiten heeft verworven verbonden aan de betrokken graad, wordt 

er rekening gehouden met de samengevoegde anciënniteit in elke van deze specialiteiten. 
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C.  OPENBARE PROEF 
 
I. Keuze van affectatie 
  
De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 
 
II. Vereist getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 
 
- een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs(2) of een 

getuigschrift van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs behaald in het 
studiegebied “mechanica – elektriciteit”; 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs voor 
sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt 
beschouwd met één van de hierboven vermelde getuigschriften; 

 
afgeleverd door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende 
inrichting; 

 
 - of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven(3) in het 

volgende domein: 
- bouwwerken en/of werken op werven (specialiteit “Gebouwen en installaties”) 
- monteren en in stand houden van mechanische, pneumatische en hydraulische 

uitrustingen (specialiteit “Infrastructuur” en “Voertuigen en installaties”) 
- non destructive testing (specialiteit “Ultrasoon infrastructuur”) 
- plaatsen, onderhouden en herstellen van blusmiddelen (specialiteit “Brandpreventie”) 

 
- of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het vereiste domein voor de gesolliciteerde 

specialiteit(4). 
 
De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma 
zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het vereiste domein moeten 
vooraf aan een cv-screening worden onderworpen. 
 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dit(deze) document(en) 
niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 
 
III.  Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(5): 

1. Technische kennis 
   

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek   
 
 
 

 

                                                           
(2)  Het gehomologeerd getuigschrift van het lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
(3)  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 
 -  De ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 
 -  De studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een duidelijk 

opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(4)  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de  
 vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs. 
(5)  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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IV. Uitvoerig programma van de vakken 
   
1. Technische kennis 
   
De technische kennis van de kandidaat wordt getest onder de vorm van meerkeuzevragen. Het 
uitvoerig programma van de vakken wordt gepreciseerd in bijlage. 
 
2. Jurygesprek 
   
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft de motivering van 
de kandidaat te beoordelen, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de 
onderneming en de betrekking van bankwerker - mecanicien alsook om zijn technische kennis van 
de vakken te evalueren waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in de bijlage en de 
gedragscompetenties te beoordelen die nodig geacht worden voor de betrekking. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 1 uur voor het 
tweede gedeelte. 

 
VI. Slaagcriteria 

 
Om voor het tweede gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 10/20 
behalen voor het eerste gedeelte. 
 
Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
VII. Rangschikking van de laureaten 

 
De laureaten worden gerangschikt per specialiteit en per district volgens het behaald aantal punten 
op het vak “Jurygesprek”(6). 

 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste. 

 
 

 
D. AANSTELLING OF AANWERVING 
 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel 
(Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Opmerking 
 
De laureaten die in meerdere klassementen (specialiteiten) zijn hernomen, worden van deze 
klassementen geschrapt vanaf hun aanstelling in één van deze specialiteiten.  
 
II. Rijbewijs 
 
Voorafgaand aan hun aanstelling moeten de kandidaten die zullen aangesteld worden in de 
specialiteiten “Brandpreventie”, “Gebouwen en installaties” en “Ultrasoon infrastructuur” in het bezit 
zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig voor de categorie B 
(handgeschakelde versnellingsbak)(7). 
 
 
 

                                                           
(6)  Wanneer een proef wordt georganiseerd voor meerdere specialiteiten bepaalt de jury van het tweede 

gedeelte of de laureaat mag worden gerangschikt wordt in meerdere specialiteiten of enkel in de één van 
deze specialiteiten. 

(7)  Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef hierover in te lichten (ARPS – 
Bundel 550). 
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III. Proefperiode of stage 
   
Gedurende de proefperiode of stage volgen de bankwerkers-mecaniciens een fundamentele 
opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie.  
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding worden 
gepreciseerd in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van 
de opleiding. 
 

 IV. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden moeten de bankwerkers-mecaniciens: 
 
- voldoen bij de regularisatieproef die de stage of proefperiode afsluit; 
- voorafgaand aan hun regularisatie moeten de kandidaten voor de specialiteiten 

“Brandpreventie”, “Gebouwen en installaties” en “Ultrasoon infrastructuur” in het bezit zijn 
van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig voor de categorie B 
(handgeschakelde versnellingsbak)(7). 

   
V. Bijzonderheden 
 
De kandidaten die niet hebben voldaan bij de proef waarvan sprake onder letter C hiervoor 
kunnen, met hun akkoord en in functie van de behoeften, ingeschreven worden op de 
kandidatenlijst van de graad van bediende van het bankwerk wanneer hun bekwaamheden door de 
jury van het mondeling gedeelte als voldoende werden beoordeeld voor het uitoefenen van de 
werkzaamheden van deze graad en dit onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de 
toewijzing van deze betrekking. 
 
Bovendien kan de bankwerker-mecanicien die ingevolge onvoldoende beroepskennis niet kan 
worden geregulariseerd, op zijn aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, 
zich kandidaat stellen voor de betrekking van bediende van het bankwerk onder de voorwaarden 
die voorzien zijn in het reglement voor de toewijzing van deze betrekking. 
 
 
   
E. OVERGANG NAAR DE ANDERE SPECIALITEIT  
 
Na hun regularisatie kunnen de bankwerkers-mecaniciens in het bezit van één van de 
specialiteiten hun overgang vragen naar een andere specialiteit door het indienen van een 
aanvraag om verandering van betrekking niet toegewezen door een proef. Wanneer de aanvraag 
van het personeelslid in aanmerking kan worden genomen, zal hij eerst onderworpen worden aan 
een voorafgaande test. 
 
De voorafgaande test bestaat uit een jurygesprek om te oordelen over de motivering van de 
kandidaat alsook over zijn kennis en bekwaamheden in verband met de inhoud van de beoogde 
specialiteit. 
 
Na de kandidaat te hebben gehoord, drukt de jury zijn beoordeling uit door het toekennen van 
quotering op 20 punten. Om aangesteld te worden op de post van bankwerker-mecanicien van een 
andere specialiteit moet de kandidaat ten minste 12/20 behalen. 
 
Wanneer hij niet slaagt, wordt zijn aanvraag geannuleerd en mag hij gedurende een periode van 2 
jaar (te rekenen vanaf de notificatie van het mislukken) geen nieuwe aanvraag indienen voor de 
overgang naar de beoogde specialiteit.  
 
Wanneer hij slaagt, geschiedt deze overgang op proef volgens de modaliteiten voorzien voor de 
aanstelling of aanwerving (zie letter D). 
 
Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden neemt hij terug een vacante post in 
van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader geplaatst in een werkzetel waar volgens 
de voorzieningen vacante betrekkingen zullen komen in de oude specialiteit. 
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Een wachttijd van 4 jaar wordt opgelegd tussen twee overgangen van de ene specialiteit naar de 
andere. 
   
Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit moest terugkeren, tijdens of op het einde van de 
proefperiode, mag een zelfde overgang niet meer aanvragen. 
 
De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet toegestaan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 
 
1. Technische kennis 
 
a. Technische tekening 

 
- Beginselen over lezen van plans (zichten, doorsneden). 
- Aanduidingen op de plans (materialen, passingen, naamlijst van de stukken, titelblad, 

toleranties, oppervlaktebehandelingen,...). 
 
b. Technologie 

 
- Materiaalkennis (samenstelling en eigenschappen van ferro- en non-ferrometalen). 
- Gebruik van de verschillende materialen in de nijverheid. 
- Elementaire kennis van lasbaarheid van materialen. 
- Thermische behandelingen (doel, werkwijze). 
- Afschrijven, op maat maken, boren, draadtappen, uitboren, slijpen: nut, toepassingen, 

werkwijzen. 
- ISO-passingstelsel. 
 
c. Meettechniek 

 
- Metingen d.m.v. een schuifmaat of een micrometer (inwendige, uitwendige en 

dieptemetingen). 
- Beginselen over kalibers. 
- Manometers en dynamometers. 
 
d. Mechanica 

 
- Eenparige en eenparig veranderlijke bewegingen: wetten van snelheden en ruimtes. 
-· Krachten: praktische grootheden, samenstelling en ontbinding, koppels. 
- Arbeid en vermogen: definitie en grootheden. 
-· Zwaartepunt: definitie, bepalen van het zwaartepunt van eenvoudige oppervlakken. 
- Principe van de hefbomen, riemschijven, takels, lieren, hellende vlakken, schroeven en 

kegels. 
- Numerieke vraagstukken. 
 
e. Toegepaste mechanica en verbindingstechnieken 

 
- Verbindingen met bouten en moeren, door vastklinken, krimpen, verlijmen. . 
- Boringen (mechanische boringen of met gepaste vloeistoffen). 
- Lagers (types en eigenschappen, montage). 
- Riemaandrijving, tandwieloverbrenging, kettingoverbrenging: montage en onderhoud. 
- Pneumatische en hydraulische vijzels (types, samenstelling, onderhoud, herstellen). 
- Lassen (elementaire kennis). 
- Dieselmotoren (elementaire kennis). 
- Elementaire kennis van de weerstand van materialen 
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TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

BEDIENDE DER ELEKTRICITEIT 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

Schouwing, bedrading, onderhoud en herstellen van de uitrustingen en van de 

installaties met uitzondering van de hoogspanningsonderstations. 

 

Schouwing, bedrading, onderhoud en herstellen van de uitrusting van het 

gewone type van voertuigen. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van bediende der elektriciteit wordt toegewezen per district, 

volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) rekening houdend met de 

hierna opgenomen bijzondere voorwaarden en in de volgende voorrangsorde: 

 

1°) op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, 

aan de niet in hun graad geregulariseerde technici-elektromecaniciens en 

eerste technici-elektromecaniciens wegens onvoldoende beroepskennis. 

 

Zij worden onderling gerangschikt volgens de datum van de notificatie 

van het mislukken voor de regularisatieproef of de notificatie van het 

einde van de stage of proefperiode. 

 

In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het 

behaald aantal punten voor de regularisatieproef. 

 

2°) aan de volgende kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische 

volgorde van de processen-verbaal van de proeven: 

 

- mits hun akkoord en in functie van de behoeften, aan de kandidaten die 

niet geslaagd zijn voor een proef die toegang geeft tot de graad van eerste 

technicus-elektromecanicien of technicus-elektromecanicien maar 

waarvan de bekwaamheden door de jury van het derde gedeelte als 

voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de 

werkzaamheden van bediende der elektriciteit. 
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Zij worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek” voor de proef die toegang geeft tot de graad van eerste 

technicus-elektromecanicien of technicus-elektromecanicien. Bij gelijk 

aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste; 

 

- aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter C 

hierna. 

 

In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is wordt voorrang verleend 

aan de laureaten die hebben deelgenomen aan de openbare proef die toegang 

geeft tot de graad van bediende der elektriciteit waarvan sprake onder letter C 

hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

  I. Keuze van affectatie 

 

  De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 

   

  II. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit te zijn van: 

 

- een getuigschrift van de tweede graad
(1)

 van het technisch secundair 

onderwijs of een getuigschrift van de derde graad van het 

beroepssecundair onderwijs behaald in het studiegebied “mechanica-

elektriciteit”; 

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd onderwijs voor 

sociale na een cyclus van ten minste 750 lestijden dat gelijkwaardig 

wordt geacht met het hoger vermelde getuigschrift; 

 

afgeleverd door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting; 

 

 - of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in het domein van de schouwing, bedrading, onderhoud en/of 

herstellen van elektrische uitrustingen
(2)

; 

 

 

 

                                                 
(1)

  Het gehomologeerd getuigschrift van het lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
(2)

  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

 -  De ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

 -  De studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

 duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
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 - of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het in het domein van de 

schouwing, bedrading, onderhoud en/of herstellen van elektrische 

uitrustingen
(3)

. 

 

  De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties 

die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring 

hebben in dit domein moeten vooraf aan een cv-screening worden 

onderworpen. 

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten 

dit(deze) document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een 

cv-screening. 

 

III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte
(4)

: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Praktische test 

3. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  1. Technische kennis 

   

  De technische kennis van de kandidaat wordt getest door middel van 

meerkeuzevragen waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in 

bijlage. 

 

  2. Praktische test 

 

  Deze praktische test omvat de vakken gepreciseerd in bijlage en bestaat uit: 

 

- de uitvoering van een verlichtings- en drijfkrachtinstallaties uitgaande 

van een schakelschema, aansluiting van elektromotoren en 

accumulatorenbatterijen, opsporen van installatiefouten, herstellen van 

eenvoudige elektrische machines en toestellen; 

- controle van installaties en machines door middel van klassieke 

elektrische meettoestellen; 

-  een bedrading: draadnummering en bedradingsschema’s, 

bedradingsmethoden, gebruik van gereedschap (draadsnijder, krimptang), 

vakmanschap, veiligheidsvoorschriften bij het werken aan elektrische 

installatie, lezen van plannen.  

                                                 
(3)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs. 
(4)

  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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3.  Jurygesprek 

   

  Het betreft een jurygesprek met als doel de motivering van de kandidaat te 

beoordelen, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de 

onderneming en de betrekking van bediende der elektriciteit alsook om zijn 

technische kennis van de vakken te evalueren waarvan het uitvoerig 

programma wordt gepreciseerd in bijlage en de gedragscompetenties te 

beoordelen die nodig geacht worden voor de betrekking. 

 

  V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en 3 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

 Om voor het tweede gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 

 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 10/20 behalen voor elk vak 

van het tweede gedeelte en 12/20 voor het geheel van het tweede gedeelte. 

 

  VII. Rangschikking van de laureaten 
 

De laureaten worden per district gerangschikt volgens het behaald aantal 

punten op het vak “Jurygesprek”. De statutaire personeelsleden die in het bezit 

zijn van de graad van adjunct-elektricien worden evenwel vooraan 

gerangschikt. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

 

D. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen 

van deze bundel (Titel I – Deel IV). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 

 

1. ELEKTRICITEIT 

 

Elektriciteit 

 

Elektrische grootheden (stroomsterkte, spanning, weerstand, vermogen, energie) en 

overeenstemmende praktische eenheden – Geleidende en isolerende lichamen – Wet van 

Ohm – Schakeling van weerstanden – Shunt – Schakeling van voltmeters en ampèremeters 

– Wet van Joule – Calorische effecten van de stromen – Stroomdichtheid – Toegelaten 

dichtheid – Galvanische elementen en accumulatoren – Serie- en parallelschakeling van 

galvanische elementen en accumulatoren – Zekeren en beveiligen van de geleiders – 

Hoofdschakelaar – Scheider. 

 

Magnetisme 

 

Magneten – Wederzijdse werking van de magneten – Krachtlijnen – Magnetisch veld – 

Spectra. 

 

Elektromagnetisme 

 

Werking van stromen op een magneetveld – Regel van de drie vingers en van de 

kurketrekker – Elektromagneten – Draagvermogen – Permeabiliteit – Verzadiging – 

Remanent magnetisme – Hysteresis – Magnetische kringloop – Magnetomotorische kracht. 

 

Inductie 

 

Inductiewetten – Zelfinductie – Richting van de geïnduceerde elektromotorische kracht – 

Foucaultstromen – Smeltveiligheden en bescherming van de geleiders. 

 

Gelijkstroomgeneratoren en –motoren 

 

Algemene theorie – Wijzen van bekrachtiging – Algemene principes van de 

vermogenselektronica met AC en DC uitgangen - Laden van lood- en alkaliaccumulatoren. 

 

Eenfasige en driefasige wisselstromen 

 

Begripsbepalingen – Periode – Frequentie – Amplitude – Momentele, gemiddelde en 

effectieve waarde van de spanning en van de stroomsterkte – Zelfinductie en capaciteit – 

Impedantie – Faseverschuiving – Schijnbaar en werkelijk vermogen – Arbeidsfactor – 

Ster- en driehoeksschakeling. 

 

Transformatoren 

 

Algemene theorie. 

 

Asynchrone motoren 

 

Algemeenheden – Draaiveld, snelheid en slip van asynchrone motoren. 
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Meettoestellen 

 

Voltmeter – Ampèremeter – Ohmmeter – Digitale multimeter. 

 

Elektrische verlichting 

 

LED en energiezuinige lampen. 

 

Veiligheid 

 

Kennis van de 5 belangrijkste regels voor het werken aan elektrische installaties. 

 

 

 

2. MECHANICA 

 

Beweging 

 

Rechtlijnige, eenparige. 

 

Krachten 

 

Samenstelling en ontbinding – Resultante. - Koppelkrachten 

 

Elementaire machineonderdelen 

 

Bouten en moeren (vormen, schroefdraad, borging) 

Hefbomen, katrollen, katrollenblokken, takels. 

 

 

 

3. LEZEN VAN EEN ELEKTRICITEITSPLAN 

 

Lezen van een elektrisch plan van een elektrische installatie of aansluiting. 

Kennis van de symbolen van een elektriciteitsplan. 
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TITEL II 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

DEEL II 

 

BEDIENDE DER STOFFERING 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 

Maken, herstellen, monteren en demonteren van overtrekken voor zitplaatsen, 

gordijnen van treinstellen alsook alle aanverwante werkzaamheden. 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

De betrekking van bediende der stoffering wordt toegewezen per district en door 

middel van een proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

I. Keuze van affectatie 

De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 

II. Vereist diploma of getuigschrift 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

- een getuigschrift van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs, 

afgeleverd door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting; 

 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair 

onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden 

en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven 

vermelde getuigschriften; 

 

- of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in de domeinen stoffering of industriële confectie
(1)

; 

  

                                                           
(1) In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

- de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

- de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een duidelijk 

opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
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- of ten minste 2 jaar relevante ervaring in het domein van de stoffering of 

industriële confectie
(2)

. 

 

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die 

buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben 

in dit domein worden vooraf onderworpen aan een cv-screening. 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat(deze) 

document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 

 

III. Vakken en aard van de proef 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

- Eerste gedeelte
(3)

: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

3. Praktische proef 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

1. Technische kennis 

De technische kennis van de kandidaat wordt getest door middel van 

meerkeuzevragen. Het uitvoerig programma van de vakken is hernomen in 

bijlage. 

2. Jurygesprek 

Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te 

oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

bediende der stoffering alsook om zijn technische kennis na te gaan van de 

vakken waarvan het uitvoerig programma is hernomen in de bijlage. 

3. Praktische proef 

Bij de praktische proef wordt getest of de kandidaat over de juiste handelingen en 

kennis beschikt. Het uitvoerig programma is hernomen in de bijlage. 

V. Duur van de proef 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 

op 4 uur voor het tweede gedeelte. 

                                                           
(2)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de vaardigheden, 

de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of studiebewijs. 
(3)

  Afhankelijk van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte van de proef worden 

afgeschaft. 
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VI. Slaagcriteria 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 10/20 behalen voor elk vak 

van het tweede gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef het tweede 

gedeelte. 

VII. Rangschikking van de laureaten 

De laureaten worden per district gerangschikt volgens het behaald aantal punten 

op het vak “Jurygesprek”. 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij er 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

C.  AANSTELLING OF AANWERVING 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van 

deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen 

bijzondere voorwaarden. 

I. Stage of proefperiode 

Tijdens hun stage of proefperiode volgen de bedienden der stoffering een 

beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden alsook een plaatselijke 

opleiding. 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven, worden de 

bedienden der stoffering aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen 

waarop punten worden gegeven en die minstens eenmaal per trimester 

plaatsvinden. 

 

Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen, mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor 

diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de controles. 

 

II. Regularisatie 

Om geregulariseerd te worden, moeten de bedienden der stoffering in stage of op 

proef: 

- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding zoals voorzien in 

het leerplan; 

- voldoen bij de regularisatieproef die de proefperiode of stage afsluit. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE PROEF DIE TOEGANG GEEFT TOT DE 

GRAAD VAN BEDIENDE DER STOFFERING 

1.   Technische kennis 

- Elementaire kennis van de stoffen die bij de uitoefening van het vak worden 

gebruikt. 

- Gebruik van gereedschap, machines en meetinstrumenten die nodig zijn voor de 

uitoefening van het beroep. 

- Algemene kennis van planlezen (meetaanduidingen, aanzichten, doorsneden, 

stuklijsten…) 

- Veiligheid 

- persoonlijke beschermingsmiddelen; 

- veiligheidssymbolen; 

- productinformatie. 

 

2. Jurygesprek 

3. Praktische proef 

- Stofferen van een zetel. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

BEDIENDE MACHINALE BEWERKING 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

  

Instellen en bedienen van werktuigmachines (bijvoorbeeld conventionele of 

numeriek gestuurde freesmachines (CNC), conventionele of numeriek 

gestuurde draaibanken (CNC), boormachines, ...), klaarmaken van het stuk 

(onder meer afschrijven) of van de machine en met controle op het afgewerkte 

stuk of op de uitgevoerde bewerkingen door nameting met meettoestellen. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van bediende machinale bewerking wordt toegewezen per 

district en door middel van een proef volgens de bepalingen van deze bundel 

(Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

voorwaarden. 

 

I. Keuze van affectatie 

  

De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 

 

II. Vereist getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 

- een getuigschrift van de tweede graad van het beroepssecundair 

onderwijs afgeleverd door de Staat of één der Gemeenschappen 

opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting; 

 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair 

onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 

lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de 

hierboven vermelde getuigschriften; 
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- of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in het gebruik van werktuigmachines en het nameten met 

meettoestellen
(1)

; 

 

- of ten minste 2 jaar relevante ervaring in het gebruik van 

werktuigmachines en het nameten met meettoestellen
 (2)

. 

 

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties 

die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring 

hebben in dit domein moeten vooraf onderworpen worden aan een cv-

screening. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat 

document niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 

 

III. Vakken en aard van de proef 

  

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

Eerste gedeelte
(3)

: 

1. Technische kennis 

 

Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

  

1. Technische kennis 

 

De technische kennis van de kandidaat wordt getest door middel van 

meerkeuzevragen. Het uitvoerig programma van de vakken is hernomen in 

bijlage. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek 

dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn 

redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de 

betrekking van bediende machinale bewerking alsook om zijn technische 

kennis na te gaan van de vakken waarvan het uitvoerig programma is 

hernomen in de bijlage. 

 

                                                 
(1)

  In het domein dat specifiek aan deze betrekking verbonden is, worden in aanmerking genomen: 

- De ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

- De studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(2)  

Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden en de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs.  
(3)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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V. Duur van de proef 

  

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 

Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

VII. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden per district gerangschikt volgens het behaald aantal 

punten op het vak “Jurygesprek”.  

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt gegeven aan de oudste.  

 

 

C. AANSTELLING OF AANWERVING 

  

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen 

van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

I. Proefperiode of stage 

 

Tijdens hun stage of proefperiode volgen de bedienden machinale bewerking 

een fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel 

een initiatie. 

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de bedienden machinale bewerking op 

proef of in stage voldoen bij de fundamentele opleiding en eventueel de 

initiatie zoals voorzien in het leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE OPENBARE PROEF 

 

1.  Technische kennis  

 

a)  Begrippen van materialenkennis 

 

 -  Ferrometalen: gebruik van wit, grijs, hamerbaar gietijzer, koolstofstaal, gelegeerd 

staal, roestvast staal en gereedschapsstaal; 

 

 - Warmtebehandeling van zacht en halfhard staal: harding, ontlating en uitgloeiing; 

 

 - Non-ferrometalen: gebruik van koper, brons, geelkoper, aluminium en zijn 

legeringen, antimoniumantifrictiemetaal 

 

b)  Technologie 

 

 - Beginselen van de volgende machines: draaibanken, frees-, steek-, slijp- en 

fijnslijp-, boormachines, persen, mechanische zagen en metaalscharen. 

 

 - Bewerkingstechnologie betreffende voornoemde machines: 

o keuze van referentievlakken en –assen; 

o inzetten en opspannen van de stukken; 

o keuze van de opeenvolgende bewerkingen op een zelfde machine of op 

verschillende machines; 

o keuze van de snijvoorwaarden: afkoeling; 

o keuze van het snijgereedschap en instelling; 

o kennis van het snijden van metalen: bewerkbaarheid, stof en geometrie 

van het gereedschap, gebruiksvoorwaarden van het gereedschap; 

o kennis van gereedschap voor afschrijven, controle en van de 

meettoestellen voor nameting; 

o ISO-toleranties. 

 

c)  Tekenen 

 

- Zeer goede kennis van planlezen 

- Schets uit de vrije hand van een (eenvoudig) mechanisch stuk. 
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TITEL III 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL III 

 

 

 

BEDIENDE SCHOONMAAK 

 

  

  

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

  

Binnenschoonmaak van het reizigersmaterieel in de stations, in de 

spoorweginstallaties en in de bundels; 

Binnenschoonmaak van het reizigersmaterieel aan perron en gedurende het traject 

(B-Clean); 

Schoonmaak van de gebouwen, de technische installaties en van de bundels; 

Schoonmaak van de stuurposten van het spoorwegmaterieel; 

Schoonmaak van de voorruiten en de voorkanten van het spoorwegmaterieel; 

Technische schoonmaak van de machinekamers van de locomotieven; 

Schoonmaak van graffiti op de binnen- en buitenkant van het spoorwegmaterieel; 

Schoonmaak en bevoorrading van water en producten voor de sanitaire 

installaties; 

Leegmaken van de opvangbakken van de gesloten WC’s, met de vaste en/of 

mobiele installatie; 

Kleine werken uitgevoerd met hulp van gereedschap en kleine machines 

waarvoor weinig of geen schoolse opleiding vereist is 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van bediende schoonmaak wordt toegewezen per district en op 

grond van een beroepsproef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel 

I) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

C. BEROEPSPROEF
 

 

I. Keuze van affectatie 

 

De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 
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II. Vereist diploma of getuigschrift 

 

Er is geen diploma of getuigschrift vereist. 

 

III. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de beroepsproef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de 

betrekking van bediende schoonmaak en de werkomstandigheden die eraan 

verbonden zijn, toe te lichten. 

 

 

IV. Vakken en aard van de proef  

 

De beroepsproef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

Eerste gedeelte 
(1)

  

1.  Algemene kennis  

Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 

 

V. Uitvoerig programma  

 

1. Algemene kennis 

  

In het eerste gedeelte wordt de algemene kennis van de kandidaat inzake 

wiskunde en Nederlands getest, zijn basiskennis van de vakken hernomen in de 

bijlage alsook zijn redeneer en bevattingsvermogen door middel van 

meerkeuzevragen. 

 

2. Jurygesprek 

   

Het tweede gedeelte van de beroepsproef is mondeling en bestaat uit een 

jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, 

zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de 

betrekking van bediende schoonmaak. 

 

VI. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de beroepsproef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste 

gedeelte en op ½ uur voor het tweede gedeelte. 

 

 

 

 

                                                 
 (1)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. In dat geval 
zullen de vakken van het eerste gedeelte worden geëvalueerd tijdens het tweede gedeelte van de proef. 
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VII. Slaagcriteria 

 

De kandidaten worden laureaat verklaard van het eerste gedeelte indien ze ten 

minste 10/20 behalen.  

 

De laureaten van het eerste gedeelte worden opgeroepen voor het tweede gedeelte 

in functie van de behoeften. 

 

Ze worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte. 

 

VIII. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten 

voor het tweede gedeelte(2). 

 

 

D. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

I. Stage of proefperiode  

 

Tijdens hun stage of proefperiode volgen de bedienden schoonmaak een 

beroepsopleiding en een plaatselijke initiatie specifiek voor hun werkzaamheden. 

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden moeten de bedienden schoonmaak op proef of in 

stage voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke initiatie overeenkomstig 

de modaliteiten voorzien in het leerplan. 

 

 

 

 

                                                 
(2)

  Bij gelijk aantal punten voor het tweede gedeelte wordt voor de rangschikking rekening gehouden met de 
leeftijd van de laureaten waarbij voorrang wordt gegeven aan de oudste. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “BASISKENNIS” VOORZIEN BIJ DE 

BEROEPSPROEF 

 

Schoonmaaktechnieken 

 

- Waarom moet er worden schoongemaakt? De 3 principes van de schoonmaak, 

- Kennis van de pH, de micro-organismen, de dosering van de producten, de soorten van 
vervuiling, 

- Mechanische handeling, chemisch, temperatuur, duur van de handeling, 

- Beschrijving van de technieken van de standaardschoonmaak (schoonmaak van de 
vloeren, vensters, sanitaire installaties, …schuren, opzuigen, …), 

- Kennis van het schoonmaakmateriaal. 
 

Veiligheidsmaatregelen 

 

- Gevaar van de producten, lezen van een etiket, kennis van de gevaarspictogrammen, 

- Herverdeling en etikettering van de producten, 

- Kennis van de Persoonlijke Beschermings Middelen, 

- Noties van de ergonomie van het werk, 

- Gevaren van de elektriciteit. 

 

Organisatie van het werk 

 

Kwaliteit, controles en milieu 

 

- Kennis van de elementaire regels van respect voor het milieu. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

BEDIENDE VAN HET BANKWERK 
 

    Specialiteiten: - infrastructuur 
     - voertuigen en installaties 
 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 
I. Specialiteit: Infrastructuur 
 
Monteren en in stand houden van de mechanische uitrustingen van de spoorweginfrastructuur. 
Monteren en in stand houden van de mechanische uitrustingen van de gebouwen. 
Monteren en mechanisch in stand houden van de installaties van de werkplaatsen of mechanisch 
gereedschap. 
 
II. Specialiteit: Voertuigen en installaties 
 
Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen van 
het rijdend spoorwegmaterieel. 
Monteren en in stand houden van het mechanisch, pneumatisch en hydraulisch 
behandelingsmaterieel, gereedschap, materieel en installaties van de werkplaatsen. 

 
 
 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van bediende van het bankwerk wordt toegewezen per district volgens de 
bepalingen van deze bundel (Titel I), rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden en in volgende voorrangsorde: 

 
I. door verandering van specialiteit mits het slagen voor een voorafgaande test volgens de 

bepalingen voorzien onder letter E hierna. Deze kandidaten worden onderling gerangschikt 
volgens hun graadanciënniteit. Bij een gelijk aantal graadanciënniteit worden ze onderling 
gerangschikt volgens hun dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste; 

 
II. op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, aan de technici-

mecaniciens alsook aan de niet in hun graad geregulariseerde bankwerkers-mecaniciens 
wegens onvoldoende beroepskennis. 

 
Deze personeelsleden worden onderling gerangschikt volgens de datum van het proces-
verbaal die het niet slagen voor de regularisatieproef notificeert of volgens de datum van de 
notificatie van het einde van de stage of proefperiode. 

 
In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het behaald aantal punten 
voor de regularisatieproef; 

 
III. aan de volgende kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische volgorde van de 

processen-verbaal van de proeven:  
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- met hun akkoord en in functie van de behoeften, aan de kandidaten die niet geslaagd 
zijn voor een proef die toegang geeft tot de graad van technicus-mecanicien of van 
bankwerker-mecanicien maar waarvan de bekwaamheden door de jury van het 
mondelinge gedeelte als voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de 
werkzaamheden van bediende van het bankwerk.  

 
 Zij worden onderling gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek” voor de proef die toegang geeft tot de graad van technicus-mecanicien 
of bankwerker-mecanicien. Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens 
leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste; 

 
- aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter C hierna. 

 
In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is wordt voorrang verleend aan de laureaten die 
hebben deelgenomen aan de openbare proef die toegang geeft tot de graad van bediende van het 
bankwerk waarvan sprake onder letter C hierna. 

 
 
 

C. OPENBARE PROEF 
 

De betrekking van bediende van het bankwerk wordt eveneens toegewezen door middel van een 
proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Keuze van affectatie 
 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
 
II. Vereist getuigschrift 
 
De kandidaten moeten ten minste in het bezit zijn van: 
 
- het getuigschrift van het tweede leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair 

onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het studiegebied “mechanica-elektriciteit”; 
 

- een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs voor sociale promotie 
na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met de 
getuigschriften met volledig leerplan; 
 

afgeleverd door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende 
inrichting. 
 
- of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven(1) in het 

volgende domein: 
- Monteren en in stand houden van de mechanische uitrustingen van de 

spoorweginfrastructuur (specialiteit “Infrastructuur”) 
- Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische 

uitrustingen van het rijdend spoorwegmaterieel (specialiteit “Voertuigen en 
installaties”) 

 
- of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het vereiste domein voor de gesolliciteerde 

specialiteit(2). 

                                                           
(1)  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 
 -  De ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 
 -  De studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een duidelijk 

opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(2)  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 
studiebewijs. 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 
Bediende van het bankwerk – Blz. 3 

 

50 H-HR/2018 

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma 
zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het vereiste domein moeten 
vooraf aan een cv-screening worden onderworpen. 
 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dit(deze) document(en) 
niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 
 
III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(3): 

1. Technische kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Technische kennis 
  
De technische kennis van de kandidaat wordt getest onder de vorm van meerkeuzevragen. Het 
uitvoerig programma van de vakken is hernomen in bijlage. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft de motivering van 
de kandidaat te beoordelen, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de 
onderneming en de betrekking van bediende van het bankwerk alsook om zijn technische kennis 
van de vakken te evalueren waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in de bijlage en 
de gedragscompetenties te beoordelen die nodig geacht worden voor de betrekking. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor 
het tweede gedeelte. 
 
VI.  Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 10/20 
behalen voor het eerste gedeelte. 
 
Zij worden laureaat verklaard als zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
VII.  Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt per specialiteit(4) en per district volgens het behaald aantal 
punten op het vak “Jurygesprek”. 
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
gegeven aan de oudste. 

 
D. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

                                                           
(3)  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
(4)  Wanneer een zelfde proef wordt georganiseerd voor meerdere specialiteiten wordt door de juryleden van 

het jurygesprek bepaald of de laureaat mag worden gerangschikt in de twee specialiteiten of enkel in de 
één van deze specialiteiten. 
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De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel 
(Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Proefperiode of stage 
   
Gedurende de stage of proefperiode volgen de bedienden van het bankwerk een fundamentele 
opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie.  
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding worden 
gepreciseerd in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van 
de opleiding. 
 
II. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de bedienden van het bankwerk op proef of in stage 
voldoen bij de fundamentele opleiding en eventueel de initiatie volgens de voorwaarden voorzien in 
het leerplan.  
 
 
 
E. OVERGANG NAAR DE ANDERE SPECIALITEIT 
 
Na hun regularisatie kunnen de bedienden van het bankwerk in het bezit van één van de 
specialiteiten hun overgang vragen naar een andere specialiteit door het indienen van een 
aanvraag om verandering van betrekking niet toegewezen door een proef. Wanneer de aanvraag 
van het personeelslid in aanmerking kan worden genomen zal hij eerst moeten onderworpen 
worden aan een voorafgaande test. 
 
De voorafgaande test bestaat uit een jurygesprek om te oordelen over de motivering van de 
kandidaat alsook over zijn kennis en bekwaamheden in verband met de inhoud van de beoogde 
specialiteit. 
 
Na de kandidaat te hebben gehoord, drukt de jury zijn beoordeling uit door het toekennen van 
quotering op 20 punten. Om aangesteld te worden op de post van bediende van het bankwerk van 
een andere specialiteit moet de kandidaat ten minste 12/20 behalen. 
 
Wanneer hij niet slaagt, wordt zijn aanvraag geannuleerd en mag hij gedurende een periode van 2 
jaar (te rekenen vanaf de notificatie van het mislukken) geen nieuwe aanvraag indienen voor de 
overgang naar de graad van bediende van het bankwerk van de beoogde specialiteit.  
 
Wanneer hij slaagt, gebeurt deze overgang op proef volgens de voorwaarden voorzien voor de 
aanstelling of aanwerving (zie letter D). 
 
Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden in zijn nieuwe specialiteit neemt hij 
terug een vacante post in van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader geplaatst in 
een werkzetel waar volgens de voorzieningen vacante betrekkingen zullen komen in de oude 
specialiteit. 
   
Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit moest terugkeren, tijdens of op het einde van de 
proefperiode, mag een zelfde overgang niet meer aanvragen. 
 
De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet toegestaan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 
 
1. Technische tekening 
 
- Grondbeginselen over lezen van plans (zichten, doorsneden). 
- Elementaire aanduidingen op de plans (materialen, passingen, naamlijst van de stukken, 

titelblad, vorm- en plaatstoleranties, oppervlaktebehandelingen). 
 
2. Technologie 
 
- Materiaalkennis (ferro- en non-ferrometalen, staal, benaming van de materialen). 
- Gebruik van de verschillende materialen in de nijverheid. 
- Grondbeginselen over lasbaarheid van de materialen. 
- Thermische behandelingen (grondbeginselen). 
- Praktische kennis van de verspanende bewerkingen (boren, slijpen van een boor, 

draadsnijden, typische taken van een bediende van het bankwerk). 
 
3. Meettechniek 
 
- Metingen d.m.v. een schuifmaat of een micrometer (inwendige, uitwendige en 

dieptemetingen). 
- Beginselen over kalibers. 
 
4. Mechanica (grondbeginselen) 
 
- Grondbeginselen van statica en kinematica. 
- Eenvoudige toegepaste mechanica (riemaandrijving, tandwieloverbrenging). 
 
5. Eenvoudige verbindingstechnieken 
 
- Verbindingen met bouten en moeren. 
- Borgingen (mechanische borgingen of met gepaste vloeistoffen). 
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A. WÐRKZAAMHEDEN.

Meerverken aan of uitvoeren van mechanische proeven op materialen.

Onderhouden en herstellen van beproevings- en gereedschapsmachines. Nemen

en behandelen van monsters.

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING.

De betrekking van bereider laboratorium - mechanische proeven u'ordt op

grond van een proef toegewezen.

Die proef rvordt door de Directie van het Personeel en de -iociale Diensten
georganiseerd.

C. BIJZONDERE VOOR\ryAARDEN VAN DE PROEF.

I. TOELATI\G TOT DE PROEF

De proef is toegankelijk voor mannelijke kandidaten die ai dan niet tot de

Maatschappij behoren.

a) Leeftijd.

De leeftijdsvoorwaarden zijn bij de reglementsbepalingen vastgesteld.

b) Vereist diploma of getuigschrift.

De kandidaten voor de betrekking van bereider laboratorium - mechani-

sche proeven moeien ten minste houder zijn van een einddipioma. -getuigschrift

of -brevet, al naar het geval, van:

- Iager secundair technisch onderwijs (L.s.T.s. code 1i - L,s.T.L. code 6i):

- hoger secundair vakonderwijs (H.S.V.O. code 22),

afgeleverd door een door de Staat opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrich-
ting.

Bedienden van de Maatschappij moeten dat document niet ïoorieggc'n.
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II. VAKKEN EN AARD VAN DE PROEF.

6 De proef omvat een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Zeheeft betrek-
king op volgende vakken:

Vakken Betrekkelijke waarde

A. Schriftelijk gedeelte:

1. of
de ka at

2

3. Elektriciteit

4. Materialenkennis en begrippen van
scheikunde

5. Techniek van het vak

6. Schets uit de vrije hand vå.n een
eenvoudig stuk

B. Mondeling gedeelte.

7. Lezen van plans

8. Materialenkennis en begrippen van
scheikunde

2

où

1

4

5

2

2

4

t

l¡li:1¡,¡',¡,,,

I

7

Het uitvoerig programnta \.an die vakken komt r.oor in de bijlage.

III, DUUR VANI DE PROEF.

De maximumduur van het schriftelijk gedeelte is op 6 uur en die r.an het
mondeling gedeelte op één uur gesteld.

IV. VEREIST PUNTENAANTAL.

om voor het mondeling gedeelte te worden opgeroepen, moeten cle kandi-
daten ten minste de heift van de punren op elk dervakken 1 tot 6 behaalcl heb-
ben.

Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste de heÌft van de punten
op vak 7 en vak 8 en t3120 van de punten op het geheel van de proef beiralen.

V. RANGSCHIKKING VAN DE LAUREATEN.

De laureaten worden volgens de reglementsbepaiingen en *orgens het
behaaìÍlg .aantal. punten gerangschikt. Bij gelijk aantal punten word-t bij de
rangschikking rekening gehouden met het aantal punten dãt op vak 5 en. in de
tweede plaats, op het mondeling gedeelte werd behaald.

VI. GELDIGHEIDSTERN,{IJN VA\ DE PROEF.

De geldigheidstermijn van de proef is bij de reglementsbepalingen 
'astge-steld.

/\.

9

10
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D. VEREISTE LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID.

11 De lichamelijke geschiktheid is bij de reglementsbepalingen vastgesteld

E. INDIENSTNEMING.

12 De laureaten worden voor hun indienstneming eventueel voor een genees-
kundig onderzoek opgeroepen.

I. GENEESKUNDIG ONDERZOEK.

13 . De laureaten worden, tijdens de geldigheidstermijn van de proef en tot
beloop van het aantal aan te mllen openstaande definitieve posten. in de volg-
orde van hun rangschikking. door het Bureau P.S. van de groep eventueel voor
het geneeskundig onderzoek opgeroepen.

Ingeval er laureaten ongeschikt worden verklaard of uitgesteld. sr-orden er
zoveel volgende kandidaten opgeroepen als er laureaten afgen'ezen zijn.

II. IN'DIENSTROBPING

14 Het Bureau P.S. r'an de groep roept de laureaten in dienst die bij het
geneeskundig onderzoek voldaan hebben. Het stelt. hen in de openstaande pos-
ter.ì van het definitief kader aan als bereider laboratorium - mechanische proe-
ven oll proef of in stage, al naar het vaste bedienden of andere laurearen betreft.

F. PROBFTIJD OF STAGE.

15 De duur lan de proeftijd of stage is op 12 maanden gestelcl. doch de
Directie van het Personeel en de Sociale Diensten kan uitzonderliik een enkele
verlenging van 6 maanden toestaan.

G. REGULARISATIE

16 Om geregulariseerd te u'orden, moeten de bereiders laboratorium
nische proeven. op proef of in stage;

- gunstig beoordeeld zijn:

- een werk dat tot de door hen uitgeoefende werkzaamheden behoon
en beredeneerd uitvoeren.

De beoorclelingen worden op het stagefiche vermeld

De belanghebbenden die bedoelde voom'aarden niet venullen of van rvie
de proef of de stage onberredigend wordt geacht, worden, volgens het geval. in
hun vroegere betiteling u'ederopgenomen of afgedankt.

mecha

correct

17

* Juni 197tì



:'.,,:,:..::lì



)ìiìiìrìri{ì

Bundel 5Ol - Titel I - Deel III - Bereider laboratorium - mechanische pro€ven
BIJLAGE - Bladz. 1

UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE PROEF VOO R DE
INDIENSTNEMING ALS BEREIDER LABO RATO RIUM

MECHANISCHE PROEVEN.

A. SCHRIF*TELIJK GEDEELTE

1. KLASSIEKE WISKUI.íDE.

Rekenkunde.

Oefeningen op de vier hoofdbewerkingen, de gehele en tiendelige getal-
len, de breuken en het metriek stelsel van maten en gewichten.

Vraagstukken over gemiddelden, mengsels, legeringen. Verhoudingen
en evenredigheden. Regel van drieën.

Berekenen van platte vlakken (vierkant, rechthoek, parallellogram,
driehoek, cirkel).

Berekenen van het volume (kubus, parallellepipedum. cilinder. kegel.
bo1).

Inhouds- en gewichtsberekening.

Algebra.
Vergelijkingen vân de 1t graad met twee onbekenden. Toepassingen.

Meetkunde

De hoek en zijn eigenschappen. Eigenschappen van loocììijnen en

schuine lijnen, Theorie der evenwijdige lijnen. Eigenschappen en opcenìakte
van eenvoudige meetkundige figuren : vierkant, rechthoek. paralìellogram.
ruit, trapezium, driehoek, cirkel,
Numerieke toepassingen.

of I\4ODERNE WISKUNDE.

De verzameling N van de natuurlijke getallen'
De commutatieve ring Z, +, X met eenheidselement.
De merkwaardige produkt.en.
De relatie <<..... is deler van .....n ín Z.
Het geordend veld Q, *, X, <.
Het veld van de reële getallen.
Vergelijking van de eerste graad met één onbekende'
Veeltermfuncties (som en produkt).
De commutatieve groep van de verschuivingen (translaties)
De commutatieve groep van de vectoren van het vlak.
Stelling van Thales.
Inprodukt (of scalair produkt).
Stelling van Pythagoras.
Driehoeksongelijkheid.

2. MECHANICA.

- Eenparige en eenparig veranderlijke beweging; wetten betreffende snel-
heid en afgelegde weg.

- Krachten: praktische eenheden, samenstelling en ontbinding: koppels.

- Arbeid en veûnogen: begripsbepaling en eenheden.

* Juni 1976.
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- Zwaartepunt: begripsbepaling, bepalen van de zwaartekracht 
'an een

eenvoudige oppervlakte.

- Beginselen van hefbomen, katrollen, katrolblokken, windassen. helìende
vlakken, schroeven en kegels.

- Numerieke vraagstukken.

3. ELEKTRICITEIT.

- Eiektrische grootheden (stroomsterkte, spanning, weerstand. energie.
vermogen) en praktische eenheden van die grootheden.

- Geleiders en niet-geleiders.

- \\¡et van Ohm. schakeling van weerstanden, shunt, opsteliing r-an r.olt-
en ampèremeters.

- wet van Jou-le. calorisch effect van de stroom, gloeilamp'erlichting.
smeltveiligheden.

- Cellen en accumulatoren, serie- en parallelschakeling.

4. MATERIALENKENNiS EN BEGRIPPEN VAN SCHEIKL\DE.

Materialenkennis.

- Samensteiling. eigenschappen en toepassing van gietijzer. kooìsrofstaal.
speciaal en roestvast staal, koper, brons, geelkoper, aluminium en zijn
legeringen, antimoniumwitmetaaÌ.

- \\'armtebehanclelingen : doel, werkivijzen.

Begrippen van scheikunde.

- \¡oornaamste elementen (eigenschappen, s¡,rnbolen).

- Elementen en verbindingen, mengsels, oplossingen, oxvdatie en recluctie.
corrosie.

- Basen. zuren. zouten.

5. TBCHNIEK \-A\ HET VAK.

- Afschrijven, passen, boren, draadsnijden, uitboren. slijpen: nur. roellas-
singen, s'erkt'ijzen.

- Bankrverkgereecìschap: vorm, gebruik.

- Draadsnijstelsels.

- l\4etrologie; meettoestelÌen, methoden, aflezen en interpreteren tan resul-
taten.

- Algemene begrippen over gereedschapsmachines : persen, poìijstmachines
enz.. bediening en onderhoud.

- Grondige kennis 
'an snijgereedschappen, vorm en hoeken. ka¡akteristie-

ken volgens de aard en de hardheid van het materiaal.

- snijsnelheid. sniìdiepte: algemene beginselen 'an het clraaien. schar.en.
frezen en boren.

- Olens voor \\'armtebehandeling.

- Kennis van het lassen van staal, gietijzer, koper en aluminiurn.

6. SCHETS UIT DE \'RIJE HAND VAN EEN EENVOLiDIG STL-I{,

,,Itri¡."i¡i1

!

B. MONDELING GEDEELTE.

7. LEZE\ VAN PL.\.\S

8. MATERIALE\KE\NIS EN BEGRIPPEN \:AN SCHEIKT'\DE. (ZiC ]
hiervoor).
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TITEL III 
 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL III 

 

 

BESTUURDER BEHANDELINGSTUIGEN 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

De bestuurder behandelingstuigen kan belast worden met de volgende 

werkzaamheden: 

 

- bedienen binnen en buiten van de behandelingstuigen, met uitsluiting van de 

kranen en rolbruggen, met naleving van de procedures, 

veiligheidsvoorschriften, kwaliteits- en milieunormen; 

- reinigen, smeren, voeden en dagelijks onderhouden van behandelingstuigen; 

- koppelen en afkoppelen van die aanhangvoertuigen; 

- helpen bij het laden en het lossen; 

- verrichten van andere taken die met vervoer en behandeling verband  

 houden.  

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

 De betrekking van bestuurder behandelingstuigen wordt toegewezen per 

district en op grond van een proef overeenkomstig de bepalingen van deze 

bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

voorwaarden. 

  

I. Keuze van affectatie 

 

 De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 

 

II. Vereiste ervaring 

 

De kandidaten moeten ten minste 2 jaar relevante ervaring
(1)

 hebben in het 

domein van het vervoer en de behandeling van lasten of in het bezit te zijn van 

een attest (brevet) van een opleiding in goederenbehandeling 

(Vinçotte/VDAB/…). Ze worden vooraf onderworpen aan een cv-screening.  

 

 

                                                           
(1)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest 

of studiebewijs. 
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III. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

 Eerste gedeelte:
(2)

 

1. Technische kennis 

 

 Tweede gedeelte: 

2. Onderhoud 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis 

 

De technische kennis van de kandidaat wordt getest onder de vorm van 

meerkeuzevragen. Het uitvoerig programma van de vakken is hernomen in 

bijlage. 

 

 2. Onderhoud 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een individueel 

onderhoud dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, 

zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en 

de betrekking van bestuurder behandelingstuigen alsook om zijn technische 

kennis na te gaan van de vakken waarvan het uitvoerig programma is 

hernomen in de bijlage. 

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1/2 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

Zij worden laureaat verklaard als ze ten minste 10/20 behalen voor het tweede 

gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef. 

 

Wanneer het eerste gedeelte niet wordt georganiseerd moeten de kandidaten 

ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte om laureaat te worden 

verklaard. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(2) 

Afhankelijk van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste deel van de proef worden 

afgeschaft. 
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VII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal 

punten voor het geheel van de proef. 

Bij een gelijk aantal punten wordt er bij de rangschikking rekening gehouden 

met het behaald aantal punten voor het tweede gedeelte
(3)

. 

 

 

C. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

I. Stage of proefperiode  

 

Tijdens hun stage of proefperiode volgen de bestuurders behandelingstuigen 

een fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel 

een initiatie. 

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden gepreciseerd in een leerplan waarvan elke kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden moeten de bestuurders behandelingstuigen op 

proef of in stage voldoen bij de fundamentele opleiding en eventuele initiatie 

overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het leerplan. 

 

                                                           
(3) 

Bij een gelijk aantal punten behaald voor het tweede gedeelte wordt er voor de rangschikking van de 

laureaten rekening gehouden met de leeftijd van de laureaten, waarbij voorrang wordt verleend aan 

de oudste. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 

 

De 4 hoofdbewerkingen en herleidingen.  

 

Begrijpen van een eenvoudige tekst in de moedertaal van de kandidaat. 

 

Notie van de risico’s verbonden aan de behandeling van lasten. 

 

Basisnoties verbonden aan de hantering van lasten (eenheden, zwaartepunt, gewicht, 

massa, afmetingen, …). 

 

Basisnoties verbonden aan de stouwage van lasten. 

 

Basiskennis van de individuele beschermingsmiddelen gebruikt in de behandeling van 

lasten (handschoenen, helm, veiligheidsbril, …). 
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TITEL II 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG  
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL II 
 
 
 

BESTUURDER RANGERINGEN 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 

De werkzaamheden die aan een bestuurder rangeringen kunnen worden toevertrouwd, zijn 
de volgende: 
 
- besturen van rangeerlocomotieven, uitvoeren van verrichtingen in verband met het 

bedienen van die voertuigen en toepassing van de ontstoringsvoorschriften; 
- klaarmaken van tractievoertuigen; 
- verplaatsen tegen een maximumsnelheid van 60 km/h van alle tractie- en getrokken 

materieel, met uitzondering van commerciële reizigerstreinen, binnen een straal van 25 
km rond de werkzetel en opheffen van eenvoudige storingen aan dat materieel; 

- toepassen van de voorgeschreven maatregelen, in het bijzonder in geval van in nood 
blijven, voorval, ongeval. 

 

 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  
 

De betrekking van bestuurder rangeringen wordt toegewezen volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I), rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden en in 
volgende voorrangsorde: 
 
1°   op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, aan de 

treinbestuurders in stage of op proef die na hun opleiding mislukken voor de herkansing 
van de certificatieproef. 

 
Zij worden gerangschikt volgens de datum van de notificatie van het mislukken voor de 
herkansing van de certificatieproef of volgens de notificatie van het einde van de stage 
of proefperiode. 
 
In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het behaald aantal 
punten bij de herkansing van de certificatieproef; 

 
2°  aan de operatoren besturing cargo in stage of op proef die reeds in het bezit zijn van de 

Europese vergunning en het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad 
maar die wegens het mislukken voor de bijkomende fundamentele polyvalentie-
opleiding voor cargo-activiteiten niet kunnen geregulariseerd worden en van wie de 
geschikt- en bekwaamheden met betrekking tot de graad van bestuurder rangeringen 
gunstig worden beoordeeld door de onmiddellijke chef. 

 
 Zij worden gedurende een periode van twee jaar ingeschreven op de kandidatenlijst, te 
rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van de herkansing van de bijkomende 
fundamentele polyvalentie-opleiding voor cargo-activiteiten. 
 
Onderling worden zij gerangschikt volgens de regels die worden toegepast bij de 
opmaak van de rangschikking van de openbare proef van operator besturing cargo; 
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3° op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie(1), aan de 

operatoren-bestuurders infra in stage of op proef die reeds in het bezit zijn van de 
Europese vergunning en het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad 
maar die mislukken voor de regularisatieproef die hun beroepsopleiding afsluit.  

 
 Zij worden gerangschikt volgens de datum van de notificatie van het mislukken voor de 
regularisatieproef die de beroepsopleiding afsluit.  
 
In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het behaald aantal 
punten voor de regularisatieproef; 

 
4°   aan de laureaten van de proef waarvan sprake onder C hierna. 

 

 
C. OPENBARE PROEF  
 

I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten, vreemd aan de Belgische Spoorwegen moeten, in het bezit zijn van één van 
de volgende getuigschriften, afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen 
opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting: 
 
- een getuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs (6 jaar); 
- een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs voor 

sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden en dat als gelijkwaardig 
wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde getuigschriften. 

 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten in het bezit zijn van 
een getuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs (6 jaar) behalve indien zij 
reeds in het bezit zijn van een geldige vergunning van treinbestuurder (Belgische of 
Europese). 

 
II. Informatieve zitting 
 
Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd om een 
verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel het beroep van bestuurder rangeringen 
toe te lichten en om informatie te verschaffen over de modaliteiten voor aanwerving, opleiding, 
benuttiging en bezoldiging. 
 
III.  Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 
 
-  Eerste gedeelte: 

1.  Technische kennis 
2. Geschiktheidstesten 

 
- Tweede gedeelte: 

Psychoprofessionele-evaluatie 
 
-     Derde gedeelte:  

3.  Jurygesprek 
 
 
 
 

                                                           
(1)  De kandidaten moeten vooraf voldoen bij een jurygesprek dat tot doel heeft hun motivatie en interesse voor 

de betrekking van bestuurder rangeringen na te gaan.  
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IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
Technische kennis 
 
De technische kennis van de kandidaat van de vakken die hernomen zijn in de bijlage wordt 
getest door middel van meerkeuzevragen. Deze testen zijn eliminerend (“heeft voldaan”/”heeft 
niet voldaan”) maar hebben geen invloed op de rangschikking van de laureaten. Een cursus 
ter voorbereiding van deze vakken is beschikbaar bij de inschrijving voor de proef.  
 
Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium. 
 
Psychoprofessionele evaluatie 
 
Zie glossarium. 

 
Jurygesprek 
 
Het derde gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft 
te oordelen over de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivering, zijn gedrag, zijn 
bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 
bestuurder rangeringen alsook om zijn technische kennis te evalueren van de vakken die 
hernomen zijn in de bijlage. 

 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 3u en 30 min voor het eerste gedeelte en op 
een 1 uur voor het derde gedeelte. 

 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte van de proef moeten de kandidaten 
hebben voldaan bij het testen van de technische kennis en de geschiktheidstesten. 
 
Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het derde gedeelte van 
de proef. 

 
VII.  Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het derde 
gedeelte(2). 

 
VIII. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling 
 
De laureaten worden naargelang de behoeften opgeroepen voor een 
gezondheidsbeoordeling.  

 

 

 
D. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

De aanstelling of aanwerving van de kandidaten die geschikt werden bevonden bij de 
gezondheidsbeoordeling gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) 
en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 

                                                           
(2)  Bij gelijk aantal punten voor het derde gedeelte, worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd 

waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste.  
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I. Aanstelling of aanwerving 
 
De kandidaten worden buiten kader aangesteld in de Technische Cel van Treinbestuurders 
(TCT) waarvan de werkzetel waar zij hun eerste job in verband met het besturen van 
rangeerlocomotieven zullen uitoefenen, afhangt. 

 
II. Duur van de stage of proefperiode 
 
De duur van de stage of proefperiode omvat de nodige tijd om de beroepsopleiding te volgen, 
vermeerderd met 6 maand tewerkstelling in de hoedanigheid van bestuurder rangeringen in 
het bezit van het aanvullend bevoegdheidsbewijs (zie cijfer III hierna). 

 
III. Beroepsopleiding en certificatie 
 
Bij het begin van de stage of proefperiode volgen de bestuurders rangering eerst een 
algemene opleiding die hen toelaat de Europese vergunning te bekomen. 
Daarna volgen ze een basisopleiding en een plaatselijke opleiding in de TCT waar zij zullen 
aangesteld worden.  
 
De modaliteiten van deze opleidingen zijn bepaald in een “Leerplan” waarvan elke kandidaat 
een exemplaar ontvangt vóór de aanvang van deze opleiding. 
 
De bestuurders rangeringen die hebben voldaan bij de beroepsopleiding en alle bijhorende 
evaluaties worden onderworpen aan de certificatieproef. Ingeval van slagen bekomen het 
aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad. 

 
IV. Aanduiding op een kaderpost 
 
De kandidaten die het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad hebben 
bekomen, worden aangeduid op een post van het kader in de werkzetel eigen aan hun eerste 
betrekking. Bij gebrek worden zij er buiten kader aangesteld. 

 
V. Regularisatie 
 
Om te worden geregulariseerd moeten de bestuurders rangeringen de volgende voorwaarden 
vervullen: 
 
- voldaan hebben bij de beroepsopleiding en de bijhorende evaluaties; 
- de Europese vergunning en het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad 

behalen. 

 

 
E. BIJZONDERE BEPALING 

 
De bestuurders rangeringen worden niet toegelaten het kader van het 
treinbesturingspersoneel te verlaten voordat ze 10 jaar dienst tellen te rekenen vanaf hun 
aanstelling in dit kader. Dit verbod wordt evenwel opgeheven ingeval van bevordering in een 
graad van een rang hoger dan rang 7(3).  
 
De bestuurders rangeringen die niet kunnen worden geregulariseerd wegens het mislukken in 
de 1e, 2e of 3e fase van de beroepsopleiding kunnen, op hun aanvraag en mits een gunstig 
advies van de betrokken directie, in functie van de behoeften, zich kandidaat stellen voor de 
betrekking van eerste assistent operaties onder de voorwaarden die voorzien zijn in het 
reglement voor de toewijzing van deze betrekking. 
 

                                                           
 
(3)  De aanduiding van de rang verbonden aan elke graad komt voor in de bijlage 1 van het ARPS – Bundel 520. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” VOORZIEN VOOR DE 
PROEVEN DIE TOEGANG GEVEN TOT DE GRAAD VAN BESTUURDER RANGERINGEN 
 
1. Mechanica 
 

a) Statica 
 

 Kracht, moment van een kracht en koppel van krachten en evenwichtsvoorwaarden 
 
b) Kinematica 
 

 Kenmerken van een beweging 

 Eenparige rechtlijnige beweging 
 
c) Dynamica 
 

 Verband tussen kracht, massa en beweging 

 Zwaartekracht, massa en gewicht 

 Arbeid en vermogen 
 
 
2. Elektriciteit 
 

a) Algemene kennis 
 

 Elektrische noties en grootheden: spanning, stroom, weerstand 

 Verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom 
 

b) Gelijkstroom 
 

 Wet van Ohm 

 Arbeid en vermogen en elektrische energie 

 Het Joule-effect 

 De kortsluiting 
 
3. Pneumatica 
 

 Betrekking tussen druk, kracht en oppervlak 

 Praktische eenheden  

 Notie van toepassingen op rollend materieel 
 
4. Remming der treinen – Basisprincipes 
 

 Werkingsprincipes van de rem 

 Werking van de automatische rem 

 Werking van een rechtstreekse rem 

 De immobilisatierem 

 Remproeven 
 

5. Seininrichting - Basisprincipes 
 

 Spoorwegen 

 Sporen 

 Lichtseinen 

 Snelheidssignalisatie 

 Allerhande seinen 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

UNIVERSITAIREN EN GELIJKGESTELDEN 

 

 

 

A. GRADEN 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden omvatten de volgende graden: 

 

 adviseur; 

 architect 

 arts; 

 bio-ingenieur; 

 burgerlijk ingenieur ; 

 burgerlijk ingenieur-architect; 

 industrieel ingenieur. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend aan de 

laureaten van openbare proeven waarvan sprake onder letter C hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend door middel 

van proeven overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.  

 

I. Vacante betrekking(en) 

 

Elke vacante betrekking maakt het voorwerp uit van een oproep tot kandidaten. 

De vacature(s), gebaseerd op de functiebeschrijving die daarvan is uitgevoerd, 

omvat(ten) alle relevante informatie i.v.m. de vacante betrekking en de 

selectiewijze. 
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II. Wijze van aankondiging van de vacante betrekking en indiening van de 

kandidaturen 

 

De vacature(s) wordt(worden) gelijktijdig gepubliceerd via Intraweb en alle 

andere adequate externe communicatiekanalen. Evenwel kan(kunnen) de 

vacature(s), op vraag van de betrokken directie(s), beperkt worden voor interne 

kandidaten.  

 

Elk dossier van kandidaatstelling zal een gemotiveerde brief, een curriculum 

vitae(CV) en de eventuele bijkomende gevraagde informatie omvatten. 

 

  III. Selectieprocedure 

 

1. Voorafgaande selectie 

 

Een voorafgaande selectie wordt uitgevoerd op basis van een CV-screening. Zij 

bestaat uit het selecteren van de kandidaten die het best beantwoorden aan het 

gezochte profiel op basis van de objectieve voorwaarden van de 

functiebeschrijving. 

 

2. Proef 

 

De proef kan bestaan uit verschillende delen die gespecifieerd worden in de 

oproep tot kandidaten: 

 

a) Geschiktheidstesten
(1)(2)

  

 

b) Psychoprofessionele-evaluatie
(1)

 

 

c) Schriftelijke/geïnformatiseerde test
(2)

 

 

De schriftelijke/geïnformatiseerde test heeft tot doel de verworven technische 

kennis voor de betrekking te evalueren. Deze evaluatie is eliminerend (“heeft 

voldaan”/”heeft niet voldaan”) maar heeft geen invloed op de rangschikking van 

de laureaten. 

 

3. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel de kandidaat te evalueren met betrekking tot de 

specifieke competenties die verbonden zijn aan de betrekking, zijn motivering te 

beoordelen, zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrokken 

betrekking. Een schriftelijke/geïnformatiseerde voorbereiding zal eventueel aan 

de kandidaat worden gevraagd. 

 

De juryleden worden bijgestaan door een selectieadviseur van HR Rail. 

 

 

                                                           
(1)

  Zie glossarium 
(2)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit deel worden afgeschaft.
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4. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de verschillende delen van de proef is als volgt 

vastgesteld: 

 

- 2 uur voor de geschiktheidstesten; 

- 2 uur voor de psychoprofessionele-evaluatie; 

- 3 uur voor de schriftelijke/geïnformatiseerde test; 

- 1 uur voor het jurygesprek. 

 

5. Slaagcriteria 

 

Om laureaat te worden verklaard moeten de kandidaten ten minste 12/20 behalen 

voor het jurygesprek. 

 

IV. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

jurygesprek. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

V. Geldigheidstermijn 

 

De geldigheidstermijn is vastgesteld op 1 jaar voor de laureaten van de proeven.  

 

Deze geldigheidstermijnen vervallen vervroegd wanneer de selectiewijze 

verbonden aan de betrokken graad(graden) fundamenteel is gewijzigd. 

 

 

 

D. AANWERVING OF AANSTELLING 
 

De aanwerving of aanstelling geschiedt altijd in stage (of op proef) 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 

houdend met de bijzondere voorwaarden die hierna worden vermeld. 

 

Bij het begin van de stage (of proefperiode) wordt door de onmiddellijke chef een 

opleidings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld in overleg met het betrokken 

personeelslid en een opleidingsadviseur.  

Dit programma zal worden aangepast aan de individuele en specifieke behoeften 

van de stagiair zowel op het vlak van de technische als de gedragscompetenties. 

Voor het personeelslid in stage zal dit programma een verplichte 

gemeenschappelijke opleiding bevatten met betrekking tot de organisatie en de 

werking van de Belgische Spoorwegen. 
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In afwijking van de algemeenheden van Bundel 501 – Titel I – Deel IV – 

Hoofdstuk VI worden de geregulariseerde personeelsleden waarvan de aanstelling 

geschiedt zonder verandering van graad, onderworpen aan een vereenvoudigde 

proefperiode. De proefperiode wordt “vereenvoudigd” genoemd omdat slechts 

één verslag wordt opgemaakt door de onmiddellijke chef van het personeelslid op 

het einde van de duur van deze proefperiode. De duur van de vereenvoudigde 

proefperiode is echter conform de algemeenheden vastgesteld in Bundel 501 – 

Titel I – Deel IV – Hoofdstuk VI – Letter B. 

 

  In geval van mislukken voor de stage of proefperiode: 

 

- zijn voor de personeelsleden in stage de bepalingen van het ARPS – Bundel 

501 – Titel I – Deel IV van toepassing; 

 

- kan het personeelslid op proef dat al in het bezit was van een graad van rang 

3 mits het akkoord van de betrokken onderneming, terugkeren naar zijn 

vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante posten kan hij er buiten kader 

worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het personeelslid buiten kader 

benuttigd in de onderneming of directie die de kandidaat heeft geselecteerd. 

 

- zijn voor het personeelslid op proef dat in het bezit was van een graad lager 

dan rang 3 de bepalingen van het ARPS – Bundel 501 – Titel I – Deel IV 

van toepassing. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 

 

 

E. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

I. Beperking van de kandidaturen 

 

De kandidaat die in toepassing van deze bepalingen is aangeworven of aangesteld 

mag zich gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanwerving of 

aanstelling geen kandidaat stellen voor een andere betrekking (behalve in geval 

van graadbevordering). 

 

II. Kandidatenlijsten 

 

De aanwerving, aanstelling of overplaatsing van een kandidaat die op de 

kandidatenlijst voorkomt van meerdere universitaire proeven heeft tot gevolg dat 

hij afziet van een aanstelling in één van de andere universitaire betrekkingen 

waarvoor hij eveneens laureaat was. 

 

III. Uitvoering van aanstellingen en overplaatsingen 

 

Het personeelslid dat is aangeduid om een universitaire betrekking te bekleden, 

moet er ten laatste 6 maand na zijn aanduiding bezit van nemen. 
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IV. Afschaffing van betrekking na de stage of proefperiode 

 

In geval een personeelslid na zijn stage of proefperiode beschikbaar wordt gesteld 

door afschaffing van betrekking kan hij, mits het akkoord van de betrokken 

onderneming, terugkeren naar zijn vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante 

posten kan hij er buiten kader worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het 

personeelslid buiten kader benuttigd in de onderneming of directie die de 

kandidaat heeft geselecteerd. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 

 

 

 
 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895


Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

BOEKHOUDKUNDIG(E) SECRETARIS(ESSE) 
 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

  Taken in verband met de specifieke boekhoudkundige activiteit van de dienst en 

die een uitgebreide beroepskennis vergen. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van boekhoudkundig(e) secretaris(esse) wordt toegewezen volgens 

de bepalingen van Titel I van deze bundel, aan de laureaten van de proeven 

waarvan sprake onder letter C en D hierna. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

  I. Toegang 

 

  De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire opstellers – boekhouders die 

de volgende voorwaarden vervullen: 

 

  - ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

  - ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in 

de graad van opsteller-boekhouder. 

 

  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
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  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

   2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  1. Technische kennis 

    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Jurygesprek met als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat 

te beoordelen, zijn motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische 

kennis en competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere 

betrekking.  

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hierboven slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van boekhouder 2
e
 klasse.  

 

 V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  

 

 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat 

verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
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2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van 

de proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

  IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef.  

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

De betrekking van boekhoudkundig(e) secretaris(esse) wordt eveneens 

toegewezen door middel van een openbare proef volgens de bepalingen van deze 

bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

voorwaarden. 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 

 

- van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van 

één cyclus in het studiegebied "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" 

afdeling bedrijfsbeheer – optie "Accountancy – Fiscaliteit" of een 

gelijkwaardig geacht diploma;  

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het 

economisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie 

behaald in de studiegroep “boekhouding” en dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het voormeld diploma met voorlopig leerplan; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

  II. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
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- Eerste gedeelte: 

1. Verhandeling of samenvatting van en commentaar op een voordracht 

 

- Tweede gedeelte: 

   2. Jurygesprek 

 

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  Verhandeling of samenvatting van en commentaar op een voordracht 

 

  De verhandeling of de voordracht handelt over een onderwerp van algemene aard 

met een economisch of financieel karakter. 

 

  De samenvatting van de voordracht moet de ontwikkelde hoofdgedachten bondig 

uiteenzetten; de commentaar moet persoonlijke opmerkingen, overwegingen, 

tegenwerpingen en kritiek omvatten. 

 

  De beoordeling slaat op de inhoud, de vorm en de spelling. 

 

  Jurygesprek 

 

  Jurygesprek met als doel te oordelen over de kennis omtrent algemene en 

analytische boekhouding, de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivering, 

zijn houding, zijn redenerings- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de 

onderneming en de functie. 

 

  IV. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het eerste gedeelte en 

op een ½ uur voor het tweede gedeelte. 

 

  V. Slaagcriteria 

 

  De kandidaten die ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte worden 

opgeroepen voor het tweede gedeelte. 

 

  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte. 

 

  VI. Rangschikking 

 

  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

  “Jurygesprek”.  

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

  voorrang wordt verleend aan de oudste. 
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E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

  I. Gesloten proef 

 

  De laureaten van de gesloten proef alsook die van de selectieproeven waarvan 

sprake onder letter C - IX hiervoor worden aangesteld als boekhoudkundig(e) 

secretaris(esse) vanaf de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk 

het proces-verbaal van de proef waarvan ze laureaat zijn, is afgesloten. 

 

  Deze aanstelling is onderworpen aan het bezit van ten minste de aanschrijving 

"goed". Zij gebeurt ter plaatse
(1)

 en zonder proefperiode. 

 

  II. Openbare proef 

   

 De aanwerving of aanstelling van de laureaten van de openbare proef gebeurt 

volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend 

met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

 Tijdens de stage of proefperiode volgen de boekhoudkundig(e) secretaris(es)sen 

een beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking. 

 

 Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding 

worden beschreven in het leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar 

ontvangt bij het begin van de opleiding. 

 

 Evenwel gebeurt de aanstelling van de statutaire opstellers-boekhouders die 

laureaat zijn van de openbare proef van boekhoudkundig(e) secretaris(esse) ter 

plaatse
(1)

, zonder nieuwe stage of proefperiode en zonder nieuw geneeskundig 

onderzoek. Wanneer het personeelslid nog niet geregulariseerd is in zijn graad zal 

hij zijn stage of proefperiode in de graad van rang 4 verder zetten. 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de boekhoudkundige secretarissen(essen) 

voldoen bij de beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan. 

 
 

                                                           
(1)

  Onder “ter plaatse” wordt verstaan, op de kaderpost waarvan ze titularis zijn, bij gebrek buiten kader in hun 

werkzetel van affectatie. 
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TITEL III 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

BOEKHOUDKUNDIG(E) SECRETARIS(ESSE) 
 
 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
  Taken in verband met de specifieke boekhoudkundige activiteit van de dienst en 

die een uitgebreide beroepskennis vergen. 
 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van boekhoudkundig(e) secretaris(esse) wordt toegewezen 
overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel, aan de laureaten van 
de proeven waarvan sprake onder letter C en D hierna. 
 
 

C. GESLOTEN PROEF 
 
  I. Toegang 
 

  De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire opstellers – boekhouders die 
de volgende voorwaarden vervullen: 

 
  - ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
  - ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. 
 
  II. Periodiciteit 
 
  De proef wordt om de 2 jaar georganiseerd. 
 
  III. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en omvat volgende 

vakken: 
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Vakken Betrekkelijke waarde 

Schriftelijk gedeelte  

1. Technische kennis 1 

Mondeling gedeelte  

2. Onderhoud 2 

 
  IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
  1. Technische kennis 
    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 
 
2. Onderhoud 
 
Het tweede deel van de proef is mondeling en bestaat uit een individueel 
onderhoud met als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te 
beoordelen, zijn motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische 
kennis en competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere 
betrekking.  
 
3. Programma 
 
De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hierboven slaat op de vakken 
voorzien in het APRS – Bundel 501 – Titel III – Deel I – Hoofdstuk III – Bijlage I 
– Punt II.3. 
 

 V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het schriftelijk 
gedeelte en op 1 uur voor het mondeling gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het schriftelijk gedeelte van de proef 
 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het schriftelijk gedeelte 
kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 
sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 
ongewijzigd blijven.  
 

 VII. Vereist aantal punten 
 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 
 
Om voor het mondeling gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten de 
kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het schriftelijk gedeelte. Zij worden 
laureaat verklaard wanneer zij ten minste 10/20 behalen voor het mondeling 
gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef.
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2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het schriftelijk gedeelte 
 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het schriftelijk gedeelte worden laureaat 
verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het mondeling gedeelte 
van de proef. 

 
  VIII. Rangschikking 
 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 
voorrangsorde: 
 
 de graadanciënniteit; 
 het totaal behaald aantal punten; 
 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
  IX. Bijzondere bepalingen 
 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat 
zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 
waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef.  

 
 
D. OPENBARE PROEF 
 

De betrekking van boekhoudkundig(e) secretaris(esse) wordt eveneens 
toegewezen door middel van een openbare proef overeenkomstig de bepalingen 
van deze bundel (Titel I – Delen I, II en III) en rekening houdend met de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 
 

- van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van 
één cyclus in het studiegebied "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" 
afdeling bedrijfsbeheer – optie "Accountancy – Fiscaliteit" of een 
gelijkwaardig geacht diploma;  

 
- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het 

economisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie 
behaald in de studiegroep “boekhouding” en dat als gelijkwaardig wordt 
beschouwd met het voormeld diploma met voorlopig leerplan; 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 
  II. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en omvat de 

volgende vakken:
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Vakken Betrekkelijke waarde 

Schriftelijk gedeelte  

1. Verhandeling of samenvatting van en 
commentaar op een voordracht 

1 

Mondeling gedeelte  

2. Onderhoud 1 

 
  III. Uitvoerig programma van de vakken 
 
  Verhandeling of samenvatting van en commentaar op een voordracht 
 
  De verhandeling of de voordracht handelt over een onderwerp van algemene aard 

met een economisch of financieel karakter. 
 
  De samenvatting van de voordracht moet de ontwikkelde hoofdgedachten bondig 

uiteenzetten; de commentaar moet persoonlijke opmerkingen, overwegingen, 
tegenwerpingen en kritiek omvatten. 

 
  De beoordeling slaat op de inhoud, de vorm en de spelling. 
 
  Onderhoud 
 
  Individueel onderhoud met als doel te oordelen over de kennis inzake algemene en 

analytische boekhouding, de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivering, 
zijn houding, zijn redenerings- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de 
onderneming en de functie. 

 
  IV. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het schriftelijk 

gedeelte en op ½ uur voor het mondeling gedeelte. 
 
  V. Vereist aantal punten 
 
  De kandidaten die ten minste 10/20 behalen voor het schriftelijk gedeelte worden 

opgeroepen voor het mondeling gedeelte. 
 
  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 10/20 behalen voor het 

mondeling gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef. 
 
  VI. Rangschikking 
 
  Bij gelijk aantal punten wordt er bij de rangschikking rekening gehouden met het 

aantal punten behaald voor het mondeling gedeelte. 
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E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 
  I. Gesloten proef 
 
  De laureaten van de gesloten proef alsook die van de selectieproeven waarvan 

sprake onder letter C - IX hiervoor worden aangesteld als boekhoudkundig(e) 
secretaris(esse) vanaf de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk 
het proces-verbaal van de proef waarvan ze laureaat zijn, is afgesloten. 

 
  Deze aanstelling is onderworpen aan het bezit van ten minste de aanschrijving 

"goed". Zij geschiedt ter plaatse(1) en zonder proefperiode. 
 
  II. Openbare proef 
   
 De indienstneming van de laureaten van de openbare proef geschiedt 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 
houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
 Tijdens de stage of proefperiode volgen de boekhoudkundig(e) secretaris(es)sen 

een beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking. 
 
 Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding 

worden beschreven in het leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar 
ontvangt bij het begin van de opleiding. 

 
 Evenwel geschiedt de aanstelling van de statutaire opstellers-boekhouders die 

laureaat zijn van de openbare proef van boekhoudkundig(e) secretaris(esse) ter 
plaatse(1), zonder nieuwe stage of proefperiode en zonder nieuw geneeskundig 
onderzoek. Wanneer het personeelslid nog niet geregulariseerd is in zijn graad zal 
hij zijn stage of proefperiode in de graad van rang 4 verder zetten. 

 
Om geregulariseerd te worden moeten de boekhoudkundige secretarissen(essen) 
voldoen bij de beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan. 
 

 

                                                            
(1)  Onder “ter plaatse” wordt verstaan, op de kaderpost waarvan ze titularis zijn, bij gebrek buiten kader in hun 

werkzetel van affectatie. 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

UNIVERSITAIREN EN GELIJKGESTELDEN 

 

 

 

A. GRADEN 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden omvatten de volgende graden: 

 

 adviseur; 

 architect 

 arts; 

 bio-ingenieur; 

 burgerlijk ingenieur ; 

 burgerlijk ingenieur-architect; 

 industrieel ingenieur. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend aan de 

laureaten van openbare proeven waarvan sprake onder letter C hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend door middel 

van proeven overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.  

 

I. Vacante betrekking(en) 

 

Elke vacante betrekking maakt het voorwerp uit van een oproep tot kandidaten. 

De vacature(s), gebaseerd op de functiebeschrijving die daarvan is uitgevoerd, 

omvat(ten) alle relevante informatie i.v.m. de vacante betrekking en de 

selectiewijze. 
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II. Wijze van aankondiging van de vacante betrekking en indiening van de 

kandidaturen 

 

De vacature(s) wordt(worden) gelijktijdig gepubliceerd via Intraweb en alle 

andere adequate externe communicatiekanalen. Evenwel kan(kunnen) de 

vacature(s), op vraag van de betrokken directie(s), beperkt worden voor interne 

kandidaten.  

 

Elk dossier van kandidaatstelling zal een gemotiveerde brief, een curriculum 

vitae(CV) en de eventuele bijkomende gevraagde informatie omvatten. 

 

  III. Selectieprocedure 

 

1. Voorafgaande selectie 

 

Een voorafgaande selectie wordt uitgevoerd op basis van een CV-screening. Zij 

bestaat uit het selecteren van de kandidaten die het best beantwoorden aan het 

gezochte profiel op basis van de objectieve voorwaarden van de 

functiebeschrijving. 

 

2. Proef 

 

De proef kan bestaan uit verschillende delen die gespecifieerd worden in de 

oproep tot kandidaten: 

 

a) Geschiktheidstesten
(1)(2)

  

 

b) Psychoprofessionele-evaluatie
(1)

 

 

c) Schriftelijke/geïnformatiseerde test
(2)

 

 

De schriftelijke/geïnformatiseerde test heeft tot doel de verworven technische 

kennis voor de betrekking te evalueren. Deze evaluatie is eliminerend (“heeft 

voldaan”/”heeft niet voldaan”) maar heeft geen invloed op de rangschikking van 

de laureaten. 

 

3. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel de kandidaat te evalueren met betrekking tot de 

specifieke competenties die verbonden zijn aan de betrekking, zijn motivering te 

beoordelen, zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrokken 

betrekking. Een schriftelijke/geïnformatiseerde voorbereiding zal eventueel aan 

de kandidaat worden gevraagd. 

 

De juryleden worden bijgestaan door een selectieadviseur van HR Rail. 

 

 

                                                           
(1)

  Zie glossarium 
(2)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit deel worden afgeschaft.
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4. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de verschillende delen van de proef is als volgt 

vastgesteld: 

 

- 2 uur voor de geschiktheidstesten; 

- 2 uur voor de psychoprofessionele-evaluatie; 

- 3 uur voor de schriftelijke/geïnformatiseerde test; 

- 1 uur voor het jurygesprek. 

 

5. Slaagcriteria 

 

Om laureaat te worden verklaard moeten de kandidaten ten minste 12/20 behalen 

voor het jurygesprek. 

 

IV. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

jurygesprek. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

V. Geldigheidstermijn 

 

De geldigheidstermijn is vastgesteld op 1 jaar voor de laureaten van de proeven.  

 

Deze geldigheidstermijnen vervallen vervroegd wanneer de selectiewijze 

verbonden aan de betrokken graad(graden) fundamenteel is gewijzigd. 

 

 

 

D. AANWERVING OF AANSTELLING 
 

De aanwerving of aanstelling geschiedt altijd in stage (of op proef) 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 

houdend met de bijzondere voorwaarden die hierna worden vermeld. 

 

Bij het begin van de stage (of proefperiode) wordt door de onmiddellijke chef een 

opleidings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld in overleg met het betrokken 

personeelslid en een opleidingsadviseur.  

Dit programma zal worden aangepast aan de individuele en specifieke behoeften 

van de stagiair zowel op het vlak van de technische als de gedragscompetenties. 

Voor het personeelslid in stage zal dit programma een verplichte 

gemeenschappelijke opleiding bevatten met betrekking tot de organisatie en de 

werking van de Belgische Spoorwegen. 
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In afwijking van de algemeenheden van Bundel 501 – Titel I – Deel IV – 

Hoofdstuk VI worden de geregulariseerde personeelsleden waarvan de aanstelling 

geschiedt zonder verandering van graad, onderworpen aan een vereenvoudigde 

proefperiode. De proefperiode wordt “vereenvoudigd” genoemd omdat slechts 

één verslag wordt opgemaakt door de onmiddellijke chef van het personeelslid op 

het einde van de duur van deze proefperiode. De duur van de vereenvoudigde 

proefperiode is echter conform de algemeenheden vastgesteld in Bundel 501 – 

Titel I – Deel IV – Hoofdstuk VI – Letter B. 

 

  In geval van mislukken voor de stage of proefperiode: 

 

- zijn voor de personeelsleden in stage de bepalingen van het ARPS – Bundel 

501 – Titel I – Deel IV van toepassing; 

 

- kan het personeelslid op proef dat al in het bezit was van een graad van rang 

3 mits het akkoord van de betrokken onderneming, terugkeren naar zijn 

vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante posten kan hij er buiten kader 

worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het personeelslid buiten kader 

benuttigd in de onderneming of directie die de kandidaat heeft geselecteerd. 

 

- zijn voor het personeelslid op proef dat in het bezit was van een graad lager 

dan rang 3 de bepalingen van het ARPS – Bundel 501 – Titel I – Deel IV 

van toepassing. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 

 

 

E. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

I. Beperking van de kandidaturen 

 

De kandidaat die in toepassing van deze bepalingen is aangeworven of aangesteld 

mag zich gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanwerving of 

aanstelling geen kandidaat stellen voor een andere betrekking (behalve in geval 

van graadbevordering). 

 

II. Kandidatenlijsten 

 

De aanwerving, aanstelling of overplaatsing van een kandidaat die op de 

kandidatenlijst voorkomt van meerdere universitaire proeven heeft tot gevolg dat 

hij afziet van een aanstelling in één van de andere universitaire betrekkingen 

waarvoor hij eveneens laureaat was. 

 

III. Uitvoering van aanstellingen en overplaatsingen 

 

Het personeelslid dat is aangeduid om een universitaire betrekking te bekleden, 

moet er ten laatste 6 maand na zijn aanduiding bezit van nemen. 
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IV. Afschaffing van betrekking na de stage of proefperiode 

 

In geval een personeelslid na zijn stage of proefperiode beschikbaar wordt gesteld 

door afschaffing van betrekking kan hij, mits het akkoord van de betrokken 

onderneming, terugkeren naar zijn vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante 

posten kan hij er buiten kader worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het 

personeelslid buiten kader benuttigd in de onderneming of directie die de 

kandidaat heeft geselecteerd. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

UNIVERSITAIREN EN GELIJKGESTELDEN 

 

 

 

A. GRADEN 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden omvatten de volgende graden: 

 

 adviseur; 

 architect 

 arts; 

 bio-ingenieur; 

 burgerlijk ingenieur ; 

 burgerlijk ingenieur-architect; 

 industrieel ingenieur. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend aan de 

laureaten van openbare proeven waarvan sprake onder letter C hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend door middel 

van proeven overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.  

 

I. Vacante betrekking(en) 

 

Elke vacante betrekking maakt het voorwerp uit van een oproep tot kandidaten. 

De vacature(s), gebaseerd op de functiebeschrijving die daarvan is uitgevoerd, 

omvat(ten) alle relevante informatie i.v.m. de vacante betrekking en de 

selectiewijze. 
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II. Wijze van aankondiging van de vacante betrekking en indiening van de 

kandidaturen 

 

De vacature(s) wordt(worden) gelijktijdig gepubliceerd via Intraweb en alle 

andere adequate externe communicatiekanalen. Evenwel kan(kunnen) de 

vacature(s), op vraag van de betrokken directie(s), beperkt worden voor interne 

kandidaten.  

 

Elk dossier van kandidaatstelling zal een gemotiveerde brief, een curriculum 

vitae(CV) en de eventuele bijkomende gevraagde informatie omvatten. 

 

  III. Selectieprocedure 

 

1. Voorafgaande selectie 

 

Een voorafgaande selectie wordt uitgevoerd op basis van een CV-screening. Zij 

bestaat uit het selecteren van de kandidaten die het best beantwoorden aan het 

gezochte profiel op basis van de objectieve voorwaarden van de 

functiebeschrijving. 

 

2. Proef 

 

De proef kan bestaan uit verschillende delen die gespecifieerd worden in de 

oproep tot kandidaten: 

 

a) Geschiktheidstesten
(1)(2)

  

 

b) Psychoprofessionele-evaluatie
(1)

 

 

c) Schriftelijke/geïnformatiseerde test
(2)

 

 

De schriftelijke/geïnformatiseerde test heeft tot doel de verworven technische 

kennis voor de betrekking te evalueren. Deze evaluatie is eliminerend (“heeft 

voldaan”/”heeft niet voldaan”) maar heeft geen invloed op de rangschikking van 

de laureaten. 

 

3. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel de kandidaat te evalueren met betrekking tot de 

specifieke competenties die verbonden zijn aan de betrekking, zijn motivering te 

beoordelen, zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrokken 

betrekking. Een schriftelijke/geïnformatiseerde voorbereiding zal eventueel aan 

de kandidaat worden gevraagd. 

 

De juryleden worden bijgestaan door een selectieadviseur van HR Rail. 

 

 

                                                           
(1)

  Zie glossarium 
(2)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit deel worden afgeschaft.
 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 

Universitairen en gelijkgestelden – Blz. 3 

 

46 H-HR/2018 

 

4. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de verschillende delen van de proef is als volgt 

vastgesteld: 

 

- 2 uur voor de geschiktheidstesten; 

- 2 uur voor de psychoprofessionele-evaluatie; 

- 3 uur voor de schriftelijke/geïnformatiseerde test; 

- 1 uur voor het jurygesprek. 

 

5. Slaagcriteria 

 

Om laureaat te worden verklaard moeten de kandidaten ten minste 12/20 behalen 

voor het jurygesprek. 

 

IV. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

jurygesprek. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

V. Geldigheidstermijn 

 

De geldigheidstermijn is vastgesteld op 1 jaar voor de laureaten van de proeven.  

 

Deze geldigheidstermijnen vervallen vervroegd wanneer de selectiewijze 

verbonden aan de betrokken graad(graden) fundamenteel is gewijzigd. 

 

 

 

D. AANWERVING OF AANSTELLING 
 

De aanwerving of aanstelling geschiedt altijd in stage (of op proef) 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 

houdend met de bijzondere voorwaarden die hierna worden vermeld. 

 

Bij het begin van de stage (of proefperiode) wordt door de onmiddellijke chef een 

opleidings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld in overleg met het betrokken 

personeelslid en een opleidingsadviseur.  

Dit programma zal worden aangepast aan de individuele en specifieke behoeften 

van de stagiair zowel op het vlak van de technische als de gedragscompetenties. 

Voor het personeelslid in stage zal dit programma een verplichte 

gemeenschappelijke opleiding bevatten met betrekking tot de organisatie en de 

werking van de Belgische Spoorwegen. 
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In afwijking van de algemeenheden van Bundel 501 – Titel I – Deel IV – 

Hoofdstuk VI worden de geregulariseerde personeelsleden waarvan de aanstelling 

geschiedt zonder verandering van graad, onderworpen aan een vereenvoudigde 

proefperiode. De proefperiode wordt “vereenvoudigd” genoemd omdat slechts 

één verslag wordt opgemaakt door de onmiddellijke chef van het personeelslid op 

het einde van de duur van deze proefperiode. De duur van de vereenvoudigde 

proefperiode is echter conform de algemeenheden vastgesteld in Bundel 501 – 

Titel I – Deel IV – Hoofdstuk VI – Letter B. 

 

  In geval van mislukken voor de stage of proefperiode: 

 

- zijn voor de personeelsleden in stage de bepalingen van het ARPS – Bundel 

501 – Titel I – Deel IV van toepassing; 

 

- kan het personeelslid op proef dat al in het bezit was van een graad van rang 

3 mits het akkoord van de betrokken onderneming, terugkeren naar zijn 

vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante posten kan hij er buiten kader 

worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het personeelslid buiten kader 

benuttigd in de onderneming of directie die de kandidaat heeft geselecteerd. 

 

- zijn voor het personeelslid op proef dat in het bezit was van een graad lager 

dan rang 3 de bepalingen van het ARPS – Bundel 501 – Titel I – Deel IV 

van toepassing. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 

 

 

E. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

I. Beperking van de kandidaturen 

 

De kandidaat die in toepassing van deze bepalingen is aangeworven of aangesteld 

mag zich gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanwerving of 

aanstelling geen kandidaat stellen voor een andere betrekking (behalve in geval 

van graadbevordering). 

 

II. Kandidatenlijsten 

 

De aanwerving, aanstelling of overplaatsing van een kandidaat die op de 

kandidatenlijst voorkomt van meerdere universitaire proeven heeft tot gevolg dat 

hij afziet van een aanstelling in één van de andere universitaire betrekkingen 

waarvoor hij eveneens laureaat was. 

 

III. Uitvoering van aanstellingen en overplaatsingen 

 

Het personeelslid dat is aangeduid om een universitaire betrekking te bekleden, 

moet er ten laatste 6 maand na zijn aanduiding bezit van nemen. 
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IV. Afschaffing van betrekking na de stage of proefperiode 

 

In geval een personeelslid na zijn stage of proefperiode beschikbaar wordt gesteld 

door afschaffing van betrekking kan hij, mits het akkoord van de betrokken 

onderneming, terugkeren naar zijn vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante 

posten kan hij er buiten kader worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het 

personeelslid buiten kader benuttigd in de onderneming of directie die de 

kandidaat heeft geselecteerd. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

COMMERCIEEL BEDIENDE 

 

 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 

 

 - In de stations binnenverkeer en/of internationaal verkeer 

 

 Verzekert de verkoop, naverkoop en de informatie aan de reizigers voor 

binnenverkeer en/of internationaal verkeer (in functie van het aanbod van het 

station). 

 Begeleidt de reizigers bij het gebruik van de verkoopautomaten.  

 Assisteert de ontvangers bij de uitvoering van hun dagelijkse taken. 

 Wordt ingeschakeld voor het onthaal, het begeleiden en het informeren van de 

reizigers en voor de hulp aan de personen met beperkte mobiliteit (PBM). 

 Wordt ingeschakeld voor het bedienen van een info-stand.  

 

 - In het Contact Center binnenverkeer 

 

 Verzekert de informatie zowel telefonisch als per mail in verband met het 

binnenlands reizigersverkeer alsook de informatie en de bijstand voor de 

organisatie van de verplaatsingen van PBM. 

 Verzekert de informatie en reservatie van de groepsreizen.  

 Begeleidt de reizigers telefonisch bij het gebruik van de verkoopsautomaten en de 

website.  

 

 - In het Contact Center Internationaal 

 

 Verzekert de verkoop, naverkoop en de informatie aan de reizigers in 

internationaal verkeer. 

 Assisteert de ontvangers bij de uitvoering van hun dagelijkse taken. 

 Begeleidt de klanten voor de internationale verkoop via internet. 

 Verzekert het behandelen van mails en het opvolgen van social media (Twitter). 

 Wordt ingeschakeld voor het bedienen van een info-stand. 

 

 - Bij de Commercial Support Center (Internationaal) 

 

Begeleidt de stations, reisagenten en interne diensten voor informatie, verkoop en 

naverkoop van het internationaal aanbod. 
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B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van commercieel bediende wordt toegewezen volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I) aan de laureaten van de openbare proef 

waarvan sprake onder letter C hierna.  

   

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 

 

  -  van het diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig), afgeleverd 

door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling; 

 

  -  of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs voor sociale 

promotie bekomen na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het hierboven vermelde diploma. 

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat 

document niet voorleggen. 

 

II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd 

om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de betrekking 

van commercieel bediende toe te lichten en om informatie te verschaffen over de 

voorwaarden wat betreft de aanwerving, opleiding, benuttiging en de eraan 

verbonden bezoldiging. 

 

 III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit 3 delen en omvat de volgende vakken: 

 

 - Eerste gedeelte: 

  1. Kennis van het Frans 

  2. Belgische en Europese spoorwegaardrijkskunde 

 

 - Tweede gedeelte: 

  Psychoprofessionele evaluatie  

 

 - Derde gedeelte: 

  3. Jurygesprek 

  4. Kennis van het Frans 

  5. Kennis van het Engels of kennis van het Duits  
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 IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

 1. Vakken 1 en 2 

 

 Door middel van meerkeuzevragen wordt de kandidaat getest over: 

 zijn kennis van het Frans; 

 zijn kennis van de Belgische en de Europese spoorwegaardrijkskunde (kennis 

van de voornaamste Europese spoorweglijnen voor reizigerstreinen die 

vertrekken vanuit België; de voornaamste steden kunnen vermelden die door 

deze lijnen worden bediend, …). 

 

 Psychoprofessionele evaluatie 

  

 Zie glossarium.  

 

 2. Vakken 3, 4 en 5 

 

Jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over: 

 

- de elementaire informaticakennis (het uitvoeren van eenvoudige opdrachten 

in het Windows besturingssysteem zoals opzoeken, openen, opslaan, sluiten 

en ordenen van bestanden, kennis van Microsoft Office Word, Excel en 

Outlook). Bij aanvang van het jurygesprek zal de kandidaat, zonder 

voorbereiding, aan een eenvoudige test op PC worden onderworpen;  

- de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking 

van commercieel bediende;  

- zijn kennis van het Frans en (naar keuze van de kandidaat) van het Engels 

of Duits (in staat zijn deel te nemen aan een eenvoudige conversatie i.v.m. 

de commerciële verwachtingen van de klanten). 

 

 V. Duur van de proef 

 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het derde gedeelte. 

 

 VI. Slaagcriteria 

 

 Om voor het derde gedeelte opgeroepen te worden, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor elk vak van het eerste gedeelte. 

 

 Ze worden laureaat verklaard voor zover zij ten minste 10/20 behalen voor elk 

vak van het derde gedeelte en 12/20 voor het geheel van het derde gedeelte. 
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 VII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

D.  AANSTELLING OF AANWERVING 

 

 De aanstelling of aanwerving als commercieel bediende gebeurt volgens de 

voorwaarden van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 

bijzondere voorwaarden die hierna worden hernomen. 

 

 Tijdens de proefperiode of stage volgen de commerciële bedienden een 

beroepsopleiding, gevolgd door een plaatselijke opleiding. 

 

 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding worden beschreven in het leerplan 

waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de commercieel bedienden voldoen bij de 

beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding zoals voorzien in het leerplan. 



501 

 

 
 
 

TITEL III 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 
 

COMMERCIEEL(ELE) SECRETARIS(ESSE) 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
  Taken in verband met marktstudies, concurrentie en onderzoeken te velde (en-

quêtes).  Kwaliteitsonderzoek. 
  Productmanagement: doelstellingen per deelmarkt; definitie vervoersaanbod per 

deelmarkt; kosten- en batenanalyse. 
  Productbeleid en productiecoördinatie. 
  Verkoopspromotie. 
  Sponsoring. 
  Management i.v.m. toerisme en recreatie. 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  I. Aanwerving 
 
  De betrekking van commercieel(ële) secretaris(esse) wordt toegewezen op grond 

van een proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Delen I en 
II) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
  1. Vereist diploma of getuigschrift 
 
  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 
 

• van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van 
één cyclus in het studiegebied “Handelswetenschappen en bedrijfskunde” of 
een gelijkwaardig geacht diploma; 

 
• of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het economisch 

hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als gelijkwaar-
dig wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesub-
sidieerde of erkende inrichting. 
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  2. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en omvat de vol-

gende vakken: 
 

Vakken Betrekkelijke waarde 

 Schriftelijk gedeelte 

1. Verhandeling of samenvatting van en commen-
taar op een voordracht 

2 

2. Opstellen van een commerciële brief 1 

 Mondeling gedeelte 

3. Onderhoud 2 

 
  3. Uitvoerig programma van de vakken 
 
  
 

Verhandeling of samenvatting van en commentaar op een voordracht 

  De verhandeling of samenvatting van en commentaar op een voordracht handelt 
over een commercieel onderwerp. 

 
  De samenvatting van de voordracht moet de ontwikkelde hoofdgedachten bondig 

uiteenzetten; de commentaar moet persoonlijke opmerkingen, overwegingen, te-
genwerpingen en kritiek omvatten. 

 
  De beoordeling slaat op de inhoud, de vorm en de spelling. 
 
  
 

Opstellen van een commerciële brief 

  Opmaken van een brief als antwoord op een commercieel schrijven van de cliën-
teel (klacht, vraag om inlichtingen, ...). 

 
  
 

Onderhoud 

  Individueel onderhoud met als doel: 
 

• de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivering, zijn houding, zijn redene-
rings- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de functie 
alsook zijn commerciële geest te beoordelen; 

 
• zijn algemene kennis van het Frans en een tweede taal te testen, waarvoor hij de 

keuze heeft tussen het Engels en het Duits. 
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  4. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 6 uur voor het schriftelijk gedeel-

te en op 1 uur voor het mondeling gedeelte. 
 
  5. Vereist aantal punten 
 
  De kandidaten die tenminste de 10/20 van de punten op elk vak van het schriftelijk 

gedeelte behalen, worden opgeroepen voor het mondeling gedeelte.  Zij worden 
laureaat verklaard indien zij minstens de 10/20 van de punten behalen op het 
mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel van de proef. 

 
  6. Rangschikking 
 
  Bij gelijk aantal punten wordt er voor de rangschikking van de laureaten rekening 

gehouden met het aantal punten behaald op het mondeling gedeelte. 
 
  II. Overgang van de statutaire opstellers belast met de functie van prospec-

teerder naar de graad van commercieel(ële) secretaris(esse) 
   
  De betrekking van commercieel(ële) secretaris(esse) wordt eveneens toegewezen 

op grond van een gesloten proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel 
(Titel II)(1)

 

 en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaar-
den. 

  1. Toelatingsvoorwaarden 
 
  Deze proef is toegankelijk voor statutaire opstellers belast met de functie van pro-

specteerder die de volgende voorwaarden vervullen: 
 

• gunstig beoordeeld zijn; 
• sedert tenminste 2 jaar de functie van prospecteerder uitoefenen. 

 
  2. Gesloten proef 
 
  a) Periodiciteit 
 
  De proef wordt om de twee jaar georganiseerd. 
 
  b) Vak en aard van de proef 
 
 De proef is mondeling en bestaat uit een individueel onderhoud met als doel : 
 

• de motivering van de kandidaat, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn in-
teresse voor de onderneming en de functie alsook zijn commerciële geest te be-
oordelen; 

                                                 
(1) In afwachting van de publicatie van Titel II blijven de bepalingen van het AB nr. 62 van 1932 van toepassing. 
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- zijn kennis van het Frans en van een tweede taal (waarvoor hij de keuze 
heeft tussen het Engels en het Duits) te testen; 

- na te gaan of hij in zijn graad en functie voldoende beroepskennis heeft ver-
worven om hem toe te laten tot de hogere betrekking. 

 
  c) Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur. 
 
  d) Vereist aantal punten 
 
  De kandidaten worden laureaat verklaard indien zij minstens de 12/20 van de pun-

ten voor de proef behalen. 
 
  e) Rangschikking 

 
De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voor-
rangsorde: 
 
 de graadanciënniteit; 
 het behaald aantal punten; 
 de leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
  3. Bijzondere bepalingen  
   

• In het geval dat een opsteller nog niet geregulariseerd is in de functie van pro-
specteerder op het ogenblik dat hij deelneemt aan de proef die toegang geeft tot 
de graad van commercieel(ële) secretaris(esse), verliest hij het voordeel van het 
slagen voor deze proef als hij niet geregulariseerd wordt in deze functie. 

 
• De opstellers die belast zijn met de functie van prospecteerder en die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de 1e groep van de bevorderingsonderafdeling 
waartoe hun graad en functie toegang geven, zijn vrijgesteld van de gesloten 
proef waarvan sprake onder cijfer 2 hiervoor. 

 
C. INDIENSTNEMING 
 
  I. Aanwervingsproef 
 
  De indienstneming van de laureaten van de aanwervingsproef geschiedt overeen-

komstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel III) en rekening houdend 
met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
  1. Proef of stage 
 
  Gedurende hun proef of stage volgen de commercieel(ële) secretarissen(essen) de 

cursus 2000 van het vakonderwijs voorzien voor hun graad.  Ze werken zich bo-
vendien in volgens een individueel programma dat hen moet toelaten de nodige 
beroepskennis te verwerven. 
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  2. Regularisatie 
 
  Om geregulariseerd te worden moeten de commercieel(ële) secretarissen(essen) : 
 

• in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 en tenmin-
ste geldig voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(1)

• voldoen bij de regularisatieproef handelend over de cursus 2000 en hun oplei-
dingsprogramma. 

; 

 
  II. Gesloten proef 
 
  De laureaten van de gesloten proef alsook die van de selectieproeven waarvan 

sprake in littera B – cijfer II 3 hiervoor, worden benoemd tot commercieel(ële) se-
cretaris(esse) op de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk het 
proces-verbaal van de proef waarvan ze laureaat zijn wordt afgesloten. 

 
  Evenwel worden de opstellers belast met de functie van prospecteerder en die lau-

reaat zijn van een gesloten proef die toegang geeft tot de graad van administra-
tief(ve) secretaris(esse) tot administratief(ve) secretaris(esse) benoemd op de eer-
ste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk het proces-verbaal van de 
gesloten proef waarvan sprake wordt afgesloten.   

 
  Deze benoemingen zijn onderworpen aan het bezit van tenminste de aanschrijving 

"goed" of aan een gunstige beoordeling in het geval dat de aanschrijving voorbe-
houden is. 

 
  Deze benoemingen geschieden ter plaatse(2)

                                                 
(1)  Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550 §96 tot 99). 

 en zonder proef, met dien verstande 
dat de bedienden die niet geregulariseerd zijn in de functie van prospecteerder hun 
proefperiode verderzetten, naargelang het geval, in de graad van commercieel(ële) 
secretaris(esse) of administratief(ve) secretaris(esse) voor de resterende periode. 

(2)  Daartoe worden de nodige kaderaanpassingen doorgevoerd. 
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TITEL II 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  
VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL II 
 
 
 

CONTROLEUR WAAKZAAMHEID RIJDEND PERSONEEL 
 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
- Controle, op basis van metingen tijdens het rijden, op het respecteren van de 

toegelaten snelheden, op het toepassen van de regels inzake de besturing en de 
waakzaamheid van de bestuurders; 

- Nagaan of het depannagepersoneel de registreerbanden aanbrengt en wegneemt; 
- Administratieve taken; 
- Controleren van registreertoestellen. 

 
 
B. TOEWIJZIGING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van controleur waakzaamheid rijdend personeel wordt toegewezen 
volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I), aan treinbestuurders, eerste 
treinbestuurders, bestuurders rangeringen en operatoren besturing cargo die volledig en 
definitief ongeschikt verklaard zijn voor hun normale functies in afwachting van de 
herklassering.  
 
Zij worden onderling gerangschikt volgens hun graadanciënniteit (eventueel 
samengevoegd in de graden van treinbestuurder, eerste treinbestuurder, bestuurder 
rangeringen en operator besturing cargo). 

 
 
C. AANSTELLING  

 
De aanstelling van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – 
Deel IV) en rekening houdend met de bijzondere voorwaarden die hierna worden 
hernomen. 
 
Tijdens de proefperiode volgen de controleurs waakzaamheid rijdend personeel een 
beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden. 
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij 
de aanvang van de opleiding. 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de controleurs waakzaamheid rijdend personeel 
voldoen bij de beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

COORDINATOR-BESTUURDER INFRA 

 

    Specialiteiten :  - bovenleidingen 

    - sporen 

    - tractie 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 

 

Behalve de werkzaamheden die, per specialiteit, worden toevertrouwd aan de operator-

bestuurder infra kan de coördinator-bestuurder infra belast worden met de volgende 

taken: 

 

 leiden van een ploeg, personeelsbeleid en bevoorrading. 

 voorbereiding en organisatie van het werk. 

 bijhouden van documenten (Orderboek, bulletins, I 510, ….) 

 opstellen van activiteitenrapporten en puntingsdocumenten. 

 besturen van spoorvoertuigen van andere specialiteiten. 

 opleiden met begeleider voor het besturen en bedienen van spoorvoertuigen die 

gebruikt worden door de directie I-Infrastructuur. 

 

 

  

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 
De betrekking van coördinator-bestuurder infra wordt toegewezen door middel van een 
proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) aan de laureaten van de 
gesloten proef waarvan sprake onder letter C hierna.  
 
 
 

C.  GESLOTEN PROEF 

 
I. Toegang tot de proef 
 
De gesloten proef is toegankelijk, per specialiteit(1) en per district, voor de operatoren-
bestuurders infra die de volgende voorwaarden vervullen:  
 

 in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”; 

 minstens 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd met de 
anciënniteit verworven in de oude graden van bankwerker-bestuurder van spoor- 
en wegvoertuigen, bestuurder zware tractievoertuigen B, drijver speciale 
werktuigen van de baan en adjunct-drijver speciale werktuigen van de baan. 

 
 
 
 
 

                                                           
(1)   De kandidaten hebben enkel in hun specialiteit toegang tot de proef. 
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II. Periodiciteit 
 

De gesloten proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften.  

 

III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte:  

2. Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1.  Technische kennis 

  

Het uitvoerig programma van de vakken wordt hernomen in de bijlage. De technische 

kennis van de kandidaat wordt getest door middel van een schriftelijke vragenlijst. Indien 

gerechtvaardigd door het aantal kandidaten kan zij getest worden door middel van 

meerkeuzevragen. 

 

2.  Jurygesprek  

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en praktisch en bestaat uit een 

jurygesprek dat tot doel heeft de technische en praktische kennis na te gaan van de 

vakken waarvan het uitvoerig programma wordt hernomen in de bijlage alsook om te 

oordelen over zijn motivering, zijn gedrag en zijn redeneer- en bevattingsvermogen. 

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1½ 

uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

Om voor het tweede gedeelte opgeroepen te worden, moeten de kandidaten ten minste 

10/20 voor het eerste gedeelte behalen.  

 

Ze worden laureaat verklaard voor zover zij ten minste 12/20 op het tweede gedeelte 

behalen. 

 

VII. Rangschikking van de laureaten 

 
De laureaten worden, per specialiteit en per district, gerangschikt volgens het behaald 
aantal punten op het vak “Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden de laureaten 
gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

 

 

D.  AANSTELLING  

 
De aanstelling gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en 
volgens de volgende modaliteiten. 
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I. Opmerking 
 
Voorafgaand aan hun aanstelling als coördinator-bestuurder infra op proef moeten de 
kandidaten in het bezit zijn van: 
 
- de Europese vergunning en het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun 

graad; 
- het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig voor de categorie B 

(specialiteit “sporen”) of C (specialiteit “bovenleidingen” en “tractie”) 
(handgeschakelde versnellingsbak)(2). 

 
II. Proefperiode 
 
Tijdens de proefperiode volgen de coördinators-bestuurders infra een beroepsopleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijke opleiding.  
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 
beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding worden beschreven in het leerplan waarvan 
iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 
 
III. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de coördinators-bestuurders infra op proef: 
 
- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding overeenkomstig de 

modaliteiten voorzien in het leerplan; 
- in het bezit zijn van de Europese vergunning en het aanvullend 

bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad;  
- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig 

voor de categorie B (specialiteit “sporen”) of C (specialiteiten “bovenleidingen” en 
“tractie”) (handgeschakelde versnellingsbak)(2). 
 

 
 
D.  VERANDERING VAN SPECIALITEIT 
 

Na hun regularisatie mogen de coördinators-bestuurders infra hun overgang vragen naar 
een andere specialiteit verbonden aan hun graad. Deze verandering van specialiteit 
geschiedt op proef volgens de modaliteiten voorzien bij de aanstelling. 
 

  Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden in zijn nieuwe specialiteit 
neemt hij terug een vacante post in van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten 
kader geplaatst in een werkzetel waar volgens de voorzieningen vacante betrekkingen 
zullen komen in de oude specialiteit. 

 

  Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit is moeten terugkeren tijdens of op het einde 

van de proefperiode mag een zelfde overgang niet meer vragen. 

 

  Een wachttijd van 4 jaar wordt opgelegd tussen twee overgangen van de ene specialiteit 

naar de andere. 

 

  De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet toegestaan. 

                                                           
(2)   Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS – Bundel 550) 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” 
 

Arbeidsveiligheid en arbeidsveiligheid in de sporen en in hun nabijheid, beschermingsmaatregelen. 
Spoorvoertuigen (en uitrustingen) van de specialiteit, gedetailleerde kennis, werking, besturen, 
bedienen, onderhoud, herziening, depanneren, op punt stellen, lezen van plans en schetsen. 
 
Infrastructuuruitrustingen, technologie en gereedschap eigen aan de specialiteit. 
 
Reglementering betreffende deze vakken. 
 
Tijdens het tweede gedeelte: een rit met besturing en bediening van een voertuig van de specialiteit. 
Een vrijstelling voor deze rit mag gegeven worden, op voorwaarde dat het personeelslid geregeld 
binnen de zes maanden vóór de datum van de proef een dergelijk voertuig heeft bestuurd. Deze 
voorwaarde moet door de onmiddellijke chef op het inschrijvingsformulier van de proef bevestigd 
worden. 
 
Voor de personeelsleden met de specialiteit tractie, kennis van het besturen van ten minste twee 
andere spoorvoertuigen gebruikt door de andere specialiteiten. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

COORDINATOR LOGISTIEK 
 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
De coördinator logistiek is belast met volgende taken: 

 
- de operationele verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het centrale magazijn 

(ontvangst van goederen, kwaliteitscontrole, optimaal gebruiken van de stockageruimten, de 
orderpicking, de inventarisatie, stockopvolging en de verzendingen) en de daaraan verbonden 
magazijniers; 

- verantwoordelijk voor het beheer van de ploegen en de administratie voor het betrokken 
personeel; 

- verantwoordelijk voor het behalen van de KPI’s (Key Performance Indicators) door het invoeren 
en respecteren van efficiënte procedures in elk domein van het ‘centraal magazijn’; 

- verantwoordelijk voor het respecteren van de ISO en OHSAS normen in het ‘centraal magazijn’; 
- verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van de herbevoorrading voor het(de) 

magazijn(en); 
- belast met de dagelijkse opvolging van de magazijnbehoeften, de bestellingen en de stock in 

transit; 
- operationele verantwoordelijkheid over het goed functioneren van het magazijn en de daaraan 

verbonden magazijniers; 
- belast met het beheren van kleine logistieke projecten. 
 
 
 
B. TOEWIJZIGING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van coördinator logistiek wordt toegewezen volgens de bepalingen van Titel I van deze 
bundel aan de laureaten van de gesloten en openbare proeven waarvan sprake onder letter C en D 
hierna. 
 
 
 
C. GESLOTEN PROEF 
 
I. Toegang 

 
De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire technisch-logistieke assistenten die de volgende 
voorwaarden vervullen: 

 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid deze graadanciënniteit 

niet heeft zal er in voorkomend geval rekening worden gehouden met de verworven 
dienstanciënniteit als tijdelijk technisch-logistiek assistent; 

- in het bezit zijn van ten minste de aanschrijving “goed”. 
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II. Periodiciteit 
 
De gesloten proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
 
III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 
1. Technische kennis 
 
Testen van de technische kennis van de kandidaat. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft het 
bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering alsook om na te 
gaan of hij de nodige technische kennis en bekwaamheden heeft verworven om hem toe te laten tot 
de hogere betrekking. 
 
3. Programma (technische kennis) 
 
De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken met betrekking tot de 
toegang tot de graad van adjunct supply hoofdcoördinator. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor het 
tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 
 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen genieten van 
een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende sessie van de gesloten proef voor zover 
het programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven. 
 
VII. Slaagcriteria 
 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 
 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte.  
 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 
 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor zover zij ten 
minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
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VIII. Rangschikking 
 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voorrangsorde: 
 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te worden in 
hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten voorafgaan die nog in 
lijst zijn van voorgaande proeven. 

 
IX. Bijzondere bepalingen 

 
De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat zijn van de 
selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad toegang 
geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze worden ingeschreven op de kandidatenlijst voor de 
betrekking van coördinator logistiek vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieproef 
waarvoor ze geslaagd zijn. 

 
 

 
D. OPENBARE PROEF 
 
De betrekking van coördinator logistiek wordt eveneens toegewezen door middel van een openbare 
proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 
 
I. Vereist diploma of getuigschrift 

 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 
- een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één cyclus 

georiënteerd naar het beheer van transport en de logistiek van ondernemingen; 
- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch hoger onderwijs van 

het korte type voor sociale promotie dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld 
diploma met volledig leerplan. 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 
erkende inrichting. 

 
II. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte(1): 

1. Technische kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 
 

III. Uitvoerig programma van de vakken 
 

1. Technische kennis 
 

Testen van de technische kennis van de kandidaat. Het uitvoerig programma is hernomen in de 
bijlage. 
 
 
 

                                                           
(1)  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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2. Jurygesprek 
 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met als doel te 
oordelen over de technische kennis van de kandidaat met betrekking tot de vakken waarvan het 
uitvoerig programma hernomen is in de bijlage alsook om te oordelen over zijn motivering, zijn gedrag, 
zijn redenerings- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 
coördinator logistiek. 

 
IV. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor het 
tweede gedeelte. 
 
V. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte van de proef moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard als ze ten minste 12/20 behalen 
voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend 
aan de oudste. 
 
 

 
E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 
De aanstelling of aanwerving gebeurt in volgorde van de processen-verbaal van de openbare 
proeven, selectieproeven (zie letter C – cijfer IX hiervoor) en gesloten proeven. 
 
I. Gesloten proef 
 
De aanstellingsvoorwaarden van deze laureaten zijn dezelfde als deze voorzien onder cijfer II hierna 
wat betreft de datum van ranginneming en de stage of proefperiode. 

 
II. Openbare proef 
 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten van de openbare proef gebeurt volgens de bepalingen 
van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 
Tijdens de stage of proefperiode volgen de coördinators logistiek een beroepsopleiding specifiek voor 
hun werkzaamheden gevolgd door een plaatselijke initiatie. 
  
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding worden 
beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de 
opleiding. 
 
III. Regularisatie 
 

 Om geregulariseerd te worden, moeten de coördinators logistiek voldoen bij de beroepsopleiding en 
de plaatselijke initiatie overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET GEDEELTE ‘TECHNISCHE KENNIS’ VOORZIEN IN HET 
JURYGESPREK VAN DE OPENBARE PROEF 
 
1. Basisprincipes rond stockage 
 
Inleiding rond stockbeheer 

- Definitie m.b.t. stock en de stockagekost 
- Terminologie 
- Rol en kost van een stock voor een bedrijf 
- Benodigdheden. 

 
Stockbeheer binnen een bedrijf 

- Organisatie en methodes van de stock 
 
Stockbeheer binnen de informaticatoepassingen 

- Dashboard 
- Tools om de stock op te volgen 
- Indicatoren te verwerken of op te volgen 

 
Inventarisbeheer 
Behoefteplanning 
 
 
2. Organisatie van de stock 
 

- Het beheer van de stock en de goederenstroom binnen een magazijn 
- Principeschema van een stockbeheerssysteem binnen een onderneming 
- De organisatie van de stock en de goederenstroom, de gebruikte methodes en de inplanting 

van de verschillende producten 
- FIFO principe (FIRST IN FIRST OUT) 

 
Het ontvangen van goederen binnen een magazijn 

- Beheer van niet conforme leveringen 
- Beheer van de goederenstromen 
- Het beheer van productfiches 

 
Optimalisatie van de opgeslagen goederen 

- Methodes rond opslag, verplaatsen, klaarmaken voor verzending en het verzenden van 
goederen 
 

 
3. Beheer van een logistiek magazijn 
 

- Pricipes rond magazijnbeheer 
- Het belang van stockbeheer 
- Keuze van de juiste stockageplaats: strategie 
- Aanvullen van de stock 
- Ontvangen van goederen 
- Stockage 

 
 

Werking van een centraal magazijn (centrale werkplaats) 
Werking van het aanvullen van de stock centraal en lokaal 
Werking van MRP systemen 
Werking ERP systemen 
Analyse op basis van de P.E.R.T. methode 
Analyse op basis van Gantt diagrammen 
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4. Noties hebben van statica  
 

-  Kracht, koppel, momenten, enz...: praktische toepassingen 
 
5. Noties hebben van Frans 
 
6. Beheersen van informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook en SAP) 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  
VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

COORDINATOR TRACK 
 
 
A.  WERKZAAMHEDEN 
 
 

Technische kwalificaties met betrekking tot de infrastructuur "Track" 

 

- Verzekeren van zijn eigen veiligheid op en in de omgeving van de sporen; 
- Uitvoeren van schouwingen en controles; 
- Coördineren van onderhoudswerkzaamheden; 
- Het aansturen van gemechaniseerde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door 

specifieke voertuigen ("On Track Machines"); 
- Het toezicht houden op de logistieke prestaties uitgevoerd in aanneming; 
- In het kader van de vernieuwing of de wijziging van de infrastructuur, deelnemen 

aan de uitgevoerde werken in regie en/of in aanneming; 
- Leiding geven aan een brigade belast met het onderhoud en/of vernieuwingswerken 

of de wijziging van de infrastructuur; 
- Toezien op de door in aanneming uitgevoerde werkzaamheden; 
- Op basis van de reglementaire technische voorschriften, toezien op de kwaliteit: 

o van het onderhoud en/of de werken uitgevoerd door de brigade 
o van de werken uitgevoerd in aanneming 

- In functie van de gedefinieerde werkmethode om het onderhoud en/of de werken uit 
te voeren, het plannen en coördineren van de nodige middelen inzake: 
o personeel 
o "On Track Machines"; 
o manueel gereedschap, licht gemotoriseerd gereedschap en 

meetinstrumenten 
- Binnen het domein van zijn werkzaamheden de voorwaarden bepalen om na te gaan 

of de infrastructuur vrij en berijdbaar is. 
 

 

Uitoefening van de veiligheidsfuncties 

 

De uitoefening van de veiligheidsfunctie "Verantwoordelijke Bediende voor de Uitvoering 
van de Werken" met betrekking tot kritieke veiligheidstaken die onder de 
verantwoordelijkheid van een veiligheidsverantwoordelijke vallen, ten einde het: 

 

- Bepalen van de toe te passen beveiligingsmethoden overeenkomstig de 
geïdentificeerde risico's en het ontwikkelen van het veiligheidsplan voor het 
beveiligingspersoneel; 

- Beheren van de zones buitendienst en de coördinatie van de activiteiten van het 
veiligheidspersoneel;  

- Berekenen van beveiligingssystemen met schildwacht of kijk-uit; 
- Controleren van de conformiteit van de beveiligingssystemen in verhouding met de 

vastgestelde veiligheidsplannen; 
- Verzekeren van: 

o de bescherming van het personeel in de sporen 
o de functie van vergezellende bediende van de niet-detecteerbare voertuigen 
o de coördinatie van het verkeer en de exploitatie van werktreinen en niet-

detecteerbare voertuigen in zones buitendienst 
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- Gebruik maken van beveiligingssystemen die de veiligheidsvoorwaarden 
concretiseren en/of die de toepassing van veiligheidsmaatregelen automatiseren; 

- Opzetten van beveiligingssystemen met schildwacht of kijk-uit. 
 

De uitoefening van de veiligheidsfunctie "Begeleider van werktreinen". 

 
 
 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van Coördinator Track wordt toegewezen per district volgens de bepalingen 
van Titel I van deze bundel aan de laureaten van de proeven waarvan spraken onder letter 
C en D hierna. 
 
 

 
C. GESLOTEN PROEF 
 

I. Toegang 
 
De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire Toezichters Track en Baas-
vakbedienden (sporen) die de volgende voorwaarden vervullen: 
 
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in voornoemde 

graden. Wanneer het personeelslid niet de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, 
in voorkomend geval, rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als 
tijdelijk personeelslid in één van de voornoemde graden.  

 
II. Periodiciteit 
 
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 
III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte 

1. Technische kennis en veiligheid 
 
- Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 
 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

Technische kennis en veiligheid 
    

Testen van de technische kennis van de kandidaat: 
- Technische kennis van het spoor 
- Veiligheid: gemeenschappelijk deel 
- Veiligheid: specifiek deel "Spoor-Weg" of “Werktrein” naar keuze van de kandidaat  

 
Jurygesprek 

 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen 
over het redeneer- en bevattingsvermogen van de kandidaat en zijn motivering, alsook om 
na te gaan en of hij de vereiste technische kennis en nodige gedragscompetenties bezit 
om toegang te hebben tot de hogere betrekking.   
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V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 
uur voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 
 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen 
genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende sessie van de 
gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven.  

 

VII. Slaagcriteria 

 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten 
ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard wanneer 
zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor 
zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
 
VIII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt per specialiteit volgens de volgende criteria en in deze 
voorrangsorde: 
 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te 
worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten 
voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 
 

 
 
D.  OPENBARE PROEF 

  
I. Keuze van affectatie 
 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
   
II. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten ten minste in het bezit te zijn van:  
 
- een getuigschrift van de 2e graad van het beroepssecundair, kunstsecundair, 

technisch of algemeen secundair onderwijs (of gelijkwaardig); 
- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd onderwijs voor sociale 

promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden dat gelijkwaardig wordt geacht 
met het hoger vermelde gehomologeerd getuigschrift; 

 
en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende inrichting. 
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- of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in 
de domeinen mechanica/elektromechanica/elektriciteit of in domeinen welke nuttig 
zijn voor het uitvoeren van spoorwerken(1); 

- of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van voornoemde domeinen(2). 
 
De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten 
diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van deze 
domeinen moeten vooraf aan een cv-screening worden onderworpen. 
 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten dat(deze) 
document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 
 
III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(3): 

1. Technische kennis 
 
- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 
 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
  Technische kennis 
   
  De technische kennis van de kandidaat wordt getest onder de vorm van meerkeuzevragen. 

Het uitvoerig programma van de vakken wordt hernomen in bijlage. 
 
  Jurygesprek 
   
  Het jurygesprek heeft als doel de motivering van de kandidaat te beoordelen, zijn 

bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking 
van Coördinator Track alsook om zijn technische kennis van de vakken te evalueren 
waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in bijlage en de 
gedragscompetenties te beoordelen die nodig geacht worden voor de betrekking. 

 
V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 1 uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 

 Om voor het tweede gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 
 Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
 
 

                                                           
(1) In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

- de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 
- de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd 
gevolgd. 

(2)   Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 
vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest 
of studiebewijs. 

(3)  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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VII. Rangschikking van de laureaten 

 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”. 

 
  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 

gegeven aan de oudste.  
 

 
E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 
  De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 

bundel (Titel I - Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 
I. Proefperiode of stage 
 

 Tijdens de proefperiode of stage volgen de Coördinatoren Track een fundamentele 
opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie. 
  

 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt 
bij de aanvang van de opleiding. 

 
 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden de Coördinatoren 

Track aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen waarop punten worden 
gegeven en die minstens eenmaal per trimester plaatsvinden. 

 
Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten behalen 
mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor diegenen die niet de 
helft van de punten behalen voor het geheel van de controles. 

   
II. Regularisatie 
 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de Coördinatoren Track op proef of in stage: 
- slagen voor de fundamentele opleiding en eventuele initiatie overeenkomstig de 

modaliteiten voorzien in het leerplan; 
- gecertificeerd zijn als begeleider van werktreinen en als vergezellende begeleider 

niet detecteerbaar voertuig overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het leerplan. 
 

III. Bijzonderheden 
 
  De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter D hiervoor 

kunnen, mits hun akkoord en in functie van de behoeften, ingeschreven worden op de 
kandidatenlijst voor de graad van Gespecialiseerd Operator Track wanneer door de jury 
tijdens het mondeling gedeelte van de proef is gebleken dat hun bekwaamheden als 
voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van deze graad 
en dit onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze 
betrekking. 

 
  De Coördinator Track die niet kan worden geregulariseerd wegens onvoldoende 

beroepskennis kan, op zijn aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, 
zich kandidaat stellen voor de betrekking van Gespecialiseerd Operator Track onder de 
voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze betrekking. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 
 
1. Technische kennis 
 

a.  Rekenkunde en begrippen van mechanica 
 
De vier hoofdbewerkingen; 
Gewone en tiendelige breuken; 
Het metriek stelsel (bijv. eenheden van lengte, oppervlakte, volume, massa, massadichtheid, 
snelheid); 
Het rekenkundig gemiddelde; 
Berekenen van de omtrek en oppervlakte van eenvoudige vlakke figuren (bijv. driehoek, 
rechthoek, vierkant, cirkel, ruit, parallellogram, trapezium); 
Berekenen van het volume van enkele ruimtefiguren (bijv. kubus, piramide, kegel, balk, 
cilinder); 
Regel van drie (kennen en kunnen toepassen); 
Helling (in percent en in breukvorm); 
Hefbomen; 
Eenparige rechtlijnige beweging. 
 
 
 
b. Algemene technologie(1) 
 
Schroefverbindingen; 
Verbrandingsmotoren (2-takt en 4-takt) starten, smering, onderhoud en kleine herstellingen; 

  Algemene begrippen over staal, beton, zand, grind en hout; 
Harden van staal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
(1) De geregulariseerde Operatoren Track, Gespecialiseerde Operatoren Track en Toezichters Track zijn 

vrijgesteld van dit gedeelte. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

DEPANNEERDER ROLLEND MATERIEEL 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

De depanneerder rollend materieel wordt, binnen de actiezone van zijn werkzetel, belast 

met: 

 
- het identificeren van defecten aan treinen met het doel om de gevolgen te beperken 

voor het rollend materieel
(1)

;  
- technische schouwingen van tractiematerieel en het uitvoeren van de nodige 

herstellingen aan al het in dienst zijnde rollend materieel(1) ; 
- welbepaalde technische tussenkomsten aan het rollend materieel(1) en de uitvoering 

van de nodige herstellingen ; 
- het nemen van de beslissing, in overleg met de verdeler van het materieel, voor het 

verzenden van defect materieel naar de onderhoudsposten of, naargelang het geval, 
naar de tractiewerkplaatsen. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van depanneerder rollend materieel wordt toegewezen door middel van een 

gesloten proef georganiseerd per district overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze 

bundel aan de laureaten van de gesloten proef waarvan sprake onder letter C hierna.  

 

 
C.  GESLOTEN PROEF 

 

I. Toegang tot de proef 

 

Deze gesloten proef is toegankelijk voor de personeelsleden die ten minste de aanschrijving 

“goed” bezitten in de specialiteit “industriële elektronica (M)” of “voertuigen en installaties” in 

één van de volgende graden: 

 

- eerste technicus-elektromecanicien; 

- hoofdtechnicus-elektromecanicien; 

- technisch gegradueerde-elektromecanicien; 

- technicus-elektromecanicien. 

 
De kandidaten moeten bovendien in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 

23.03.1998 en ten minste geldig voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(2)
. 

 

 

                                                           
(1)

  Wat de wagens betreft, is de depanneerder rollend materieel bevoegd voor de draaistellen, de remmen, 
stoot- en tractieorganen. 

(2)
  Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 
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II. Periodiciteit 
 

De gesloten proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften.  

 

III. Vakken en aard van proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Elektriciteit en mechanica 

 

- Tweede gedeelte:  

2. Jurygesprek 

 

Het uitvoerig programma van de vakken komt voor in de bijlage. 

 

IV. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ 

uur voor het tweede gedeelte. 

 

V. Slaagcriteria 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten 

minstens 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.   

 

Ze worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Rangschikking 

 

De kandidaten worden gerangschikt in twee groepen: 

 

1. de eerste technici-elektromecaniciens, de hoofdtechnici-elektromecaniciens en de 

technisch gegradueerden-elektromecaniciens; 

2. de technici-elektromecaniciens. 

 

Binnen elke groep worden zij gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”.  

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

 

 

D. AANSTELLING 

 

De aanstellingsmodaliteiten betreffende het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en 

de proefperiode zijn dezelfde als deze die in deze bundel zijn voorzien voor de 

aanvangsbetrekkingen (Titel I – Deel IV). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE GESLOTEN PROEF 
 
1. Elektriciteit en mechanica 
 
De kandidaten kiezen uit één van de drie volgende programma’s. 
 
PROGRAMMA A 
 
1. ELEKTRICITEIT 
 
1.1 Lezen van elektrische en elektronische schema's en industriële tekeningen. 
1.2 Gedetailleerde studie van de schema's en van de werking van de elektrische uitrustingen 

van de locomotieven en motorrijtuigen. Elementaire studie van de elektronische 
uitrustingen. 

1.3 Rol en werking van de verschillende toestellen die de hoog- en laagspanningsuitrusting 
vormen. 

 
- Uitrusting met JH. 
- Uitrusting met thyristoren. 
- Principe en werking van de hakker, gedeelte hoogspanning, blokschema van de 

sturing en beveiliging van hakkers. 
- Meerspanningsvoertuigen. 
- De tractiemotor : verschillende types; aanlopen, snelheidsregeling, overgang en 

shunting; elektrische remming (rheostatisch en recuperatie); wielslipdetectie. 
 
2. MECHANICA 
 
2.1 Basisprincipes van de verschillende draaistellen van elektrische locomotieven en 

motorrijtuigen. 
2.2 Wielstellen – Wielprofiel – Meten van wielen. 
2.3 Remming – Beschrijving en werking van de verschillende toestellen. 
2.4 Drukluchtproductie. 
 
 
PROGRAMMA B 
 
1. ELEKTRICITEIT 
 
1.1 Lezen van elektrische en elektronische schema's en industriële tekeningen. 
1.2 Gedetailleerde studie van de schema's en van de werking van de elektrische uitrustingen 

van de diesellocomotieven en motorwagens. Elementaire studie van de elektrische 
uitrustingen. 

1.3 De tractiemotor :  - verschillende types; 
     - aanlopen, snelheidsregeling, overgang en shunting; 
     - rheostatische elektrische remming; 
     - wielslipdetectie. 
1.4 Studie van elektrische transmissies op de verschillende types van dieselbaanlocomotieven. 
 
 
2. MECHANICA 
 
2.1 Dieselmotoren. Verschillende types. Beschrijving en werking. Theoretische en praktische 

tweetakt- en viertaktcyclus. 
2.2 Basisprincipes van de verschillende draaistellen van diesellocomotieven en motorwagens. 
 Wielstellen – Wielprofiel – Meten van wielen. 
 Remming – Beschrijving en werking van de verschillende toestellen. 
 Drukluchtproductie. 
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PROGRAMMA C 
 
1. ELEKTRICITEIT 
 
1.1 Lezen van elektrische en elektronische schema's en industriële tekeningen. 
1.2 Gedetailleerde studie van de schema's en van de werking van de elektrische uitrustingen 

van de rijtuigen. Elementaire studie van de elektronische uitrustingen. 
1.3 De tractiemotor :  - verschillende types; 
     - aanlopen, snelheidsregeling, overgang en shunting; 
     - rheostatische elektrische remming; 
     - wielslipdetectie. 
1.4 Verwarming en klimaatregeling van de binnenlandse en RIC-rijtuigen. Rol en werking van 

de elektrische toestellen. Statische omvormers. Verlichting – Bediening  van de deuren – 
Omroepinstallatie – Treinleidingen. 

 
2. MECHANICA 
 
2.1 Basisprincipes van de verschillende draaistellen van rijtuigen. 
2.2 Wielstellen – Wielprofiel – Meten van wielen. 
2.3 Remming – Beschrijving en werking van de verschillende toestellen. 
2.4 Drukluchtproductie. 
2.5 Koudeluchtproductie. 
2.6 Werking van de deuren (pneumatische en mechanische plans, …). 
2.7 Sanitair. 

 

2. JURYGESPREK 

 

Jurygesprek dat tot doel heeft na te gaan of de kandidaat het vereiste bevattings- en 

redeneervermogen bezit zodat hij met succes de beroepsopleiding zal kunnen volgen. 
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TITEL III 

 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL III 
 
 
 

DTP - OPERATOR 
(Desk Top Publishing – operator) 

 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
  Zetten en opmaken van één- en meerkleurendrukwerk op DTP machine; 
  Scannen van lijn- en halftoon originelen; 
  Digitale montage d.m.v. impositiesoftware. 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  De betrekking van DTP - operator wordt toegewezen op grond van een proef 

overeenkomstig de bepalingen van onderhavige bundel (Titel I – Delen I en II) en 
rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
I. Vereist diploma of getuigschrift 

 
  De kandidaten moeten houder zijn van één van de volgende getuigschriften of di-

ploma’s behaald in de studierichting "grafische technieken" en afgeleverd door 
een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of er-
kende inrichting : 

 
• een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs 

(of evenwaardig); 
• een studiegetuigschrift van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs 

(of gelijkwaardig); 
• een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch secundair 

onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en 
dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met de hierboven vermelde getuig-
schriften. 

 
  De kandidaten, bedienden van de Maatschappij, moeten dat document niet voor-

leggen. 
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  II. Vakken en aard van de proef 
 
 De proef bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte en omvat de volgen-

de vakken: 
 

Vakken 
 

Betrekkelijke waarde 

Schriftelijk gedeelte(1)

 
  

1. Meerkeuzevragen 
 

1 

 
Praktisch gedeelte  

2. Zetten en opmaken van een meerkleu-
rendrukwerk d.m.v. de gangbare       
opmaak- en tekenprogramma's 

1 

  
 
  III. Uitvoerig programma van de vakken 
 
 1. 
 

Schriftelijk gedeelte 

 De meerkeuzevragen slaan op de kennis van de technologie van het vak waarvan 
het uitvoerig programma hierna wordt gepreciseerd. 

 
Algemeenheden

 

 : lettersoorten, corpussen, maateenheden, omrekenen naar metri-
sche maten en omgekeerd, gebruik van groot- en kleinkapitalen en van cursieflet-
ters, afkortingen, zetten en splitsen van getallen, randnota's, verdelen van de 
woorden in lettergrepen (splitsingen), correctietekens. 

Computers

 

 : basisbegrippen, operating systems voor Apple Macintosh en Personal 
Computers, RAM, harde schijven, beeldschermen, parrallele-, seriële-, USB- en 
firewire-poorten, bitmaps, printerdrivers. 

Opmaakprogramma's

 

 : (Pagemaker, Quark Xpress, ...) toepassingen, basisbegrip-
pen, beschrijving, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 

Tekenprogramma's

 

 : (Freehand, Corel Draw, ...) toepassingen, basisbegrippen, be-
schrijving, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 

Kleurmanagementprogramma's

 

 : (Photoshop, Illustrator, Photolook, Colortune...) 
toepassingen, basisbegrippen, beschrijving, verschillende mogelijkheden, storin-
gen, voor- en nadelen. 

Impositieprogramma's

 

 : (Preps, Adobe Imposition, ...) toepassingen, beschrijving, 
basisbegrippen, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 

                                                 
(1)  In functie van het aantal kandidaten en van de behoeften kan dit schriftelijk gedeelte worden afgeschaft. 
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PostScript

 
 : basisbegrippen, Raster Image Processor (RIP). 

 2. 
 

Praktisch gedeelte 

 Zetten en opmaken (met importeren van vooraf gescande beelden) van een meer-
kleurendrukwerk d.m.v. de gangbare opmaak- en tekenprogramma's. 

 
 IV. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het schriftelijk gedeel-

te en op 2 uur voor het praktisch gedeelte. 
 
  V. Vereist aantal punten 
 
  Om opgeroepen te worden voor het praktisch gedeelte moeten de kandidaten min-

stens de 10/20 van de punten behalen op het schriftelijk gedeelte. Zij worden lau-
reaat verklaard indien zij minstens de 10/20 van de punten behalen op het prak-
tisch gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel van de proef. 

 
  Indien het schriftelijk gedeelte niet wordt georganiseerd moeten de kandidaten, 

om laureaat verklaard te worden, minstens de 12/20 van de punten behalen op het 
praktisch gedeelte. 

 
  VI. Rangschikking van de laureaten 
 
  Bij gelijk aantal punten wordt er rekening gehouden met het aantal punten dat be-

haald wordt voor het praktisch gedeelte (1)

 
. 

C. INDIENSTNEMING 
 
  De indienstneming geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Ti-

tel I – Deel III) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voor-
waarden. 

 
  I. Proef of stage 
 
  Tijdens de proeftijd of stage volgen de DTP - operatoren een specifieke beroeps-

opleiding eigen aan hun betrekking die afgesloten wordt met een proef.  De moda-
liteiten met betrekking tot deze opleiding worden gepreciseerd in een “Leerplan” 
waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij aanvang van de opleiding. 

 
  Om na te gaan of ze geleidelijk de kennis verwerven die vereist is om voor de 

proef op het einde van de opleiding te slagen, worden zij aan periodieke geschikt-
heidscontroles onderworpen zoals voorzien in het voormeld leerplan. 

 
  Wanneer de uitslag van die controles wijst op een duidelijke ongeschiktheid voor 

de functies van DTP - operator, wordt er aan de proef of stage een einde gesteld. 
                                                 
(1)  Indien het schriftelijk gedeelte niet wordt georganiseerd, wordt er bij gelijk aantal punten rekening gehouden 

met de leeftijd van de kandidaten, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 
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II. Regularisatie 

 
  Om geregulariseerd te worden moeten de DTP - operatoren voldaan hebben bij de 

eindproef zoals voorzien in het leerplan. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

DIRECTIESECRETARIS(ESSE) 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

- het uitvoeren van administratieve taken i.v.m. de opvolging van het 

directiesecretariaat; 

- het beheren van de agenda van de directie;  

- het organiseren van vergaderingen (afspraken en meetings): de betrokken 

personen hiervan op de hoogte brengen, het nodige materiaal ter beschikking 

stellen; 

- het bijwonen van de vergaderingen: het opstellen van notulen en zo de 

betrokkenen op de hoogte brengen van de beslissingen, de nodige opvolging 

ervan verzorgen; 

- het ontvangen van bezoekers in naam van de directie; 

- het onderhouden van contacten met andere diensten namens de directie. 

 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 
De betrekking van directiesecretaris(esse) wordt toegewezen volgens de bepalingen van 
deze bundel (Titel I) aan de laureaten van de proeven waarvan sprake onder letter C en 
D hierna.  

 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 
 

I. Toegang 
 
De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire administratief(ve) 
secretarissen(essen), boekhoudkundig(e) secretarissen(essen) en opstellers die de 
volgende voorwaarden vervullen:  
 
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit bezitten, eventueel samengevoegd in 
voornoemde graden. Wanneer het personeelslid niet de vereiste graadanciënniteit 
bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden met de dienstanciënniteit 
verworven als tijdelijk personeelslid in één van de voornoemde graden. 

 
II. Periodiciteit 

 
De gesloten proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften.  
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III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 
 

- Eerste gedeelte 
1. Taalkennis 
2. Geschiktheidstesten 

 

- Tweede gedeelte 
3. Psychoprofessionele evaluatie 

 
- Derde gedeelte 

4.  Opstellen van een powerpoint 
5. Situationele test 
6. Jurygesprek 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Taalkennis 
 
De schriftelijke kennis van het Frans wordt getest.  
 
2. Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium. 
 
3. Psychoprofessionele evaluatie 
 
Zie glossarium.  
 
4. Opstellen van een powerpoint 
 
Opstellen van een powerpoint op basis van een tekst.  

5. Situationele test  
 
Simulatieopdracht. Doornemen en verwerken van een hoeveelheid informatie. Er wordt 
getest of de kandidaat snel en adequaat hoofd- van bijzaken kan onderscheiden. 
 
6. Jurygesprek 
 
Het jurygesprek heeft als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te 
beoordelen, zijn motivatie alsook om na te gaan of hij de nodige kennis en 
bekwaamheden heeft verworven om hem toe te laten tot deze betrekking. Tijdens dit 
jurygesprek wordt eveneens de mondelinge kennis van het Frans getest. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 3 
uur voor het derde gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

  

Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte moeten de kandidaten ten minste 

10/20 behalen voor het vak “taalkennis” en hebben voldaan bij de geschiktheidstesten.  

 

Zij worden laureaat verklaard voor zover zij ten minste 10/20 behalen voor elk vak van 

het derde gedeelte en 12/20 voor het geheel van dit derde gedeelte.  
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VII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 
 

 

D. OPENBARE PROEF 
 

De betrekking van directiesecretaris(esse) wordt eveneens toegewezen door middel van 
een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 
houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden.  
 
I. Vereist diploma of getuigschrift  
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 
 
- een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één 

cyclus in het studiegebied ”Handelswetenschappen en bedrijfskunde” in de richting 
Office Management of een gelijkwaardig geacht diploma; 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het economisch of 
sociaal hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 
afgeleverd door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 
erkende inrichting; 
 
- of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in 

het domein van directiesecretaris(esse)(1); 
- of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het domein van 

directiesecretaris(esse)(2). 
 
De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten 
diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in dit domein 
moeten vooraf aan een cv-screening worden onderworpen. 
 

 II. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte: 

1. Taalkennis 
2. Geschiktheidstesten 

 
 

                                                           
(1)  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking 

genomen: 
- de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de 

vaardigheden); 
- de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, 

dat een duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met 
succes werd gevolgd. 

(2) Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, 
de vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt 
door een attest of studiebewijs. 
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- Tweede gedeelte: 
3. Psychoprofessionele evaluatie 

 
- Derde gedeelte: 

4.  Opstellen van een powerpoint 
5. Situationele test 
6. Jurygesprek 
 

III. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Taalkennis 

 
De schriftelijke kennis van het Frans wordt getest.  

 
2. Geschiktheidstesten 

 
Zie glossarium. 
 
3. Psychoprofessionele evaluatie 
 
Zie glossarium.  
 
4. Opstellen van een powerpoint 
 
Opstellen van een powerpoint op basis van een tekst.  
 
5. Situationele test  
 
Simulatieopdracht. Doornemen en verwerken van een hoeveelheid informatie. Er wordt 
getest of de kandidaat snel en adequaat hoofd- van bijzaken kan onderscheiden. 
 
6. Jurygesprek 
 
Het jurygesprek heeft als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te 
beoordelen, zijn motivatie alsook om na te gaan of hij de nodige kennis en 
bekwaamheden heeft verworven om hem toe te laten tot deze betrekking. Tijdens dit 
jurygesprek wordt eveneens de mondelinge kennis van het Frans getest. 
   
IV. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 3 
uur voor het derde gedeelte. 

 

V. Slaagcriteria 

  

Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte moeten de kandidaten ten minste 

10/20 behalen voor het vak “taalkennis” en hebben voldaan bij de geschiktheidstesten.  

 

Zij worden laureaat verklaard voor zover zij ten minste 10/20 behalen voor elk vak van 

het derde gedeelte en 12/20 voor het geheel van dit derde gedeelte.  

   

VI. Rangschikking  

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”.  

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  
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E. AANSTELLING  
 

De aanstelling van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I - 
Deel IV). 
 
Om te worden geregulariseerd, moeten de directiesecretarissen(essen) op proef of in 
stage gunstig worden beoordeeld. 
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TITEL III

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG
TOT DE BETREKKINGEN

DEEL III

DR.IJVER HIJSTOESTELLEN

A. \ryERKZAAMHEDEN

Bedienen van een kraan, een loopkraan of een portaalkraan, het schoonmaken,
smeren en gewoon onderhouden ervan inbegrepen.

Indien de uitoefening van hun hoofclbezigheid het hen toelaat, kunnen de drijvers
hijstoestellen belast worden met het uitvoeren van werkzaamheden behorende tot
het vak- en bedieningspersoneel, onder meer rangeerbewegingen.

8. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING

De betrekking van drijr,er hijstoestellen rvordt toegewezen overeenkomstig de
bepalingen van onderhavige bundel (Titel II) en rekening houdend met de hierna
vermelde bijzondere bepalingen.

t. Toegang tot de betrekking

De betrekking van drijver hijstoestellen is op aanvraag toegankelijk voor bedienden
die titularis zijn van een graad van rang 8 of 9, geregulariseerd zijn en gunstig
beoordeeld worden.

2. Keuze van tewerkstelling

De kandidaten kiezen het district waarin zij wensen tewerkgesteld te worden

3. Opleiding

De kandidaten die in aanmerking komen voor een aanstelling worden onderworpen
aan een geneeskundig onderzoek. De postulanten die de vereiste lichamelijke
voorwaarden vervullen, worden opgeroepen om een opleiding te volgen in de

werkzetel waar de vacature zich voordoet. Tijdens deze periode biijven ze titularis
van de graad en de post die ze in voorkornend geval verlaten.

RL,iì0ls.Doc 5l PS/1997
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Tijdens deze opleiding worden ze vertrouwd gemaakt met het besturen van het (of
de) hijstoestel(len) (kraan, loop- of portaalkraan) die ze zullen moeten bedienen en
met de studie van de begrippen aangaande het gebruik ervan :

- rol en werking van de voornaamste onderdelen;
- te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik.

Indien in de loop van deze periode blijkt dat de bediende niet voldoende
waarborgen biedt om met de functies van drijver hijstoestellen te worden belast,
wordt aan de opleiding een einde gesteld.

De opleiding wordt afgesloten met een praktische besturingsproef van het (de)
hijstoestel(len) waarvoor deze opleiding werd genoten.

4. Aanstelling

De bedienden die voldaan hebben bij de proef welke de opleiding afsluit, worden
aangesteld in de hoedanigheid van drijver hijstoestellen op de proef.

De bepalingen aangaande de datum van ranginneming en de proeþeriod e z4n
dezelfde als deze voorzien in onderhavige bundel (Titel I - Deel III).

RT'BO3S I)IX' 5t PS/r9q7
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TITEL III 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

DRUKKER "GROTE PERS" 
 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
  Drukken van één- of meerkleuren drukwerk van alle aard op typo en/of offsetper-

sen, volgens de richtlijnen van de dossiers die door het voorbereidingsbureau op-
gemaakt zijn. 

 
  Bedienen en onderhouden van typo- en offsetpersen. 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  De betrekking van drukker "grote pers" wordt toegewezen op grond van een proef 

overeenkomstig de bepalingen van onderhavige bundel (Titel I – Delen I en II) en 
rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
I. Vereist diploma of getuigschrift 

 
  De kandidaten moeten houder zijn van één van de volgende getuigschriften of di-

ploma’s behaald in de studierichting "grafische technieken" en afgeleverd door 
een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of er-
kende inrichting : 

 
• een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs 

(of evenwaardig); 
• een studiegetuigschrift van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs 

(of gelijkwaardig); 
• een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch secundair 

onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en 
dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met de hierboven vermelde getuig-
schriften. 

 
  De kandidaten, bedienden van de Maatschappij, moeten dat document niet voor-

leggen. 
 
 
 
 



Bundel 501 - Titel III - Deel III 
Drukker "grote pers" – Blz. 2 

  II. Vakken en aard van de proef 
 
 De proef bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte en omvat de volgen-

de vakken: 
 

Vakken 
 

Betrekkelijke waarde 

Schriftelijk gedeelte(1)

 
  

1. Meerkeuzevragen  
 

1 

 
Praktisch gedeelte  

2. Drukken van één- of meerkleuren
 drukwerk, recto-verso, op een grote 
 offsetpers. 

2 

  
 
  III. Uitvoerig programma van de vakken 
 
 1. 
 

Schriftelijk gedeelte 

 De meerkeuzevragen slaan op de kennis van de technologie van het vak waarvan 
het uitvoerig programma hierna wordt gepreciseerd : 

 
 
 

Beginsel van offsetpersen 

Beschrijving, werking, smering, regeling, onderhoud en opheffen van storingen op 
offsetpersen. 
 
Rubberdoeken (samenstelling), onderhoud van de rubberdoeken. 
 
Platen : onderzoek, reinigen, gommen en bevestigen op de plaatcylinder. 
 
Vochtwerk : inktrollen, vochtrollen, verschillende soorten vochtwerken. 

 
 
 

Beginsel van typopersen 

Beschrijving, werking, smering, regeling, onderhoud en opheffen van storingen op 
typopersen. 
 
Krachttoestellen : verschillende soorten, wijze van aanbrengen. 
 
Numeroteurs : verschillende soorten, werking, onderhoud en opheffen van storin-
gen. 
 
Stansen : stansvormen, werking. 
 

                                                 
(1)  In functie van het aantal kandidaten en van de behoeften kan dit schriftelijk gedeelte worden afgeschaft. 
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Pregen : preegvormen, werking. 
 
Rillen : rilvormen, werking. 

 
 
 

Quadrichromie 

Toepassingen, basisbegrippen, volgorde van de kleuren, storingen. 
 
Densitometrie : bepalen van de densiteiten, densitometers, densiteitsverschillen, 
automatische of manuele densiteitscontroles op de drukpers. 
 
Controlestrips : verschillende soorten, toepassingen, voor- en nadelen. 
 
Puntaangroei, trapping. 

 
 2. 
 

Praktisch gedeelte 

 Drukken van één- of meerkleurendrukwerk, recto-verso, op een grote offsetpers 
(A3 tot A1). Aanbrengen van correcties op de offsetplaat. 

 
  IV. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het schriftelijk gedeel-

te en op 2 uur voor het praktisch gedeelte. 
 
  V. Vereist aantal punten 
 
  Om opgeroepen te worden voor het praktisch gedeelte moeten de kandidaten min-

stens de 10/20 van de punten behalen op het schriftelijk gedeelte. Zij worden lau-
reaat verklaard indien zij minstens de 10/20 van de punten behalen op het prak-
tisch gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel van de proef. 

 
  Indien het schriftelijk gedeelte niet wordt georganiseerd moeten de kandidaten, 

om laureaat verklaard te worden, minstens de 12/20 van de punten behalen op het 
praktisch gedeelte. 

 
  VI. Rangschikking van de laureaten 
 
  Bij gelijk aantal punten wordt er rekening gehouden met het aantal punten dat be-

haald wordt voor het praktisch gedeelte (1)

 
. 

C. INDIENSTNEMING 
 
  De indienstneming geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Ti-

tel I – Deel III) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voor-
waarden. 

 
                                                 
(1) Indien het schriftelijk gedeelte niet wordt georganiseerd, wordt er bij gelijk aantal punten rekening gehouden 

met de leeftijd van de kandidaten, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 
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  I. Proef of stage 
 
  Tijdens de proeftijd of stage volgen de drukkers "grote pers" een specifieke be-

roepsopleiding eigen aan hun betrekking die afgesloten wordt met een proef.  De 
modaliteiten met betrekking tot deze opleiding worden gepreciseerd in een “Leer-
plan” waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij aanvang van de oplei-
ding. 

 
  Om na te gaan of ze geleidelijk de kennis verwerven die vereist is om voor de 

proef op het einde van de opleiding te slagen, worden zij aan periodieke geschikt-
heidscontroles onderworpen zoals voorzien in het voormeld leerplan. 

 
  Wanneer de uitslag van die controles wijst op een duidelijke ongeschiktheid voor 

de functies van drukker "grote pers", wordt er aan de proef of stage een einde ge-
steld. 

 
II. Regularisatie 

 
  Om geregulariseerd te worden moeten de drukkers "grote pers" voldaan hebben bij 

de eindproef zoals voorzien in het leerplan. 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

EERSTE ASSISTENT-INFORMATICA 

 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

 Uitvoeren van de werkzaamheden van de assistent-informatica die een uitgebreide 

beroepskennis vergen.  

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van eerste assistent-informatica wordt toegewezen door middel van 

een gesloten proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 
   

  I.  Toegang 

 

  Deze proef is toegankelijk voor de statutaire assistenten-informatica die de 

volgende voorwaarden vervullen: 

 

  - ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

  - ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in 

de graad van assistent-informatica.  

 

  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

  III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
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- Eerste gedeelte 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte  

2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

  1. Technische kennis 

    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede deel van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met als 

doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn 

motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en 

competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking. 

   

  3. Programma 

 

  Kennis micro-informatica en beheer informaticaparken 

   

  Basisprincipes protocol TCP/IP 

- LAN, MAN en WAN 

- OSI model 

- TCP/IP model 

- Apparatuur: 

 Fysische laag, ftp, optische vezel, Wi-Fi 

 Multiplexer 

 Hub 

 Switch 

 Router 

- Netwerklaag: 

 adressering 

 routingprotocollen 

- Applicatielagen 

 

Active directory 

Installeren, configureren en implementeren van Microsoft Windows 2008R2 

Active Directory 

 

Goede kennis van het micro-informaticamaterieel (nieuwste ontwikkelingen) 
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Besturingssystemen: 

- Kennis over het gebruik van DOS en kennis van de commando’s 

- Grafische interfaces: Windows XP/7: goede kennis en gebruik van de 

voornaamste functies. 

 

Software: 

- Word/Excel: zeer goede kennis 

- Access voor gevorderden 

 

  V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

  VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  

 

 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat 

verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de 

proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

D. AANSTELLING 

 

  De laureaten van de gesloten proef worden aangesteld als eerste assistent-

informatica vanaf de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk het 

proces-verbaal van de proef waarvan ze laureaat zijn, is afgesloten.  
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  Deze aanstelling is onderworpen aan het bezit van ten minste de aanschrijving 

"goed”. Zij gebeurt ter plaatse
(1)

 en zonder proef. 

 

  De bepalingen met betrekking tot de datum van ranginneming zijn dezelfde als 

deze voorzien in deze bundel (Titel I – Deel IV). 

 
 

                                                           
(1)

  Onder “ter plaatse” wordt verstaan, op de kaderpost waarvan ze titularis zijn, bij gebrek buiten kader in hun 

werkzetel van affectatie. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

EERSTE ASSISTENT KLANTEN 
 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
- Onthaal, informatieverstrekking en kanalisatie van de reizigers bij normaal verkeer. 
- Tussenkomst in geval van incidenten (verdelen water en voedsel, evacuatie, kanalisatie van 

de reizigers, …). 
- Bemensen van infostanden bij verstoord treinverkeer, evenementen en nieuwe treindienst. 
- Plaatsen van affiches (gele en blauwe, affiches werken, commerciële affiches). 
- Hulpverlening aan gestrande reizigers: gebruik van overstapbruggen, evacuatieladders, 

watervernevelaars, waterfonteinen. 
- Onthaal en hulp aan personen met beperkte mobiliteit. 
- Tussenkomst in de rangeerdienst (koppelen, loskoppelen, remproeven).  
 
 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van eerste assistent klanten wordt per district toegewezen in onderstaande 
voorrangsorde: 
 
I. volgens de bepalingen van Titel I van deze bundel, aan de personeelsleden van de 

Belgische Spoorwegen die de in letter C voorziene voorwaarden vervullen of die laureaat 
zijn van een openbare proef georganiseerd onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien 
in letter D hierna. Deze personeelsleden worden ingeschreven op de kandidatenlijst volgens 
de datum van afsluiting van de processen-verbaal van de respectievelijke proeven; 

 
II. volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I), aan de andere laureaten van de openbare 

proef waarvan sprake in letter D hierna. 
 
 
 
C. GESLOTEN PROEF 
 
I. Toegang 
 
Hebben toegang tot de graad van eerste assistent klanten, de statutaire personeelsleden die één 
van de volgende graden bezitten: rangeerder, assistent klanten, rangeermeester, 
locotractorbestuurder alsook de personeelsleden die een andere graad bezitten en die in het bezit 
zijn van het attest van geschiktheid van personeelslid belast met de rangeringen. 
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Om aanspraak te kunnen maken op de toepassing van deze bepaling moeten de betrokkenen: 
 
 minstens 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel gecumuleerd in voormelde graden. 

Wanneer het personeelslid niet de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend 
geval, rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in 
één van de voornoemde graden. Voor de personeelsleden die een andere graad bezitten, 
wordt de anciënniteit gerekend vanaf de datum van het behalen van het voornoemd attest 
van geschiktheid; 

 in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”. 
 
II. Periodiciteit  

De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften.  
 
III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte:  
 1.  Geschiktheidstesten 
 
- Tweede gedeelte:  
 2.  Jurygesprek 
 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede deel is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over het 
redeneer- en bevattingsvermogen van de kandidaat alsook om na te gaan indien hij, rekening 
houdend in het bijzonder met zijn verworven beroepservaring, de vereiste bekwaamheden bezit die 
nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden van eerste assistent klanten. 
 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de verbale vaardigheden en de klantgerichtheid van de 
kandidaat. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ uur 
voor het tweede gedeelte. 

 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan bij het 
eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
VII. Rangschikking  
 
De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden de ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste.  
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D.  OPENBARE PROEF 
 
I. Keuze van affectatie  
 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
 
II. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn: 
 
- van een getuigschrift van de tweede graad van het algemeen, technisch of kunstsecundair 

onderwijs(1) of het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 
beroepssecundair onderwijs afgeleverd door een door de Staat of één der 
Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling; 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs voor 
sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt 
beschouwd met één van de hierboven vermelde getuigschriften. 

 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten dat document niet 
voorleggen. 
 
III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte:  

1. Geschiktheidstesten 
 

- Tweede gedeelte:  
2.  Jurygesprek  

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede deel is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de 
motivering van de kandidaat, zijn verbale vaardigheden, zijn gedrag in het bijzonder op het gebied 
van klantgerichtheid, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van eerste assistent 
klanten alsook om na te gaan of hij het vereiste redeneer- en bevattingsvermogen bezit en de 
bekwaamheden voor de uitoefening van de werkzaamheden die verbonden zijn aan deze 
betrekking. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan bij het 
eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

                                                           
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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VII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste. 
   
 
 
E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 
I. Gesloten proef 
 
De aanstellingsmodaliteiten van de personeelsleden onder B. I hiervoor, zijn dezelfde als deze 
hierna voorzien voor de aanwerving voor wat de controle van de lichamelijke geschiktheid, datum 
van ranginneming en de proefperiode betreft.  
   
II. Openbare proef 
 
De aanwerving of aanstelling van de laureaten waarvan sprake onder B. II hiervoor gebeurt 
volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
Tijdens de stage of proefperiode volgen de eerste assistenten klanten een beroepsopleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijke initiatie(2). 
 
Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en de plaatselijke 
opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij 
de aanvang van de opleiding. 
 
III. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste assistenten klanten op proef of in stage: 
 
- voldoen bij de beroepsopleiding(2) en de plaatselijke initiatie overeenkomstig de modaliteiten 

voorzien in het leerplan; 
- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig voor de 

categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(3). 

                                                           
(2)  De personeelsleden die de graad van rangeerder, rangeermeester, operator cargo of 

ploegverantwoordelijke cargo bezitten zijn vrijgesteld deze opleiding te volgen. 
(3)  Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

EERSTE ASSISTENT OPERATIES 

 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

Uitvoering van de rangeerdienst in de stations en aanhorigheden, alsook in de 
werkplaatsen en aanhorende bundels en de daarmee verband houdende verrichtingen. 

 
Uitvoeren van de verrichtingen “vertrek trein”, namelijk: 
- Koppelen van de treinlocomotieven; 
- Wegnemen van de immobilisatie van gesleepte treinen; 
- Uitvoeren van remproeven; 
- Overbrengen en plaatsen van de eindseinen. 

 
Uitvoeren van de verrichtingen “aankomst trein”, namelijk: 
- Verzekeren van de immobilisatie van de gesleepte treinen; 
- Ontkoppelen van de treinlocomotieven; 
- Verwijderen en teruggeven van de eindseinen aan de bestuurder. 

 
Plaatsen en wegnemen van de vouwbalgen tussen de rijtuigen. 
 
Bediening van de elektrische kabels van het rollend materieel en de rijtuigschakelaars. 
 
Indien met de uitoefening van hun hoofdfunctie het hen toelaat, kunnen de eerste assistenten 
operaties worden belast met werkzaamheden die normaal door vak- en werkliedenpersoneel 
worden uitgevoerd. 
 
Assistentie bij de opvolging van de eerste vertrekken in de bundels, zowel op vlak van 
regelmaat als naleving van de voorziene samenstellingen. 
 
De bijzondere kennis die vereist is op vlak van veiligheid is terug te vinden in wettelijke 
bepalingen. 

 
 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van eerste assistent operaties wordt per district toegewezen volgens de 
bepalingen van Titel I van deze bundel en in volgende voorrangsorde: 

 
I. op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, aan de 

treinbestuurders en bestuurders rangeringen  in stage of op proef die niet slagen in de 

1e, 2e of 3e fase van de beroepsopleiding. Zij worden onderling gerangschikt volgens 

de datum van de notificatie van het einde van de stage of proefperiode; 

II. aan de laureaten van de proeven waarvan sprake onder letters C en D hierna, onderling 

gerangschikt in chronologische volgorde van de processen-verbaal van de proeven.  
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C. GESLOTEN PROEF 
 

I. Toegang 
 

Hebben toegang tot de graad van eerste assistent operaties, de statutaire personeelsleden 
die één van de volgende graden bezitten: rangeerder, assistent klanten, eerste assistent 
klanten, rangeermeester, locotractorbestuurder, bestuurder rangeringen of operator cargo 
alsook de personeelsleden die een andere graad bezitten en die in het bezit zijn van het attest 
van geschiktheid van personeelslid belast met de rangeringen. 
 

 Om aanspraak te kunnen maken op de toepassing van deze bepaling moeten de 
betrokkenen: 

 
- minstens 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in voormelde 

graden. Wanneer het personeelslid niet de vereiste graadanciënniteit bezit, wordt er, in 
voorkomend geval, rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk 
personeelslid in één van de voornoemde graden. Voor de personeelsleden die een 
andere graad bezitten, wordt de anciënniteit gerekend vanaf de datum van het behalen 
van het voornoemd attest van geschiktheid; 

- in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”. 
 

II. Periodiciteit  

De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften.  
 
III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte:  

1.  Geschiktheidstesten 
 
- Tweede gedeelte:  

2.  Jurygesprek 
 
 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 

1. Geschiktheidstesten 

Zie glossarium. 
 
2. Jurygesprek 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel 
heeft te oordelen over het redeneer- en bevattingsvermogen van de kandidaat alsook om na 
te gaan indien hij, rekening houdend in het bijzonder met zijn verworven beroepservaring, de 
vereiste bekwaamheden bezit die nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden van 
eerste assistent operaties. 
 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de verbale vaardigheden en de klantgerichtheid 
van de kandidaat. 

 
 V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ 
uur voor het tweede gedeelte. 
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VI. Slaagcriteria 

 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan 
bij het eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
VII. Rangschikking  

 
De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste.  
 
 

 
D.  OPENBARE PROEF 
 

I. Keuze van affectatie  

 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 

 
II. Vereist diploma of getuigschrift 

 
  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 

 
- van een getuigschrift van de tweede graad van het algemeen, technisch of 

kunstsecundair onderwijs(1) of het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de 
derde graad van het beroepssecundair onderwijs afgeleverd door een door de Staat of 
één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling; 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs 
voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig 
wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde getuigschriften. 

 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat document niet 
voorleggen. 

 
III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte:  

1. Algemene kennis 
 
- Tweede gedeelte:  

2.  Jurygesprek  
 
  IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

1. Algemene kennis 

De algemene kennis van de kandidaat omtrent wiskunde en het Nederlands alsook zijn 
redeneer- en bevattingsvermogen worden getest door middel van meerkeuzevragen. 
 
 

                                                           
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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2. Jurygesprek 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel 
heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn verbale vaardigheden, zijn gedrag, 
zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van eerste assistent operaties alsook 
om na te gaan of hij het vereiste redeneer- en bevattingsvermogen bezit en de 
bekwaamheden voor de uitoefening van de werkzaamheden die verbonden zijn aan deze 
betrekking. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ 
uur voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 10/20 
behalen voor het eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 

  VII. Rangschikking van de laureaten 
 

De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste. 

   
 
 
E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 
 De aanwerving of aanstelling gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel 

IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 

Tijdens de stage of proefperiode volgen de eerste assistenten operaties een beroepsopleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijke initiatie. 
 
Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en de plaatselijke 
opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar 
ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 
Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste assistenten operaties op proef of in stage: 
 
- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke initiatie overeenkomstig de 

modaliteiten voorzien in het leerplan; 
- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig voor 

de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(2). 
 
 
 

 

                                                           
(2)  Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 
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TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

EERSTE COMMERCIEEL BEDIENDE 
 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

Uitvoeren van de werkzaamheden van de commerciële bedienden. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van eerste commercieel bediende wordt toegewezen volgens de 

bepalingen van Titel I van deze bundel, aan de laureaten van de gesloten en 

openbare proeven waarvan sprake onder letter C en D hierna.  

 

 

C.  GESLOTEN PROEF 
 

  I. Toegang 

 

  De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire commerciële bedienden die de 

volgende voorwaarden vervullen: 

 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste twee jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet 

de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in 

de graad van commercieel bediende.  

 

II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

  III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit 2 delen en omvat de volgende vakken: 

 

 - Eerste gedeelte:  

  1. Technische kennis  
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 - Tweede gedeelte:  

  2. Jurygesprek  

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  1. Technische kennis 

    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel het 

bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering 

alsook na te gaan of hij de nodige technische kennis en competenties heeft 

verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking.  

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake in 1 en 2 hierboven slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van ontvanger. 

 

 V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  

 

 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat 

verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van 

de proef. 
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  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

  IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – Cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef.  

 

 

 

D.  OPENBARE PROEF 

 

De betrekking van eerste commercieel bediende wordt eveneens toegewezen door 

middel van een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en 

rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden.  

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn van : 

 

- een diploma van het hoger economisch onderwijs behaald na een 

basisopleiding van één cyclus; 

 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

economisch onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig 

leerplan; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

 II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd 

om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de betrekking 

van eerste commercieel bediende toe te lichten en om informatie te verschaffen 

over de voorwaarden omtrent aanwerving, opleiding, benuttiging en de eraan 

verbonden bezoldiging. 

 

 III. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit 3 delen en omvat de volgende vakken: 
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 - Eerste gedeelte: 

  1. Kennis van het Frans 

  2. Belgische en Europese spoorwegaardrijkskunde 

 

 - Tweede gedeelte: 

  Psychoprofessionele evaluatie 

 

 - Derde gedeelte: 

  3. Jurygesprek 

  4. Kennis van het Frans 

  5. Kennis van het Engels of kennis van het Duits  

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

 1. Vakken 1 en 2 

 

 Door middel van meerkeuzevragen wordt de kandidaat getest over : 

- zijn kennis van het Frans; 

- zijn kennis van de Belgische en de Europese spoorwegaardrijkskunde (een 

goede kennis hebben van de verschillende Europese regio’s en deze kunnen 

lokaliseren, spoortrajecten kunnen preciseren om op de beste manier 

verschillende bestemmingen te kunnen bereiken, …). 

 

 Psychoprofessionele evaluatie  

  

 Zie glossarium. 

 

 2. Vakken 3, 4 en 5 

 

Jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over: 

 

- de elementaire informaticakennis (het uitvoeren van eenvoudige opdrachten 

in het Windows besturingssysteem zoals opzoeken, openen, opslaan, sluiten 

en ordenen van bestanden, kennis van Microsoft Office Word, Excel en 

Outlook). Bij aanvang van het jurygesprek zal de kandidaat, zonder 

voorbereiding, aan een eenvoudige test op PC worden onderworpen;  

- de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking 

van eerste commercieel bediende;  

- zijn kennis van het Frans en (naar keuze van de kandidaat) van het Engels 

of Duits (in staat zijn deel te nemen aan een eenvoudige conversatie i.v.m. 

de commerciële verwachtingen van de klanten). 
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 V. Duur van de proef 
 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het derde gedeelte. 

 

 VI. Slaagcriteria 

 

 Om voor het derde gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor elk vak van het eerste gedeelte. 

 

 Ze worden laureaat verklaard voor zover zij ten minste 10/20 behalen voor elk 

vak van het derde gedeelte en 12/20 voor het geheel van het derde gedeelte. 

 

 VII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”.  

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

E.  AANSTELLING OF AANWERVING 

 

I. Gesloten proef 

 

De laureaten van de gesloten proef alsook die van de selectieproeven waarvan 

sprake in littera C - IX hiervoor worden aangesteld als eerste commercieel 

bediende vanaf de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk het 

proces-verbaal van de proef waarvan ze laureaat zijn wordt afgesloten. 

 

Deze aanstelling is onderworpen aan het bezit van ten minste de aanschrijving 

"Goed". Zij gebeurt ter plaatse
(1)

 en zonder proef. 

 

II. Openbare proef 
 

De aanwerving van de laureaten van de openbare proef gebeurt volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

Tijdens de proefperiode of stage volgen de eerste commerciële bedienden een 

beroepsopleiding, gevolgd door een plaatselijke opleiding. 

 

  De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding worden beschreven in een leerplan 

waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 

 

                                                           
(1)

  Onder “ter plaatse” wordt verstaan, op de kaderpost waarvan ze titularis zijn, bij gebrek buiten kader in hun 

werkzetel van affectatie. 
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  Evenwel gebeurt de aanstelling van de statutaire commerciële bedienden die 

laureaat zijn van de openbare proef van eerste commercieel bediende ter plaatse
(1)

 

zonder nieuwe stage of proefperiode en zonder nieuw geneeskundig onderzoek. 

Wanneer het personeelslid nog niet geregulariseerd is in zijn graad zal hij zijn 

stage of proefperiode in de graad van rang 4 verderzetten. 

 

 Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste commerciële bedienden voldoen 

bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding zoals voorzien in het leerplan. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

EERSTE COORDINATOR-BESTUURDER INFRA 

 

    Specialiteiten :  - bovenleidingen 

    - sporen 

    - tractie 

 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 

 

De werkzaamheden verbonden aan de graad van eerste coördinator-bestuurder 

infra zijn dezelfde als deze voorzien, per specialiteit, voor de graad van 

coördinator-bestuurder infra.  

 

  

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van eerste coördinator-bestuurder infra wordt toegewezen per 

specialiteit en door middel van een gesloten proef volgens de bepalingen van 

deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen 

bijzondere voorwaarden. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 
 

  I. Toegang  

 

De proef is toegankelijk voor de statutaire coördinators-bestuurders infra die de 

volgende voorwaarden vervullen:  

 

 in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”; 

 ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet 

de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, 

rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk 

personeelslid in de graad van coördinator-bestuurder infra. 
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  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

 III. Vakken en aard van de proef 
 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

  1. Technische kennis 

  

- Tweede gedeelte: 

  2. Jurygesprek 

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

 Technische kennis 

  

 Het uitvoerig programma van de vakken wordt hernomen in de bijlage. De 

technische kennis van de kandidaat wordt getest door middel van een 

schriftelijke vragenlijst. Indien gerechtvaardigd door het aantal kandidaten 

kunnen zij getest worden door middel van meerkeuzevragen. 

 

 Jurygesprek  

 

 Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek 

dat tot doel heeft na te gaan of de kandidaat, in zijn graad en zijn specialiteit, 

voldoende technische en praktische kennis heeft verworven die nodig is om 

hem toe te laten, in zijn specialiteit, tot de betrekking van eerste coördinator-

bestuurder infra (uitvoerig programma wordt hernomen in de bijlage) alsook 

om te oordelen over zijn motivering, zijn gedrag en redeneer- en 

bevattingsvermogen. 

 

 V. Duur van de proef 

 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1½ uur voor het tweede gedeelte. 

 

 VI. Slaagcriteria 

 

 Om voor het tweede gedeelte opgeroepen te worden, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

 Ze worden laureaat verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte.  

 

 

 

 

 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 

Eerste coördinator-bestuurder infra – Blz. 3 

 

50 H-HR/2018 

 

 

 VII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het 

vak “Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

D.  AANSTELLING  
 

 De aanstelling gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel 

IV) en volgens de volgende voorwaarden. 

 

De aanstelling in de graad van eerste coördinator-bestuurder infra gebeurt ter 

plaatse zonder proefperiode met ingang vanaf de eerste dag van het semester 

dat volgt op het semester wanneer het proces-verbaal van de proef werd 

afgesloten. 

 

Bovendien is zij afhankelijk van het bezit van: 

 

 de Europese vergunning en het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig 

voor hun graad; 

 het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig voor de 

categorie B (specialiteit “sporen”) of C (specialiteit “bovenleidingen” en 

“tractie”) (handgeschakelde versnellingsbak)
 (1)

. 

 

 

E.  VERANDERING VAN SPECIALITEIT 

 

De eerste coördinators-bestuurders infra mogen van specialiteit veranderen 

onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien in de rubriek van coördinator-

bestuurder infra. 

 

 

 

                                                           
(1)

 
  

Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS – Bundel 550). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” 

 

Arbeidsveiligheid en arbeidsveiligheid in de sporen en in hun nabijheid, 

beschermingsmaatregelen. 

Spoorvoertuigen (en uitrustingen) van de specialiteit, grondige kennis, werking, besturen, 

bedienen, onderhoud, herziening, depanneren, op punt stellen, lezen van plans en schetsen. 

 

Infrastructuuruitrustingen, technologie en gereedschap eigen aan de specialiteit van het 

personeelslid 

 

Lezen van plans en schetsen van elektriciteit, pneumatica, hydraulica en mechanica.  

Zoeken naar averijen en defecten. Onderhoudsprincipes. 

 

Reglementering betreffende deze vakken. 

Administratieve en reglementaire kennis en houden van documenten i.v.m. het besturen en 

het bedienen van spoorvoertuigen van de directie Infrastructuur. 

 

Tijdens het tweede gedeelte: een rit met besturing en bediening van een voertuig van de 

specialiteit. Een vrijstelling voor deze rit mag gegeven worden, op voorwaarde dat het 

personeelslid geregeld binnen de zes maanden vóór de datum van de proef een dergelijk 

voertuig heeft bestuurd. Deze voorwaarde moet door de onmiddellijke chef op het 

inschrijvingsformulier van de proef bevestigd worden. 

 

Kennis van het besturen van ten minste twee andere spoorvoertuigen gebruikt door de andere 

specialiteiten. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

EERSTE COORDINATOR PLANNING 
 

  
  
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

De eerste coördinator planning is verantwoordelijk voor: 
 

- het operationeel goed functioneren van het magazijn en de medewerkers die hieraan 
verbonden zijn; 

-  het beheer en de organisatie van de verschillende stromen die gelinkt zijn aan de 
productie (voorraad, de opslag en de inkomende en uitgaande goederenstromen 
richting productie); 

-  de dagelijkse opvolging van het magazijn, de orders en de stock; 
-  de dagelijkse opvolging van de productie; 
-  de organisatie van de inventaris en de locatie van de verschillende goederen in het 

magazijn; 
-  de omkadering van zijn ploegen; 
-  een duidelijke en efficiënte communicatie; 
-  om zijn KPI’s (Key Performance Indicators) te behalen, efficiënte processen op te 

zetten en toe te passen binnen elke domein van het “centraal magazijn”; 
-  leiden van kleine projecten gerelateerd aan de planning. 

 
 

 

B. TOEWIJZIGING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van eerste coördinator planning wordt toegewezen overeenkomstig de 

bepalingen van Titel I van deze bundel aan de laureaten van de gesloten proef en van de 

openbare proef waarvan sprake onder letter C en D hierna. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 
I. Toegang 
 
De gesloten proef is toegankelijk voor de eerste technisch coördinators benuttigd binnen de 
directie B-Technics (B-TC) belast met planning activiteiten en die de volgende voorwaarden 
vervullen: 
 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen; 
- in het bezit zijn van ten minste de aanschrijving “goed”. 
 
II. Periodiciteit 
 
De gesloten proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
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III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte: 
 1. Technische kennis 
 
- Tweede gedeelte: 
 2. Jurygesprek 
 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 
1. Technische kennis 
 
Testen van de technische kennis van de kandidaat. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel 
heeft het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering 
alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en bekwaamheden heeft verworven 
om hem toe te laten tot de hogere betrekking. 
 
3. Programma (technische kennis) 
 
De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken met 
betrekking tot de toegang tot de graad van adjunct hoofdcoördinator planning. 

 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 
 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen 
genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende sessie van de 
gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven. 
 
VII. Slaagcriteria 
 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 
 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten de kandidaten ten 
minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten 
minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 
 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor 
zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
 
VIII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voorrangsorde: 
 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 
Eerste coördinator planning – Blz. 3 

 

50 H-HR/2018 

Wanneer zij dit wensen kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te 
worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten 
voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 
 
IX. Bijzondere bepalingen 
 
De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat zijn van de 
selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad 
toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze worden ingeschreven op de 
kandidatenlijst voor de betrekking van eerste coördinator planning vanaf de datum van het 
proces-verbaal van de selectieproef waarvoor ze geslaagd zijn. 

 
 
D. OPENBARE PROEF 
 

De betrekking van eerste coördinator planning wordt eveneens toegewezen door middel van 
een openbare proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 
houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Vereist diploma of getuigschrift 

 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 
- diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één cyclus 

georiënteerd naar beheer van vervoer en bedrijfslogistiek, MRP-planning, industriële 
planning, kwaliteit, industriële logistiek en organisatie; 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch hoger 
onderwijs van het korte type voor sociale promotie dat als gelijkwaardig wordt 
beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan. 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde 
of erkende inrichting. 
 
II. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen. Zij wordt als volgt georganiseerd: 
 
- Eerste gedeelte(1): 
 1. Technische kennis 
 
- Tweede gedeelte: 
 2. Jurygesprek 
 
III. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Technische kennis 
 
Testen van de technische kennis van de kandidaat. Het uitvoerig programma is hernomen in 
de bijlage. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met als doel 
te oordelen over de technische kennis van de kandidaat met betrekking tot de vakken 
waarvan het uitvoerig programma hernomen is in de bijlage alsook om te oordelen over zijn 
motivering, zijn gedrag, zijn redenerings- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de 
onderneming en de betrekking van eerste coördinator planning. 
 

 

                                                 
(1)  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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IV. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte en op ¾ uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
V. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte van de proef moeten de kandidaten ten 
minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard als ze ten 
minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
 
 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

De aanstelling of aanwerving gebeurt in volgorde van de processen-verbaal van de 
openbare proeven, selectieproeven (zie letter C – cijfer IX hiervoor) en gesloten proeven. 
 
I. Gesloten proef 
 
De modaliteiten inzake de aanstelling van deze laureaten zijn dezelfde als deze voorzien 
onder cijfer II hierna wat betreft de datum van ranginneming en de stage of proefperiode. 

 
II. Openbare proef 
 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten van de openbare proef gebeurt voglens de 
bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
Tijdens de stage of proefperiode volgen de eerste coördinators planning een 
beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden gevolgd door een plaatselijke initiatie. 
  
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de 
aanvang van de opleiding. 
 
III. Regularisatie 
 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste coördinators planning voldoen bij de 
beroepsopleiding en de plaatselijke initiatie overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het 
leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET GEDEELTE ‘TECHNISCHE KENNIS’ VOORZIEN IN HET 
JURYGESPREK VAN DE OPENBARE PROEF 
 
 
1. MRP : Materials Requirement Planning 

 

- De globale structuur, het functionele schema, het uitrekenen van de belasting 

- Sales and operation planning (S&OP) 
- Manufacturing planning and scheduling (MPS)  
- De beschikbare middelen binnen een MRP: fysieke behoeften, technische behoeften, 

behoeften gerelateerd aan de stromen (goederenstroom,…)  
- De verschillende stappen in de planning en de scheduling 
- De planning van de productie, en de mogelijke strategieën rond de planning 
- De planning van de materiaalbehoefte: rol, de input, werking van de S&OP 
- De planning van de behoeftes in verschillende stukken, aanpassen i.f.v. de 

belasting/capaciteit (MRP2). 
- Aanpassing van de voorraad 
- Planning van de voorraad i.f.v. andere mogelijks gewijzigde productieplanningen, het 

beheer van de stock over de verschillende afdelingen heen 

 
2. Analyse op basis van de P.E.R.T. methode 
 

- De opbouw, de doelstelling, het toepassingsgebied en de voorwaarden die nodig zijn om 
de P.E.R.T methode te kunnen toepassen en deze grafisch voor te stellen. 

- Weten hoe hij een oefening op basis van de P.E.R.T. methode moet oplossen 
 

3. Analyse op basis van een Gantt diagram 

 
- De definitie, de doelstellingen, het toepassingsgebied en de voorwaarden die nodig zijn 

om de Gantt methode te kunnen toepassen en deze grafisch voor te stellen. 
- Weten hoe hij een oefening op basis van de Gannt methode moet oplossen 
- Vergelijking kunnen maken tussen de P.E.R.T. methode en een Gannt diagram  

 
4. Noties hebben van logistiek 

 
- De organisationele principes die toegepast worden binnen een logistiek magazijn 
- De ontvangst, stockage en het klaarmaken voor verzenden van de onderdelen 
- De logistieke keten: levering, opslag en distributie 
- De aankoopstrategie 
- Organisatie van de stock 
- Inventaris rond stockbeheer 
- Het beheer van de verschillende stromen, JIT-principe (Just In Time-principe) 
- De goederenontvangst 
- Kennis van ERP-systemen 
 

 
 
 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel II – Deel I zal u alle informatie terugvinden die betrekking heeft op:  
 

 De bevorderingsonderafdelingen 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-333 
 
 

 De voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-4017 

 
 

 De voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-4012 
 
 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012


Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895


Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895


Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 
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TITEL II 
 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

EERSTE LASMONITOR 

 

Specialiteiten: - infrastructuur 

             - werkplaatsen rollend materieel 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

Per specialiteit, uitvoeren van de werkzaamheden van lasmonitor.  

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van eerste lasmonitor wordt toegewezen per specialiteit en 

door middel van een gesloten proef volgens de bepalingen van deze 

bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

voorwaarden. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 
 

I. Toegang  

 

De proef is toegankelijk, per specialiteit, voor de statutaire lasmonitors die 

de volgende voorwaarden vervullen: 

 

- in het bezit zijn van tenminste de aanschrijving “goed”; 

- tenminste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid 

niet de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend 

geval, rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als 

tijdelijk personeelslid in de graad van lasmonitor. 

 

  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
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  III. Vakken en aard van de proef 
 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1.  Technische kennis 

  

- Tweede gedeelte: 

  2.    Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis  

  

  Toepassing van de gevolgde theoretische opleiding (EWS) in een 

praktische lasactiviteit verbonden aan zijn de specialiteit. 

   

2. Jurygesprek 

 

  Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over het bevattings- en 

redeneervermogen van de kandidaat met betrekking tot de inhoud van het 

eerste gedeelte alsook om na te gaan of hij in zijn graad en specialiteit de 

nodige beroepsbekwaamheid heeft verworven om hem toe te laten tot de 

hogere betrekking. 

 

  V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste 

gedeelte en op een ½ uur voor het tweede gedeelte. 

 

  VI. Slaagcriteria 

 

  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten 

tenminste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 

  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte van de proef. 

 

  VII. Rangschikking  

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op 

het vak “Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, 

waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 
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D. AANSTELLING 

 

  De aanstelling gebeurt volgens de bepalingen van titel I van deze bundel, 

ter plaatse en zonder proefperiode, met uitwerking op de eerste dag van 

het semester dat volgt op het semester waarin het proces-verbaal van de 

proef werd afgesloten. 

 

  De personeelsleden, die op deze datum in de andere specialiteit op proef 

zijn, worden in deze specialiteit benoemd tot “eerste” op proef. In geval 

de proefperiode onvoldoende is, worden zij in de hoedanigheid van 

“eerste” in hun vorige specialiteit teruggeplaatst. 
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TITEL II 
 

 
BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 
 

 
DEEL II 

 
 

EERSTE ONDERSTATIONSCHEF 
 
     Specialiteiten:  - cargo 
     - reizigers 
 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 
Per specialiteit, uitvoeren van de werkzaamheden van de onderstationschef. 
 
 
 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van eerste onderstationschef wordt toegewezen volgens de bepalingen van Titel I 
van deze bundel volgens volgende voorrangsorde: 

 
I. aan de laureaten van de gesloten proef waarvan sprake onder letter C hierna;  

 
II. 1e) door verandering van specialiteit volgens de bepalingen voorzien onder letter F hierna.  
 
 Deze kandidaten worden onderling gerangschikt volgens hun graadanciënniteit(1). Bij een 

gelijk aantal graadanciënniteit worden ze onderling gerangschikt volgens hun 
dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de 
oudste; 

 
2e) voor de specialiteit “reizigers”, op hun aanvraag;  

 
- aan de eerste commerciële bedienden die ten minste de aanschrijving “goed” 

bezitten; 
- aan de eerste opstellers van de ontvangsten die ten minste de aanschrijving 

“goed” bezitten.; 
- aan de eerste verkeersinfobedienden die geaffecteerd zijn bij de NMBS en die 

ten minste de aanschrijving “goed” bezitten.  
 

Deze kandidaten worden onderling gerangschikt volgens hun dienstanciënniteit. Bij een 
gelijk aantal dienstanciënniteit worden ze onderling gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste; 

 
III. aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter D hierna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)  Wanneer de kandidaat verschillende specialiteiten heeft verworven die verbonden zijn aan de betrokken 

graad, wordt er rekening gehouden met de samengevoegde anciënniteit verworven in elk van deze 
specialiteiten. 
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C.  GESLOTEN PROEF 
 
I. Toegang 
 
De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire onderstationschefs en onderstationschefs 1e 
klasse die de volgende voorwaarden vervullen: 
 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit bezitten, in voorkomend geval samengevoegd in de 

verschillende specialiteiten verbonden aan de verworven graad. Wanneer het personeelslid 
niet de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden 
met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk onderstationschef; 

- de aanschrijving “goed” bezitten of gunstig beoordeeld zijn ingeval van het op proef stellen 
als gevolg van een verandering van specialiteit. 

 
II. Periodiciteit 
 
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
 
III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(2) 

1. Technische kennis (per specialiteit) 
 
- Tweede gedeelte 
  2. Jurygesprek 
 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Technische kennis 
    
De technische kennis van de kandidaat wordt getest. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel het bevattings- en 
redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering alsook om na te gaan of hij de 
nodige technische kennis en competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere 
betrekking.  
 
3. Programma 
 
De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken voorzien voor de 
toegang tot de graad van adjunct-stationschef (per specialiteit). 
 
V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor 
het tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 
 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen genieten van 
een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende sessie van de gesloten proef voor 
zover het programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven.  
 

 
 

                                                           
(2)  De kandidaten worden ondervraagd over het vak van de specialiteit die zij bezitten op de datum van de 

afsluiting van de inschrijvingen van de proef. 
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VII. Slaagcriteria 
 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten 
minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten 
minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor zover zij 
ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
 
VIII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voorrangsorde: 
 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
 IX. Bijzondere bepalingen 
 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat zijn van de 
selectieproeven van de 1e groep van de bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad toegang 
geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef.  
 
 
 
D.  OPENBARE PROEF 
 
De betrekking van eerste onderstationschef wordt eveneens toegewezen door middel van een 
openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de 
hierna opgenomen bijzondere voorwaarden.  
 
I. Vereist diploma of getuigschrift 
 

 De kandidaten moeten in het bezit zijn: 
 

- van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één cyclus; 
 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger economisch, 
sociaal of technisch onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 
erkende inrichting. 
 
II. Informatieve zitting 
 
Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd om een 
verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel het beroep van eerste onderstationschef 
(per specialiteit) toe te lichten en om informatie te verschaffen over de voorwaarden voor 
aanwerving, opleiding, benuttiging en de eraan verbonden bezoldiging. 
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 III. Vakken en aard van de proef 
 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken:  
 

 - Eerste gedeelte:  
  1. Geschiktheidstesten 

 - Tweede gedeelte:  
  2. Jurygesprek 

 
 IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

 1. Geschiktheidstesten 

 
Zie glossarium. 

  
 2. Jurygesprek 

 Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de 
motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 
eerste onderstationschef alsook om na te gaan of hij het vereiste redeneer- en bevattingsvermogen 
bezit en de bekwaamheden voor de uitoefening van de werkzaamheden (per specialiteit) die 
verbonden zijn aan deze betrekking. 

 
 V. Duur van de proef 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor 
het tweede gedeelte. 

 
 VI. Slaagcriteria 
 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan bij het 
eerste gedeelte.  

 
 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 
 VII. Rangschikking 
 

De laureaten worden gerangschikt per specialiteit(3) volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”. 
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste.  
 
 
 
E.   AANSTELLING OF AANWERVING 
 
I. Opmerking 
 
De laureaten die in meerdere klassementen zijn hernomen krachtens de bepalingen voorzien 
onder letter D.VII hiervoor worden van deze klassementen geschrapt vanaf hun aanwerving of 
aanstelling als eerste onderstationschef. 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(3)  Wanneer een zelfde proef wordt georganiseerd voor verschillende specialiteiten bepalen de juryleden van 

het jurygesprek de specialiteit(en) waaronder de laureaat wordt gerangschikt.  
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II. Gesloten proef 
 

De laureaten van de gesloten proef alsook die van de selectieproeven waarvan sprake in letter C - 
IX hiervoor worden aangesteld als eerste onderstationschef in hun specialiteit vanaf de eerste dag 
van het semester dat volgt op dat tijdens welk het proces-verbaal van de proef waarvan ze laureaat 
zijn, is afgesloten. 
 
Deze aanstelling is onderworpen aan het bezit van ten minste de aanschrijving "Goed" of van een 
gunstige beoordeling in het geval van een op proef stelling als gevolg van een verandering van 
specialiteit. Zij gebeurt ter plaatse(4) en zonder proefperiode. 
  
Deze bepalingen zijn van toepassing ongeacht deze voorzien onder letter F hierna betreffende de 
verandering van specialiteit. 
 
III. Verandering en bevordering van graad 
 
De voorwaarden van aanstelling van de kandidaten waarvan sprake onder letter B.II hiervoor zijn 
dezelfde als deze hierna voor de aanwerving wat betreft de controle van lichamelijke geschiktheid, 
de datum van ranginneming en de proefperiode.  
 
IV. Openbare proef 
 
De aanwerving of aanstelling als eerste onderstationschef gebeurt volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
Tijdens de proeftijd of stage volgen de eerste onderstationschef een beroepsopleiding specifiek 
voor hun betrekking, gevolgd door een plaatselijke opleiding. 
 
Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en de plaatselijke 
opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij 
het begin van de opleiding. 
 
Evenwel gebeurt de aanstelling van de statutaire onderstationschefs of onderstationschefs 1e 
klasse die laureaat zijn van de openbare proef van eerste onderstationschef ter plaatse(4), zonder 
nieuwe stage of proefperiode en zonder nieuw geneeskundig onderzoek. Wanneer het 
personeelslid nog niet geregulariseerd is in zijn graad zal hij zijn stage of proefperiode in de graad 
van rang 4 verderzetten. 
 

 Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste onderstationschefs op proef of in stage voldoen 
bij een proef handelend over de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding zoals voorzien in het 
leerplan dat voor hun specialiteit is voorzien. 
 
 
 
F.   VERANDERING VAN SPECIALITEIT 
 
Na hun regularisatie mogen de eerste onderstationschefs hun overgang vragen naar de andere 
specialiteit verbonden aan hun graad. Deze overgang gebeurt op proef volgens de voorwaarden 
zoals voorzien bij de aanstelling of aanwerving (letter E. hiervoor). 
 
Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden in zijn nieuwe specialiteit neemt hij 
terug een vacante post in van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader geplaatst in 
een werkzetel waar volgens de voorzieningen vacante betrekkingen zullen komen in deze oude 
specialiteit. Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit is moeten terugkeren tijdens of op het 
einde van de proefperiode mag een zelfde overgang niet meer vragen. 
 
De wederopneming op verzoek in de vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet toegestaan. 

                                                           
(4)  Onder “ter plaatse” wordt verstaan, op de kaderpost waarvan ze titularis zijn, bij gebrek buiten kader in 

hun werkzetel van affectatie. 
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TITEL III 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

EERSTE ONTHAALBEDIENDE 
 
 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
  Activiteiten betreffende de verkoop en de informatie in verband met het binnen-

lands en het internationaal reizigersvervoer, die een uitgebreide beroepskennis 
vergen. 

  Speaker in belangrijke seinhuizen. 
  Activiteiten infostanden 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  I. Aanwerving 
 
  De betrekking van eerste onthaalbediende wordt toegewezen op grond van een 

proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Delen I en II) en 
rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
  1. Vereist diploma of getuigschrift 
 
  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 
 

• van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van 
één cyclus in het studiegebied “Handelswetenschappen en bedrijfskunde” of 
een gelijkwaardig geacht diploma; 

 
• of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het economisch 

hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als gelijk-
waardig wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesub-
sidieerde of erkende inrichting. 
2. Vakken en aard van de proef 
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  De proef bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een psychologische test en een mon-

deling gedeelte en omvat de volgende vakken. 
 
 

Vakken Betrekkelijke waarde 

Schriftelijk gedeelte  

1. Vertaling van het Frans naar het Nederlands 

2. Naar keuze van de kandidaat: 

 Vertaling van het Engels naar het Nederlands 
 of 
 Vertaling van het Duits naar het Nederlands 

1 

1 

Psychoprofessionele test - 

Mondeling gedeelte  

3. Onderhoud 

4. Kennis van de Franse taal 

5. Naargelang de keuze van de kandidaat bij het 
schriftelijk gedeelte: 

 Kennis van de Engelse taal 
 of 
 Kennis van de Duitse taal 

2 

1 

1 

 
  3. Bijzondere bepaling 
 
  Om hun klassement te verbeteren hebben de kandidaten de mogelijkheid om, bin-

nen de toegestane tijd, te antwoorden op de vragen van de twee optievakken onder 
cijfers 2 en 5 van de tabel hierboven.  De punten behaald op de niet verplichte 
vakken worden in aanmerking genomen voor zover de kandidaat tenminste de 
8/20 van de punten voor elk van deze vakken behaalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. Uitvoerig programma van de vakken 
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  Vakken 1 en 2 
 
  Vertaling van een tekst handelend over een onderwerp van algemene aard. 
 
  Onderhoud 
 
  Individueel onderhoud met als doel te oordelen over de persoonlijkheid van de 

kandida(a)t(e), zijn (haar) motivering, zijn (haar) houding, zijn (haar) redenerings- 
en bevattingsvermogen, zijn (haar) interesse voor de onderneming en de functie. 

 
  5. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de zittingen van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het 

schriftelijk gedeelte en op 1½ uur voor het mondeling gedeelte. 
 
  6. Vereist aantal punten 
 
  De kandidaten die tenminste de 10/20 van de punten op elk vak van het schrifte-

lijk gedeelte behalen worden opgeroepen voor het mondeling gedeelte.  Zij wor-
den laureaat verklaard indien zij minstens de 10/20 van de punten behalen op elk 
vak van het mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel van de 
proef. 

 
  Voor de toepassing van deze bepalingen met betrekking tot de vakken 2 en 5, 

wordt er enkel rekening gehouden met de punten bekomen voor het door de kan-
didaat aangeduide voorkeurvak, in de veronderstelling dat deze de twee optievak-
ken (zie cijfer 3 hiervoor) voorlegt. 

 
  7. Rangschikking 
 
  Onder voorbehoud van de bepalingen voorzien onder cijfer 3 hiervoor, wordt de 

rangschikking bepaald door het aantal punten bekomen voor het geheel van de 
vakken dat de kandidaat heeft voorgelegd. 

 
  Bij gelijk aantal punten wordt er bij de rangschikking rekening gehouden met het 

aantal punten behaald op het mondeling gedeelte. 
 
  II. Overgang van de statutaire onthaalbedienden naar de graad van eerste 

onthaalbediende 
   
  De betrekking van eerste onthaalbediende wordt eveneens toegewezen op grond 

van een gesloten proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel II) (1) 
en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
 
  1. Toelatingsvoorwaarden 
 

                                                 
(1) In afwachting van de publicatie van Titel II blijven de bepalingen van het AB nr. 62 van 1932 van toepassing 
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• 

• 

  Deze proef is toegankelijk voor statutaire onthaalbedienden die de volgende voor-
waarden vervullen : 

 
gunstig beoordeeld zijn; 

 
een graadanciënniteit van tenminste twee jaar tellen. 

 
  2. Gesloten proef 
 

a) Periodiciteit 
 
  De gesloten proef wordt om de twee jaar georganiseerd. 
 
  b) Vakken en aard van de proef 
 
  De proef omvat een schriftelijk en een mondeling gedeelte.  Voor wat het schrifte-

lijk gedeelte betreft hebben de onthaalbedienden de keuze één van de hieronder 
vermelde vakken af te leggen. 

 

Vakken Betrekkelijke waar-
de 

Schriftelijk gedeelte  

 Reglementering en tarieven i.v.m. het binnenlands  
 en internationaal reizigersvervoer 
 (Principes en oplossing van toepassingsgevallen) 
  
of 
 Algemene reglementering betreffende : 
 

− de inrichting van de dienst der treinen  
− de informatie aan het cliënteel 
− de vorming, het verkeer, het vergezellen en het 

vertrek van de treinen van alle categorieën 
 

1 
 
 
 
 
1 
 

Mondeling gedeelte  

 Onderhoud 1 

 
  c) Uitvoerig programma van deze vakken. 
 
  Het uitvoerig programma van de vakken komt voor in de bijlage. 
 
  d) Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het schriftelijk gedeel-

te en op een ½ uur voor het mondeling gedeelte. 
  e) Vrijstelling van het schriftelijk gedeelte van de proef 
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Kunnen genieten van een vrijstelling van het schriftelijk gedeelte van de proef, de 
kandidaten die reeds hebben voldaan (tenminste 10/20 van de punten) bij het vak 
“Reglementering en tarieven i.v.m. het binnenlands en internationaal reizigersver-
voer”, hetzij bij een sessie van de selectieproeven, hetzij bij een vroegere gesloten 
proef die toegang geeft tot de graad van eerste onthaalbediende en voor zover het 
uitvoerig programma en de voorwaarden om te slagen (vereist aantal punten) die 
er betrekking op hebben precies dezelfde waren als deze voorzien voor de selec-
tieproeven georganiseerd in hetzelfde jaar als de voornoemde gesloten proef.  

 
 Kunnen eveneens van een vrijstelling van het schriftelijk gedeelte genieten, de 

kandidaten die reeds hebben voldaan (tenminste 10/20 van de punten) bij het vak 
"Algemene reglementering betreffende de inrichting van de dienst der treinen, de 
informatie aan het cliënteel, de vorming, het verkeer, het vergezellen en het ver-
trek van de treinen van alle categorieën" bij een vroegere gesloten proef die toe-
gang gaf tot de graad van eerste onthaalbediende. 

 
 f) Vereist aantal punten 
 

- kandidaten die de volledige proef afleggen: 
 
 om voor het mondeling gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten 

de kandidaten tenminste de 10/20 van de punten voor het schriftelijk gedeel-
te behalen. Zij worden laureaat verklaard wanneer zij tenminste de 12/20 
van de punten behalen voor het mondeling gedeelte. Indien dit niet het geval 
is worden zij laureaat verklaard voor zover zij tenminste de 10/20 van de 
punten behalen voor het mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten voor 
het geheel van de proef. 

 
- kandidaten die vrijgesteld zijn van het schriftelijk gedeelte: 
 
 de kandidaten die vrijgesteld zijn van het schriftelijk gedeelte worden laure-

aat verklaard voor zover zij tenminste de 12/20 van de punten behalen voor 
het mondeling gedeelte van de proef. 

 
  g) Rangschikking 
 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voor-
rangsorde: 
 
 de graadanciënniteit; 
 het aantal punten behaald voor het mondeling gedeelte; 
 de leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
  3. Bijzondere bepalingen  
   

 In het geval dat een bediende nog niet geregulariseerd is in de graad die toe-
gang geeft tot de hogere trap op het ogenblik dat hij deelneemt aan de proef 
die toegang geeft tot de graad van eerste onthaalbediende, verliest hij het 
voordeel van het slagen voor deze proef als hij niet geregulariseerd wordt in 
deze graad. 
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 De onthaalbedienden die laureaat zijn van de selectieproeven van de 1e 
groep van een bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad toegang geeft, 
zijn vrijgesteld van de gesloten proef waarvan sprake onder cijfer 2 hier-
voor. 

 
 
C. INDIENSTNEMING 
 
  I. Aanwervingsproef 
 
  De indienstneming van de laureaten van de aanwervingsproef geschiedt overeen-

komstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel III) en rekening houdend 
met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
  1. Proeftijd of stage 
 
  Tijdens de proeftijd of de stage worden de eerste onthaalbedienden opgeroepen 

om een beroepsopleiding te volgen specifiek voor hun graad.  Deze opleiding 
wordt verstrekt door de gebruikende diensten volgens de modaliteiten die voor-
zien zijn in het leerplan, waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij de 
aanvang van de opleiding.  Bovendien volgen zij de cursus 2000 van het vakon-
derwijs voorzien voor hun graad. 

 
  2. Regularisatie 
 
  Om geregulariseerd te worden moeten de eerste onthaalbedienden voldoen bij een 

proef handelend over de cursus 2000, alsook over de cursussen verstrekt tijdens 
de beroepsopleiding. 

 
  II. Gesloten proef 
 
  De laureaten van de gesloten proef alsook die van de selectieproeven waarvan 

sprake onder littera B - Cijfer II 3 hiervoor worden benoemd tot eerste onthaalbe-
diende op de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk het proces-
verbaal van de proef waarvan ze laureaat zijn wordt afgesloten. 

 
  Deze benoeming is onderworpen aan het bezit van tenminste de aanschrijvings-

vermelding "goed" of aan een gunstige beoordeling in het geval dat de aanschrij-
ving voorbehouden is. 

 
  Deze benoeming geschiedt ter plaatse en zonder proef, met dien verstande dat de 

bedienden die niet geregulariseerd zijn in de graad die ze verlaten hebben hun sta-
ge of proefperiode verder zetten in de graad van eerste onthaalbediende voor de 
resterende periode. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE GESLOTEN PROEF VOOR DE OVERGANG 
VAN DE STATUTAIRE ONTHAALBEDIENDE NAAR DE GRAAD VAN EERSTE 
ONTHAALBEDIENDE 
 
Schriftelijk gedeelte 
 
Reglementering en tarieven in verband met het binnenlands en internationaal reizigers-
vervoer 

 
Het uitvoerig programma van dit vak is hetzelfde als dit voorzien in het programma van het 
schriftelijke gedeelte van de selectieproeven van de eerste groep die toegang geven tot de 
graad van ontvanger 
 
Of 
 
Algemene reglementering betreffende : 
 

- de inrichting van de dienst der treinen;  
- de informatie aan de cliënteel; 
- de vorming, het verkeer, het vergezellen en het vertrek van de treinen van alle  

categorieën 
 
Reglement en Bundel Titel en/of hoofdstuk 
Informatie aan het clienteel  

  Mondelinge aankondigingen in 
de stations 

  

   De voorbeelden van mondelinge aankon-
digingen (opgenomen in de betrokken om-
zendbrief) in de stations zowel bij normaal 
als ontregeld treinverkeer 
 

Handlei-
ding 

II Reizigerstreinen – Vorming en 
verkeer 

  

    Voorwoord 
 

 Deel 1 Vormen van de treinen 
 

  

 Bun. 1 Treinen samengesteld uit     
motorstellen 

  

   1 
6 

Gemeenschappelijke bepalingen 
Merktekens op de rijtuigen 

 Bun. 2 Treinen samengesteld uit mo-
torwagens 

  

   1 
 

Algemene bepalingen 
 

 Bun. 3 Treinen samengesteld uit ge-
sleept materieel 

  

   1 
6 

Gemeenschappelijke bepalingen 
Merktekens op de rijtuigen 

Reglement en Bundel Titel en/of hoofdstuk 
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 Bun. 4 Hogesnelheidstreinen 1 
2 
 
3 

EUROSTAR-materieel 
Ander HST-materieel dan             
EUROSTAR 
ICE 3-materieel 
 

 Deel 2 Rijden van de treinen 
 

  

 Bun. 2 Wachttijden en aansluitingen 1 
2 

Wachttijden 
Aansluitingen 
 

 Bun. 3 Bijzonderheden 1 
2 

Groepsreizen 
Reizigers met beperkte mobiliteit 
 

 Bun. 4 Vertrek van de treinen 1 Tussenkomst in de vertrekprocedure 
 

ARGSI 3.1.4 Het vergezellen 1 Terminologie 
 

ARGSI 4.1.2 Opstellen en publiceren van de 
dienstregelingen 

1 Algemeenheden 

   2 Opmaak van de dienstregelingen 
   3 Publicatie van de dienstregelingen 

 
ARGSI 5.1.1 Gemeenschappelijke voor-

schriften voor alle categorieën 
treinen 

  

   1 Opmerkingen vooraf 
   2 Terminologie 
   3 Vertrek van treinen 
   4 Stops van treinen 
   5 Nummering van treinen 
   6 Toegang tot stuurposten, pakwagen-

afdelingen en leeg rijdend materieel 
   9 Dienstregelingen 
   12 Akoestische treinseinen 
ARGSI 5.1.2 Voorschriften eigen aan reizi-

gerstreinen 
  

   1 Terminologie 
   2 Vertrek van reizigerstreinen 
   3 Samenstelling van reizigerstreinen 
   4 Aansluitingen 
   5 Materieel met eigen tractie 
   6 Gesleept materieel 
   7 Reizigerstrein die leeg rijdt op een 

gedeelte van zijn reisweg 
   8 Meedelen van inlichtingen betreffen-

de het treinverkeer aan de klanten 
 
 
 

Reglement en Bundel Titel en/of hoofdstuk 
ARGSI 6.1.2 Overseinen van de mededelin-   
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gen 
   5 Fiche voor mededelingen aan de       

bestuurder – E 289 
   6 Telegram 
   7 Bulletin 

 
ACN 6.1.2 C Protocol voor het gebruik van 

de GSM’s uitgereikt aan de 
NMBS-treinbestuurders 

  

   1 Verdeling van de GSM’s 
   5 Verzenden van een alarmoproep aan 

een bestuurder 
 

ARGSI 6.1.6 Plaatselijke documenten voor 
het uitvoeren van de dienst van 
de beweging 

  

   1 Algemeenheden 
   2 Het plaatselijk consigne 
   3 Boekje "dienstbestemming van de 

sporen" 
   4 Dagelijks uittreksel 
   5 Lokaal bericht 
   6 Dagelijks verslag van de beweging 

E800 
 

ARGSI 6.1.9 Maatregelen te nemen in geval 
van vertraging, incident, in 
nood verkeren, ongeval of ab-
normale toestand 

  
 
 
Voorwoord 

   1 Algemeenheden 
   2 Trein met vertraging 
ACN 6.1.9.A Dringende mededelingen aan 

de verdelers ES 
  

   1 Inleiding 
   2 Kennis van de actiezone van de ver-

deler ES 
   3 Kennis van de werking van de com-

municatiemiddelen met de verdeler 
ES 
 

 
Mondeling gedeelte 
Onderhoud 
 
Individueel onderhoud met als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te 
beoordelen alsook na te gaan of hij in zijn graad voldoende beroepskennis heeft verworven 
om hem toe te laten tot de hogere betrekking. 
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TITEL III 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL III 
 
 
 

EERSTE OPSTELLER VAN DE ONTVANGSTEN 
 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 
  Uitvoeren van de werkzaamheden van de opsteller van de ontvangsten. 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  I. Gesloten proef 
 
  De betrekking van eerste opsteller van de ontvangsten wordt toegewezen op grond 

van een gesloten proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel II) (1)

 

 
en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

  1. Toelatingsvoorwaarden 
 

  Deze proef is toegankelijk voor de opstellers van de ontvangsten die de 
volgende voorwaarden vervullen : 

 
• gunstig beoordeeld zijn; 

 
• tenminste twee jaar graadanciënniteit tellen. 

 
  2. Periodiciteit 
 
  De proef wordt om de twee jaar georganiseerd, hij zal maximum 5 maal 

plaatsvinden(2)

 
. 

 

                                                 
(1)  In afwachting van de publicatie van Titel II blijven de bepalingen van het AB nr. 62 van 1932 van 

toepassing 
(2)  De eerste proef werd aangekondigd met bericht 74PS/1997. 
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  3. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef, schriftelijk en mondeling, omvat de volgende vakken : 
 

Vakken Betrekkelijke waarde 

 Schriftelijk gedeelte 

1. Algemeen reglement Accounting & Controlling 
– Deel 42 

1 

 Mondeling gedeelte 

2. Onderhoud 1 

 
  4. Uitvoerig programma  
 
  
 

Algemeen reglement Accounting & Controlling – Deel 42 

Het uitvoerig programma van dit vak is hetzelfde als dit voorzien in het 
programma van het schriftelijk gedeelte van de selectieproeven van de eerste 
groep die toegang geven tot de graad van ontvanger. 
 

 
Onderhoud 

Individueel onderhoud met als doel het bevattings- en redeneervermogen van de 
kandidaat te beoordelen alsook na te gaan of hij in zijn graad voldoende 
beroepskennis heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking. 

 
  5. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het schriftelijk 

gedeelte en op ½ uur voor het mondeling gedeelte. 
 

6. Vrijstelling van het schriftelijk gedeelte van de proef 
 
Kunnen genieten van een vrijstelling van het schriftelijk gedeelte van de proef, de 
kandidaten die reeds hebben voldaan (tenminste 10/20 van de punten) bij het vak 
“Algemeen reglement Accounting & Controling – Deel 42”, hetzij bij een sessie 
van de selectieproeven, hetzij bij een vroegere gesloten proef die toegang geeft tot 
de graad van eerste opsteller van de ontvangsten en voor zover het uitvoerig 
programma en de voorwaarden om te slagen (vereist aantal punten) die er 
betrekking op hebben precies dezelfde waren als deze voorzien voor de 
selectieproeven georganiseerd in hetzelfde jaar als de voornoemde gesloten proef.  
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  7. Vereist aantal punten 
 

- kandidaten die de volledige proef afleggen: 
 om voor het mondeling gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten 

de kandidaten tenminste de 10/20 van de punten voor het schriftelijk 
gedeelte behalen. Zij worden laureaat verklaard wanneer zij tenminste de 
12/20 van de punten behalen voor het mondeling gedeelte. Indien dit niet het 
geval is worden zij laureaat verklaard voor zover zij tenminste de 10/20 van 
de punten behalen voor het mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten 
voor het geheel van de proef. 

- kandidaten die vrijgesteld zijn van het schriftelijk gedeelte: 
 de kandidaten die vrijgesteld zijn van het schriftelijk gedeelte worden 

laureaat verklaard voor zover zij tenminste de 12/20 van de punten behalen 
voor het mondeling gedeelte van de proef. 

 
  8. Rangschikking 
 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 
voorrangsorde: 
 
 de graadanciënniteit; 
 het aantal punten behaald voor het mondeling gedeelte; 
 de leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
  9. Bijzondere bepalingen 
 

• In het geval dat een bediende nog niet geregulariseerd is in de graad die 
toegang geeft tot de hogere trap op het ogenblik dat hij deelneemt aan de 
proef die toegang geeft tot de graad van eerste opsteller van de ontvangsten, 
verliest hij het voordeel van het slagen voor deze proef als hij niet 
geregulariseerd wordt in deze graad. 

 
• De opstellers van de ontvangsten die laureaat zijn van de selectieproeven 

van de 1e groep van de bevorderingsonderafdeling van het “Personeel van 
de ontvangsten” of "Administratief personeel" zijn vrijgesteld van de 
gesloten proef. 

 
  II. Aanstelling 
 
  De laureaten van de gesloten proef alsook die van de selectieproeven waarvan 

sprake onder cijfer I 9 hiervoor worden benoemd tot eerste opsteller van de 
ontvangsten op de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk het 
proces-verbaal van de proef waarvan ze laureaat zijn wordt afgesloten.  

 
  Deze benoeming is onderworpen aan het bezit van tenminste de aanschrijving 

"goed" of aan een gunstige beoordeling in het geval dat de aanschrijving 
voorbehouden is. 

 
  Deze benoeming geschiedt ter plaatse en zonder proef. 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel II – Deel I zal u alle informatie terugvinden die betrekking heeft op:  
 

 De bevorderingsonderafdelingen 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-333 
 
 

 De voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-4017 

 
 

 De voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-4012 
 
 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012


501 

50 H-HR/2018 

 

TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

EERSTE TECHNICUS “BESTURING INFRA EN BOVENLEIDINGEN” 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

  Bijkomend aan de werkzaamheden die worden toevertrouwd aan de technicus 

“besturing infra en bovenleidingen” kan de eerste technicus “besturing infra en 

bovenleidingen” belast worden met: 

 

 meewerken aan de uitvoering van studies; 

 voorbereiden en organiseren van het werk; 

 leiden van een ploeg; 

 het toezichtspersoneel bijstaan; 

 gebruik van specifieke technologieën. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van eerste technicus “besturing infra en bovenleidingen” wordt 

toegewezen volgens de bepalingen van Titel I van deze bundel, aan de laureaten 

van de proeven waarvan sprake onder letter C en D hierna. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 
 

  I. Toegang 

 

  Deze proef is toegankelijk voor de statutaire technici “besturing infra en 

bovenleidingen” die de volgende voorwaarden vervullen: 

 

 ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed” bezitten; 

 ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in 

de graad van technicus “besturing infra en bovenleidingen”. 

 

 

 

 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 

Eerste technicus “besturing infra en bovenleidingen” – Blz. 2 

 

50 H-HR/2018 

 

   

  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

  1. Technische kennis 

  

- Tweede gedeelte: 

  2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  1. Technische kennis 

    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met 

als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn 

motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en 

competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking.  

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van technisch ondersectorchef “besturing 

infra”. 

 

 V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  
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 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de 

proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om 

aangesteld te worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in 

geen geval de laureaten voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 

 

  IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze 

worden ingeschreven op de kandidatenlijst voor de betrekking van eerste 

technicus “besturing infra en bovenleidingen” vanaf de datum van het proces-

verbaal van de selectieproef waarvoor ze geslaagd zijn.  

 

 

D. OPENBARE PROEF 
 

  De betrekking van eerste technicus “besturing infra en bovenleidingen” wordt 

eveneens toegewezen door middel van een openbare proef volgens de bepalingen 

van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen 

bijzondere voorwaarden. 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 
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 van een diploma van het hoger technisch onderwijs behaald na een 

basisopleiding van één cyclus of van een gelijkwaardig geacht diploma;  

 of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch 

hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie georiënteerd naar 

de burgerlijke bouwkunde en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met 

het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende onderwijsinrichting. 

   

II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd 

om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de betrekking van 

eerste technicus “besturing infra en bovenleidingen” toe te lichten en om 

informatie te verschaffen over de voorwaarden omtrent aanwerving, opleiding, 

benuttiging en de eraan verbonden bezoldiging. 

 

  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

   

- Eerste gedeelte: 

  1. Geschiktheidstesten 

 

- Tweede gedeelte: 

 Psychoprofessionele evaluatie  

 

 - Derde gedeelte:  

  2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  Geschiktheidstesten 

 

 Zie glossarium. 

 

  Psychoprofessionele evaluatie  

 

  Zie glossarium. 

 

  Jurygesprek 

 

 Het derde gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot 

doel heeft de technische kennis van de kandidaat na te gaan met betrekking tot de 

vakken waarvan het uitvoerig programma wordt hernomen in de bijlage alsook 

om te oordelen over zijn motivering, zijn gedrag, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

eerste technicus “besturing infra en bovenleidingen” 
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 Voorafgaand aan en als voorbereiding op het jurygesprek zal de kandidaat worden 

uitgenodigd een vragenlijst te beantwoorden over de technische kennis waarvan 

sprake in de bijlage. 

 

  V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1½ uur voor het derde gedeelte, voorbereiding inbegrepen. 

 

  VI. Slaagcriteria 

 

  Om voor het derde gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten hebben 

voldaan bij de geschiktheidstesten.  

 

  Zij worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 voor het derde gedeelte 

behalen. 

 

  VII. Rangschikking 

 

  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”.  

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

 De aanstelling of aanwerving gebeurt in volgorde van de processen-verbaal van de 

openbare proeven, de selectieproeven (zie letter C – cijfer IX hiervoor) en 

gesloten proeven. 

 

 I. Rijbewijs 

 

 Voorafgaand aan hun aanstelling of aanwerving moeten de kandidaten in het bezit 

zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig voor de 

categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)
(1)

. 

 

 II. Gesloten proef 

 

 De voorwaarden van aanstelling van de laureaten van de gesloten proef alsook van 

de selectieproeven waarvan spraken onder letter C – IX hiervoor zijn dezelfde als 

deze voorzien onder cijfer III hierna. 

 

 

 

 

                                                           
(1)

   Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS – Bundel 550). 
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 III. Openbare proef 

 

 De aanstelling of aanwerving van de laureaten van de openbare proef gebeurt 

volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend 

met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

Bij het begin van de stage of proefperiode volgen de eerste technici “besturing 

infra en bovenleidingen” eerst een algemene opleiding die hen toelaat de Europese 

vergunning te behalen. Daarna volgen zij een beroepsopleiding specifiek voor hun 

werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijke opleiding. 

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding worden beschreven in het leerplan 

waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 

 

 De duur van de proefperiode of stage omvat de tijd die nodig is om deze opleiding 

te volgen. 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste technici “besturing infra en 

bovenleidingen”: 

 

- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding zoals voorzien 

in het leerplan; 

- in het bezit zijn van de Europese vergunning en het aanvullend 

bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad; 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten 

minste geldig voor de categorie C (handgeschakelde versnellingsbak)
(1)(2)

. 

 

                                                           
(2)

  De opleiding tot het bekomen van het rijbewijs C gebeurt tijdens de stage of proefperiode 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK TECHNISCHE KENNIS VOORZIEN 

VOOR DE OPENBARE PROEF 

 

1. Elektriciteit, magnetisme en elektromagnetisme 

 
Cellen en accumulatoren: algemene eigenschappen, inwendige weerstand, elektromotorische 

kracht, capaciteit, rendement, schakeling. 

Oplossen van vraagstukken over gelijkstroomkringen.  

Berekening van stroomsterkte, spanning, weerstand, vermogen, energie.  

Berekening van de door een elektrische stroom in een geleider ontwikkelde warmte. 

Gelijkstroomdynamo's en -motoren 

Algemene beschrijving (inductor, anker, collector, borstels). 

Invloed van ankerreactie, borstelverschuiving, hulppolen. 

Kenmerken en gebruik van de verschillende bekrachtingswijzen (serie, shunt, compound). 

Aanzetting van dynamo's. Spanningsregeling. 

Aanzetting van motoren. Snelheidsregeling. 

Werking van een generator als motor en omgekeerd. 

Remming van een gelijkstroommotor. 

 

Oplossen van vraagstukken over de magnetische werking van gelijkstroom. 

Sterkte en richting van een door magneten en stromen opgewekt magnetisch veld. 

Magnetische inductie. Magnetische flux. 

 

Oplossen van vraagstukken over eenfasige wisselstroomkringen met weerstanden, 

zelfinductiespoelen en condensatoren. 

Berekening van stroomsterkte, spanning, impedantie, vermogen, energie, arbeidsfactor. 

Ogenblikkelijke, grootste en effectieve waarde. 

Vectorvoorstelling. 

Oplossen van vraagstukken over draaistroomkringen. 

Evenwichtige draaistroomkringen. Ster- en driehoekschakeling. 

Vergelijking van die twee schakelingen. Verband tussen lijn- en fasespanning. Draaistroom. 

Opgenomen vermogen. 

 

Eenfasige transformatoren. 

Studie van een belaste en onbelaste transformator. 

Invloed van ijzer- en koperverlies. 

Rendement. Meting door de methode van afzonderlijke verliezen. 

Draaistroomtransformatoren. Beschrijving. Schakeling van de wikkelingen. Gebruik. 

Een- en driefasige wisselstroomgeneratoren en synchrone motoren.  

Typen. Beschrijving. Eigenschappen bij leegloop, kortsluiting, belasting. Frequentie van door 

een wisselstroomgenerator opgewekte e.m.k.  

 

Asynchrone motoren. 

Grondtheorie (draaiveld, slip). 

Eigenschappen en gebreken van verschillende motortypen. 

Gebruik. Aanzetting. Gebruiksvoorwaarden. 

 

Gelijkrichters. Typen en eigenschappen.  

Gemiddelde stroomsterkte van gelijkgerichte stroom. 

Dioden en thyristoren : werking (werkingsprogramma) en toepassingen. 
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2. Mechanica 

 

Oplossen van vraagstukken over: 

 

Kinematica: eenparige en eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging; eenparige en 

eenparig veranderlijke cirkelbeweging; snelheid; versnelling; vertraging. 

 

Statica: samenstelling en ontbinding van krachten, moment, zwaartepunt; labiel, stabiel en 

onverschillig evenwicht, eigenschappen van oppervlakken. 

 

Dynamica: betrekking tussen kracht, massa en versnelling; middelpuntvliedende en 

middelpuntzoekende kracht; arbeid, vermogen, rendement; potentiële en kinetische energie; 

beginsel van het behoud van energie; praktische energie-eenheden. 

 

Traagheidsmoment: toepassing op vierkante, rechthoekige en ronde doorsneden. 

 

Eenvoudige toestellen: hefbomen, gewone en differentiaaltakel, windassen, heugelvijzel, 

hellend vlak, schroef en schroefvijzel. 

 

Ontstekings- en verbrandingsmotoren: beginsel van benzine- en dieselmotor, twee- en 

viertaktcyclus. 
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TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

EERSTE TECHNICUS 

 

Specialiteit: chemie 
 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

  De werkzaamheden van de eerste technicus “chemie” zijn dezelfde als die van de 

technicus “chemist”, maar vereisen een meer uitgebreide kennis. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van eerste technicus “chemie” wordt toegewezen volgens de 

bepalingen van Titel I van deze bundel, aan de laureaten van de proeven waarvan 

sprake onder letter C en D hierna. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

  I. Toegang 
 

  De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire technici “chemist” en de 

eerste technisch coördinators “afwerking” die de volgende voorwaarden 

vervullen: 

 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in de 

graden waarvan sprake hiervoor. Wanneer het personeelslid niet de vereiste 

graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden 

met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in de graad 

van technicus “chemist”. 

 

  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
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  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

   2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken  

 

  1. Technische kennis 

    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede deel van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met als 

doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn 

motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en 

competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking.  

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van technisch ondersectorchef “fysico-

chemische proeven”. 

 

 V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  

 

 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat 

verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
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2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van 

de proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

  IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef.  

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

De betrekking van eerste technicus “chemie” wordt eveneens toegewezen door 

middel van een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) 

en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn : 

   

- van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van 

één cyclus in het studiegebied “Industriële wetenschappen en technologie” 

afdeling chemie of een gelijkwaardig geacht diploma;  

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

technisch onderwijs van het korte type voor sociale promotie behaald in de 

studierichting chemie en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het 

voormeld diploma met volledig leerplan; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende onderwijsinrichting. 

 

  II. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Analytische technieken 

2. Fysische- en fysiochemische proeven 
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- Tweede gedeelte: 

   3. Jurygesprek 

 

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  1) Analytische technieken 

 

  Kennis en gebruik van de volgende analytische technieken: 

 

- spectrofotometrie FTIR; 

- UV- en zichtbare spectrofotometrie; 

- ionenchromatografie; 

- gaschromatografie FID; 

- gaschromatografie MS; 

- atomaire absorptie spectroscopie; 

- differentiële scanning calorimetrie. 

 

  2) Fysische- en fysicochemische proeven 

 

  Fysische- en fysicochemische proeven op volgende materialen: 

 

- polymeren; 

- verven; 

- petroleumprodukten. 

 

  3) Jurygesprek 

 

Jurygesprek met als doel de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivering, 

zijn gedrag, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de 

onderneming en de functie te beoordelen. 

 

  IV. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het eerste gedeelte en 

op een ½ uur voor het tweede gedeelte. 

 

  V. Slaagcriteria 

 

  Om voor het tweede gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor elk vak van het eerste gedeelte. Zij worden laureaat 

verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

  VI. Rangschikking 

 

  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”.  

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 
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E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

  I. Gesloten proef 
 

  De laureaten van de gesloten proef alsook van de selectieproeven waarvan sprake 

onder letter C – cijfer IX hiervoor, worden aangesteld als eerste technicus 

“chemie” vanaf de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk het 

proces-verbaal van de proef waarvan ze laureaat zijn, is afgesloten. 

 

  Deze aanstelling is onderworpen aan het bezit van ten minste de aanschrijving 

“Goed”. Zij gebeurt ter plaatse
(1)

 en zonder proefperiode. 

 

  II. Openbare proef 
 

  De aanstelling of aanwerving van de laureaten van de openbare proef gebeurt 

volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend 

met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  Tijdens de proef of stage volgen de eerste technici “chemie” een 

beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden, gevolgd door een 

plaatselijk opleiding. 

 

  Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en de 

plaatselijke opleiding worden beschreven in het leerplan waarvan iederen 

kandidaat een exemplaar ontvang bij het begin van de opleiding. 

 

  Evenwel gebeurt de aanstelling van de statutaire technici “chemist” en eerste 

technisch coördinators “afwerking” die laureaat zijn van de openbare proef van 

eerste technici “chemie” ter plaatse
(1) zonder nieuwe stage of proefperiode en 

zonder nieuw geneeskundig onderzoek. Wanneer het personeelslid nog niet 

geregulariseerd is in zijn graad zal hij zijn stage of proefperiode in de graad van 

rang 4 verder zetten. 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste technici “chemie” voldoen bij de 

beroepsopleiding volgens de voorwaarden voorzien in het leerplan. 

 

 
 

                                                           
(1)

  Onder “ter plaatse” wordt verstaan, op de kaderpost waarvan ze titularis zijn, bij gebrek buiten kader in hun 

werkzetel van affectatie. 
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TITEL III 

 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

EERSTE TECHNICUS 
 

Specialiteit : drukkerij 
 
 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
  De werkzaamheden van de eerste technicus “drukkerij” zijn dezelfde als deze van 

de technicus “drukkerij” maar vereisen een meer uitgebreide kennis en een 
grondige studie van het beheersysteem van de centrale drukkerij. 

 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  I. Aanwerving 
 
  De betrekking van eerste technicus “drukkerij” wordt toegewezen op grond van 

een proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Delen I en II) 
en rekening houdende met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
  1. Vereist diploma of getuigschrift 
 
  De kandidaten moeten in het bezit zijn : 
   

• van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van 
één cyclus in het studiegebied “Industriële wetenschappen en technologie - 
afdeling grafische bedrijven” of een gelijkwaardig geacht diploma;  

 
• of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

technisch onderwijs van het korte type voor sociale promotie behaald in de 
studierichting “drukkerij”, en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met 
het voornoemde diploma met volledig leerplan; 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende onderwijsinrichting. 
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  2. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en omvat de 

volgende vakken : 
   

Vakken Betrekkelijke waarde 

1. Technologie 

Schriftelijk gedeelte 

2. Elektriciteit, mechanica, fysica 

3. Onderhoud 

Mondeling gedeelte 

 

2 

1 

 

2 

 
  Het uitvoerig programma van de vakken komt voor in de bijlage 1. 
 
  3. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de zittingen van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het 

schriftelijk gedeelte en op ½ uur voor het mondeling gedeelte. 
 
  4. Vereist aantal punten 
 
  Om voor het mondeling gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten de 

kandidaten tenminste de 10/20 van de punten voor elk vak van het schriftelijk 
gedeelte behalen.  Zij worden laureaat verklaard indien ze tenminste de 10/20 van 
de punten voor het mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel 
van de proef behalen. 

 
  5. Rangschikking 
 
  Bij gelijkheid van punten wordt er voor de rangschikking rekening gehouden met 

het aantal punten behaald op het schriftelijk gedeelte. 
 
  II. Overgang van bepaalde categorieën van statutair personeel naar de 

graad van eerste technicus “drukkerij” 
 
  De betrekking van eerste technicus “drukkerij” wordt eveneens toegewezen door 

middel van een gesloten proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel 
(Titel II)(1)

 

 en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 

 
                                                 
(1) In afwachting van de publicatie van Titel II, blijven de bepalingen van het AB nr. 62 van 1932 van 

toepassing. 
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  1. Toelatingsvoorwaarden 
 
  Deze proef is toegankelijk voor statutaire technici “drukkerij”, eerste 

planningmen-voormannen “drukkerij”, eerste bereiders-tijdopnemers “drukkerij” 
en eerste nazieners-schouwers “drukkerij” die de volgende voorwaarden 
vervullen: 

 
• gunstig beoordeeld zijn; 

 
• tenminste 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd, in de 

graden waarvan hiervoor sprake. 
 
  2. Gesloten proef 
 
  a) Periodiciteit 
 
  De proef wordt om de twee jaar georganiseerd. 
 
  b) Vakken en aard van de proef 
 
  De proef, schriftelijk en mondeling omvat de volgende vakken : 
 

Vakken Betrekkelijke waarde 

1. Specifieke technologie 

Schriftelijk gedeelte 

2. Onderhoud 

Mondeling gedeelte 

 

1 

 

1 

 
  c)  Uitvoerig programma van de vakken  
 

 
Specifieke technologie 

Het uitvoerig programma van dit vak is hetzelfde als dit voorzien in het 
programma van het schriftelijk gedeelte van de selectieproeven van de eerste 
groep die toegang geven tot de graad van technisch ondersectorchef (specialiteit 
drukkerij). 
 

 
Onderhoud 

Individueel onderhoud met als doel het bevattings- en redeneervermogen van de 
kandidaat te beoordelen alsook na te gaan of hij in zijn graad voldoende 
beroepskennis heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking. 

. 
 



Bundel 501 - Titel III - Deel III 
Eerste technicus “drukkerij” - Blz. 4 

   

 
 
 
  d) Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het schriftelijk 

gedeelte en op ½ uur voor het mondeling gedeelte. 
 
  e) Vrijstelling van het schriftelijk gedeelte van de proef 
 

Kunnen genieten van een vrijstelling van het schriftelijk gedeelte van de proef, de 
kandidaten die reeds hebben voldaan (tenminste 10/20 van de punten) bij het vak 
“Specifieke technologie”, hetzij bij een sessie van de selectieproeven, hetzij bij 
een vroegere gesloten proef die toegang geeft tot de graad van eerste technicus 
“drukkerij” en voor zover het uitvoerig programma en de voorwaarden om te 
slagen (vereist aantal punten) die er betrekking op hebben precies dezelfde waren 
als deze voorzien voor de selectieproeven georganiseerd in hetzelfde jaar als de 
voornoemde gesloten proef.  

 
  f) Vereist aantal punten 
 

- kandidaten die de volledige proef afleggen: 
 
 om voor het mondeling gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten 

de kandidaten tenminste de 10/20 van de punten voor het schriftelijk 
gedeelte behalen. Zij worden laureaat verklaard wanneer zij tenminste de 
12/20 van de punten behalen voor het mondeling gedeelte. Indien dit niet het 
geval is worden zij laureaat verklaard voor zover zij tenminste de 10/20 van 
de punten behalen voor het mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten 
voor het geheel van de proef. 

 
- kandidaten die vrijgesteld zijn van het schriftelijk gedeelte: 
 
 de kandidaten die vrijgesteld zijn van het schriftelijk gedeelte worden 

laureaat verklaard voor zover zij tenminste de 12/20 van de punten behalen 
voor het mondeling gedeelte van de proef. 

 
  g) Rangschikking 
 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 
voorrangsorde: 
 
 de graadanciënniteit; 
 het aantal punten behaald voor het mondeling gedeelte; 
 de leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
 
 
 
 



 Bundel 501 - Titel III - Deel III 
 Eerste technicus “drukkerij” - Blz. 5 

   

 
 
 
  3. Bijzondere bepalingen 
 

• In het geval dat de bediende nog niet geregulariseerd is in de graad (of de 
specialiteit) die toegang geeft tot de hogere trap op het ogenblik dat hij 
deelneemt aan de proef van eerste technicus “drukkerij”, verliest hij het 
voordeel van het slagen voor deze proef indien hij niet geregulariseerd wordt 
in deze graad (of deze specialiteit)(1)

 
. 

• De technici “drukkerij”, eerste planningmen-voormannen “drukkerij”, eerste 
bereiders-tijdopnemers “drukkerij” en eerste nazieners-schouwers 
“drukkerij” die laureaat zijn van de selectieproeven van de eerste groep van 
de bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad en specialiteit toegang 
geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. 

 
 
C. INDIENSTNEMING 
 
  I. Aanwervingsproef 
 
  De indienstneming van de laureaten geschiedt overeenkomstig de bepalingen van 

deze bundel (Titel I - Deel III) en rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 

 
  1. Proef of stage 
 
  Tijdens de stage of proef volgen de eerste technici “drukkerij” de cursus 2000 van 

het vakonderwijs die voor hun graad is voorzien.  Bovendien werken ze zich in 
volgens een individueel programma teneinde de nodige beroepskennis te 
verwerven. 

 
  Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste beroepskennis verwerven worden ze 

aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen, omvattende ondervragingen 
die minstens eenmaal per trimester plaatsvinden. 

 
  Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen mogen hun stage of proef niet verderzetten. Dit geldt eveneens voor 
diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de controles. 

 
  2. Regularisatie 
 
  Om geregulariseerd te worden moeten de eerste technici “drukkerij” voldoen bij 

een mondelinge regularisatieproef handelend over de cursus 2000 en bij een proef 
over hun opleidingsprogramma. 

 

                                                 
(1)  Behalve wanneer hij wordt hersteld in een graad (of een specialiteit) die toegang geeft tot de gesloten proef 

waarvan hij laureaat is. 
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  II. Gesloten proef 
 
  De laureaten van de gesloten proef alsook die van de selectieproeven waarvan 

sprake onder littera B – cijfer II 3 hiervoor, worden benoemd tot eerste technicus 
“drukkerij” op de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk het 
proces-verbaal van de proef waarvan ze laureaat zijn wordt afgesloten. 

 
  Deze benoeming is onderworpen aan het bezit van tenminste de aanschrijving 

“Goed” of aan een gunstige beoordeling in het geval dat de aanschrijving 
voorbehouden is. 

 
  Deze benoeming geschiedt ter plaatse en zonder proef, met dien verstande dat de 

bedienden die niet geregulariseerd zijn in de graad die ze verlaten hebben, hun 
stage of proef verder zetten in de graad van eerste technicus “drukkerij” voor de 
resterende periode. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE AANWERVINGSPROEF 
 
Schriftelijk gedeelte 
 
1. 
 

Technologie 

1.1 Prepress 
 
Algemeenheden: lettersoorten, corpussen, maateenheden, omrekenen naar metrische maten 
en omgekeerd, gebruik van groot- en kleinkapitalen en van cursiefletters, afkortingen, zetten 
en splitsen van getallen, randnota's, verdelen van de woorden in lettergrepen (splitsingen), 
correctietekens. 
 
Computers: basisbegrippen, operating systems voor Apple Macintosh en Personal 
Computers, RAM, harde schijven, beeldschermen, parrallele-, seriële-, USB- en firewire-
poorten, bitmaps, printerdrivers. 
 
Opmaakprogramma's: (Pagemaker, Quark Xpress, ...) toepassingen, basisbegrippen, 
beschrijving, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Tekenprogramma's: (Freehand, Corel Draw, ...) toepassingen, basisbegrippen, beschrijving, 
verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Kleurmanagementprogramma's: (Photoshop, Illustrator, ...) toepassingen, basisbegrippen, 
beschrijving, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Impositieprogramma's: (Preps, Aldus Imposition, ...) toepassingen, basisbegrippen, 
verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Datacommunicatie (met local area network - LAN): inleiding (WAN's en LAN's), 
basisbegrippen, datacommunicatie-elementen, netwerken, DTE/DCE-interfaces, datalink-
protocollen, netwerkarchitectuur, datanetwerken, lokale netwerken (Ethernet), Integrated 
Services Digital Network (ISDN). 
 
PostScript: basisbegrippen, opbouw PostScript prepress productiesysteem, PostScript 
programmatie, Fonts, PostScript in de praktijk, Raster Image Processor (RIP). 
 
Vlakbedscanners (high-end scanners): basisbegrippen, beschrijving, CCD, bijhorende 
software-pakketten, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Proofing-systemen: laserprinters en kleurenprinters, basisbegrippen, toepassingen, 
beschrijving, bijhorende software-pakketten, verschillende systemen, verschillende 
mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Donkere kamer: verschillende soorten films, doka-verlichting. 
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Macromontage/plaatkopie:  
 
• opmaken van montages, merktekens op de montagevellen, herkennen van deelfilms; 
• de offsetplaat: verschillende soorten dragers voor de gevoelige plaat, eigenschappen, 

gebruik, voor- en nadelen; 
• invloed van de structuur van het drukoppervlak van de plaat, gebruik, voor- en nadelen; 
• positief en negatief werkende platen, gebruik, voor- en nadelen; 
• behandelen van de offsetplaat tot een gebruiksklare drukplaat: het plaatsen van de 

montages op de niet-belichte drukplaat, belichtingstijden, controlemiddelen, het gebruik 
van strooifolie, verschillende registersystemen, bewerkingen na het belichten, verbeteren 
van de beeldkwaliteit; 

• verschillende soorten lichtbronnen, voor- en nadelen; 
• het kopiëerraam: basisbegrippen, beschrijving, verschillende soorten, programmatie, 

storingen, voor- en nadelen, onderhoud; 
• het ontwikkelapparaat: basisbegrippen, beschrijving, verschillende soorten, programmatie, 

storingen, voor- en nadelen, onderhoud; 
• werkwijze en voorzorgen voor het bewaren van offsetplaten; 
• samenstelling van de gebruikelijke ontwikkelaars, fixers en beschermings-producten; 
• fouten en storingen bij het behandelen van offsetplaten, oorzaken en middelen om eraan te 

verhelpen; 
• Computer To Plate (CTP): basisbegrippen, toepassingen, beschrijving, verschillende 

soorten thermische platen, storingen, procescontrole, voor- en nadelen. 
 
Digitaal kleurendrukken: waarom kiezen voor digitaal drukken, digitale druktechnologieën, 
de werkstroom (workflow) bij digitaal drukken, papier en toners, kleurengamma's vergelijken, 
halftonen vergelijken, bestanden klaarmaken voor het drukken, toepassingen voor digitaal 
drukken, dpi, lpi, CMYK, RGB, SWOP, trapping, UCR, kleurenmanagementsysteem. 
 
1.2 Press 
 
Beginsel van offsetpersen:  
 
• beschrijving, werking, smering, regeling, onderhoud en opheffen van storigen op 

offsetpersen, oorzaken en middelen om eraan te verhelpen; 
• rubberdoeken (samenstelling), onderhoud van de rubberdoeken; 
• platen: onderzoek, reinigen, gommen en bevestigen op de plaatcylinder; 
• vochtwerk: inktrollen, vochtrollen, verschillende soorten vochtwerken; 
• inkt: samenstelling, soorten, kleuren (Pantone kleuren); 
• papier: samenstelling, soorten, moeilijkheden. 
 
Quadrichromie: 
 
• toepassingen, basisbegrippen, volgorde van de kleuren, storingen; 
• densitometrie: bepaling van de densiteiten, densitometers, densiteitsverschillen, 

automatische of manuele densiteitscontroles op de drukpers; 
• controlestrips: verschillende soorten, toepassingen, voor- en nadelen; 
• puntaangroei, trapping. 
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Beginsel van typopersen:  
 
• beschrijving, werking, smering, regeling, onderhoud en opheffen van storigen op 

typopersen, oorzaken en middelen om eraan te verhelpen; 
• krachttoestellen: verschillende soorten, wijze van aanbrengen; 
• numeroteurs: verschillende soorten (optellers, aftellers, modulo), werking, onderhoud en 

opheffen van storingen, voor- en nadelen; 
• stansen: stansvormen, werking; 
• pregen: preegvormen, werking; 
• rillen: rilvormen, werking. 
 
1.3 Afterpress 
 
Snijmachines: toepassingen, basisbegrippen, beschrijving, verschillende mogelijkheden, 
messen (verschillende soorten, voorsnede, herslijpen van de messen), persdruk, 
snijprogramma's, storingen, voor- en nadelen. 
 
Vouwmachines: toepassingen, basisbegrippen, beschrijving, verschillende mogelijkheden, 
tassen- en messenvouwsystemen, hoog- en vlakstapel, gecombineerde vouwmachines, 
storingen, voor- en nadelen. 
 
Verzamelhechters: toepassingen, basisbegrippen, beschrijving, verschillende mogelijkheden, 
verschillende soorten, storingen, voor- en nadelen. 
 
Verpakkingsmachines: toepassingen, basisbegrippen, beschrijving, verschillende 
mogelijkheden, verschillende soorten, verpakkingsfoliën (soorten foliën, diktes, toepassingen 
voor PVC, PET, ...), storingen, voor- en nadelen. 
 
Afwerkingstechnieken: manueel verzamelen en tussenvoegen, tellen, nieten, lijmen 
(verschillende lijmsoorten), boekbinden, uitkappen. 
 
Drukwerkveredeling: plastificatie, UV-vernis, foliedruk, semi-reliëf d.m.v. poeders 
 
 
2. 
 

Elektriciteit, mechanica en fysica 

Elektriciteit: gelijkstroom, elektrische grootheden (stroomsterkte, spanning, weerstand, 
vermogen), geleiders en niet-geleiders, wet van Ohm, schakeling van weerstanden, wet van 
Joule, bepalingen van wisselstroom. 
 
Mechanica en fysica: kinematica: basisbegrippen, algemeenheden over de bewegingen, 
indeling van de bewegingen (éénparig rechtlijnige beweging, éénparige cirkelbeweging) - 
statica: begrippen van krachten, actie en reactie, studie van evenwijdige krachten met dezelfde 
zin, met tegengestelde zin, éénparig versnelde beweging, vallende lichamen. 
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Mondeling gedeelte 
 
3   
 

Onderhoud 

Individueel onderhoud met als doel de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivatie, zijn 
gedrag, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de 
functie te beoordelen. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT 
DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

EERSTE TECHNICUS-ELEKTROMECANICIEN 
 

Specialiteiten : - industriële elektronica (I) 
 - industriële elektronica (M) 
 - onderstations en bovenleidingen 
 - seininrichting 
 - speciale werktuigen van de baan 
 - televerbindingen 
 - verlichting, verwarming en drijfkracht 
 - voertuigen en installaties 
 - werkplaatsen I 

 
 
 
A.  WERKZAAMHEDEN 
 
Fabricatie, monteren, op punt stellen, in dienst stellen, onderzoeken, onderhouden, herstellen en 
opzoeken van fouten in uitrustingen, installaties of materieel specifiek aan de specialiteit. 
Gebruik van specifieke technologieën. 
Meewerken bij het uitvoeren van studies. 
Organisatie van het werk. 
Leiden van een ploeg (bij gebrek aan hoofdtechnici-elektromecaniciens). 
 
 
 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van eerste technicus-elektromecanicien wordt toegewezen volgens de bepalingen 
van Titel I van deze bundel in volgende voorrangsorde: 
 
I. door verandering van specialiteit mits het slagen voor een voorafgaande test, volgens de 

bepalingen voorzien onder letter F hierna. De kandidaten worden onderling gerangschikt 
volgens hun graadanciënniteit(1). Bij een gelijk aantal graadanciënniteit worden ze onderling 
gerangschikt volgens hun dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste; 

 
II. aan de laureaten van de proeven waarvan spraken onder letter C en D hierna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)  Wanneer de kandidaat verschillende specialiteiten heeft verworven verbonden aan de betrokken graad, 

wordt er rekening gehouden met de samengevoegde anciënniteit verkregen in elke van deze 
specialiteiten. 
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C.  GESLOTEN PROEF 
 
I. Toegang 
 
De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire technici-elektromecaniciens die de volgende 
voorwaarden vervullen: 
 
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten of gunstig beoordeeld zijn in geval van het op 

proef stellen als gevolg van een verandering van specialiteit (zie letter F); 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen, in voorkomend geval, samengevoegd in de 

verschillende specialiteiten Wanneer het personeelslid niet de vereiste graadanciënniteit 
bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden met de dienstanciënniteit 
verworven als tijdelijk technicus-elektromecanicien. 

 
II. Periodiciteit 
 
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
 
III. Aard en vakken van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte: 
 1. Technische kennis 
 
- Tweede gedeelte: 
 2. Jurygesprek 
 
IV. Uitvoerig programma van de vakken  
 
1. Technische kennis 
    
Testen van de technische kennis van de kandidaat. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel het bevattings- en 
redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering alsook om na te gaan of hij de 
nodige technische kennis en competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere 
betrekking.  
 
3. Programma (technische kennis) 
 
De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken voorzien voor de 
toegang tot de graad van technisch ondersectorchef (per specialiteit). 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor 
het tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 
 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen genieten van 
een vrijstelling van dit gedeelte bij de volgende sessie van de gesloten proef voor zover het 
programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven.  
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VII. Slaagcriteria 
 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 
 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten 
minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 
 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor zover zij 
ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
 
VIII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voorrangsorde: 
 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 
 
Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te worden 
in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten voorafgaan die 
nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 
 
IX. Bijzondere bepalingen 
 
- In het geval dat het personeelslid nog niet geregulariseerd is in de specialiteit die toegang 

geeft tot de hogere trap op het ogenblik dat hij deelneemt aan de proef die toegang geeft tot 
de graad van eerste technicus-elektromecanicien verliest hij het voordeel van het slagen 
voor deze proef indien hij niet geregulariseerd wordt in deze specialiteit. 

 
- De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat zijn van de 

selectieproeven van de 1e groep van de bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad 
toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze worden ingeschreven op de 
kandidatenlijst voor de betrekking van eerste technicus-elektromecanicien vanaf de datum 
van het proces-verbaal van de selectieproef waarvoor ze geslaagd zijn. 

 
 
 
D. OPENBARE PROEF 
 
De betrekking van eerste technicus-elektromecanicien wordt eveneens toegewezen door middel 
van een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met 
de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 
 
- een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één cyclus in het 

studiegebied "Industriële wetenschappen en technologie" in de opleiding elektriciteit, 
elektromechanica, elektronica-ICT, energietechnologie of mechanica of een gelijkwaardig 
geacht diploma;  

 
- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch hoger onderwijs 

van het korte type voor sociale promotie dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het 
voormeld diploma met volledig leerplan; 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 
erkende inrichting. 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 
Eerste technicus - elektromecanicien – Blz. 4 

 

50 H-HR/2018 

 
II. Vakken en aard van de proef 
  
De proef bestaat drie delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(2): 

1. Technische kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
 2. Geschiktheidstest (niet eliminerend) en psychoprofessionele evaluatie  

 
- Derde gedeelte: 

3. Jurygesprek 
 
III. Uitvoerig programma van de vakken  
 
1. Technische kennis 
 
Testen van de technische kennis van de kandidaat. 
 
2. Geschiktheidstest en psychoprofessionele evaluatie  
  
Zie glossarium. 
 
3. Jurygesprek 
 
Het derde gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel de motivering van de 
kandidaat te beoordelen, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de 
onderneming en de betrekking van eerste technicus-elektromecanicien, zijn technische kennis van 
de vakken te evalueren waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in de bijlage en om 
de gedragscompetenties na te gaan die nodig zijn voor de betrekking. 

 
IV. Duur van de proef 
 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte, 2 uur voor de 
geschiktheidstest en 1 uur voor het derde gedeelte. 
 

 V. Slaagcriteria 
 
 Om voor het derde gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 

10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 
 
 Ze worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen voor het derde gedeelte. 

 
 VI. Rangschikking van de laureaten 
 
 De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”. 
 
 Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 

verleend aan de oudste. 
 
 Drie verschillende klassementen worden opgemaakt: "sterkstroom", "zwakstroom" en "gemengd". 

De jury van het derde gedeelte bepaalt of de laureaat in meerdere klassementen mag worden 
gerangschikt of uitsluitend in één van de klassementen. 
 
 
 
 
 

                                                           
(2)  In functie van het aantal kandidaten en van de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt in volgorde van de processen-verbaal van 
de openbare proeven, selectieproeven (zie letter C – cijfer IX hiervoor) en gesloten proeven. 
 
I. Laureaten van de openbare proef 
 
Naargelang het type van het klassement waarin zij worden opgenomen, kunnen de laureaten 
volgens de bepalingen hierna, met voorrang of bij gebrek, worden aangeworven of aangesteld in 
één van de specialiteiten. 
 
a) Zwakstroom 
 
De laureaten die in het klassement "zwakstroom" zijn opgenomen worden met voorrang in één van 
de volgende specialiteiten aangesteld: 
 
- industriële elektronica (I); 
- industriële elektronica (M); 
- speciale werktuigen van de baan; 
- televerbindingen. 
 
Indien zulks niet mogelijk is worden zij aangesteld in één van de specialiteiten die met voorrang 
voorzien zijn voor de laureaten van het klassement "gemengd"(3). 

 
b) Sterkstroom 
 
De laureaten die in het klassement "sterkstroom" zijn opgenomen worden met voorrang in één van 
de volgende specialiteiten aangesteld: 
 
- verlichting, verwarming en drijfkracht; 
- onderstations en bovenleidingen. 
 
Indien dat niet mogelijk is worden zij aangesteld in één van de specialiteiten die met voorrang 
voorzien zijn voor de laureaten van het klassement "gemengd”(3). 
 
c) Gemengd 
 
De laureaten die in het klassement "gemengd" zijn opgenomen worden met voorrang in één van de 
volgende specialiteiten aangesteld: 
 
- werkplaatsen I; 
- seininrichting; 
- voertuigen en installaties. 
 
Indien dat niet mogelijk is worden zij aangesteld in één van de andere specialiteiten(4). 
 
d) Opmerking 
 
De kandidaten die in meerdere klassementen zijn hernomen krachtens de bepalingen waarvan 
sprake onder letter D - VI hiervoor worden geschrapt van de laureatenlijst van deze klassementen 
op het ogenblik van hun aanwerving of aanstelling. 
 
 
 
 
 

                                                           
(3)  Daartoe worden ze gerangschikt na de laureaten van het klassement "gemengd" op basis van een 

samengevoegd klassement "zwakstroom" en "sterkstroom". 
(4)  Daartoe worden ze gerangschikt na de laureaten van de klassementen "zwakstroom" of "sterkstroom" 

naargelang het geval. 
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1. Proefperiode of stage 
 
Tijdens de proefperiode of stage volgen de eerste technici-elektromecaniciens een fundamentele 
opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie. 
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleidingen worden 
gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van 
de opleiding. 
 
Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden de eerste technici-
elektromecaniciens aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen waarop punten worden 
gegeven en die minstens eenmaal per trimester plaatsvinden. 
 
Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten behalen mogen de 
stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor diegenen die niet de helft van de punten 
behalen voor het geheel van de controles 
 
2. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste technici-elektromecaniciens: 
 
- voldoen bij de regularisatieproef die de stage of proefperiode afsluit; 
- het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 en ten minste geldig voor de categorie B 

(handgeschakelde versnellingsbak)(5) uitgezonderd de personeelsleden in stage of op proef 
in de specialiteiten “Industriële elektronica (M)” of “Voertuigen en installaties”. 

 
II. Laureaten van de gesloten proef 
 
De laureaten van de gesloten proef, alsook van de selectieproeven waarvan sprake onder letter C 
– cijfer IX hiervoor, kunnen enkel toegang krijgen tot de graad van eerste technicus-
elektromecanicien in hun specialiteit. 
 
De aanstellingsvoorwaarden van deze kandidaten zijn dezelfde als deze voorzien onder cijfer I 
hiervoor. 
 
III. Bijzonderheden 
  
De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter D hiervoor kunnen, met 
hun akkoord en in functie van de behoeften, ingeschreven worden op de kandidatenlijst voor de 
graad van technicus-elektromecanicien en/of van bediende der elektriciteit en/of van bankwerker-
mecanicien wanneer door de jury tijdens het derde gedeelte van de proef is gebleken dat hun 
bekwaamheden als voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van 
één van deze twee graden en dit onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de 
toewijzing van elk van deze betrekkingen. Deze jury bepaalt op welke lijst(en) en/of in welk(e) 
klassement(en) (“sterkstroom”, “zwakstroom” of “gemengd”) de kandidaat mag worden 
ingeschreven. 
 
Tevens kan de eerste technicus-elektromecanicien die niet kan worden geregulariseerd wegens 
onvoldoende beroepskennis, op zijn vraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, 
zich kandidaat stellen voor de betrekking van technicus-elektromecanicien (van dezelfde 
specialiteit als deze die hij had verworven) en/of van bediende der elektriciteit en/of van 
bankwerker-mecanicien onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van 
elk van deze betrekkingen. 
 
 
 
 
 

                                                           
(5)  Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 
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F.  OVERGANG NAAR EEN ANDERE SPECIALITEIT 
 
Na hun regularisatie kunnen de eerste technici-elektromecaniciens in het bezit van één van de 
specialiteiten hun overgang vragen naar een andere specialiteit door het indienen van een 
aanvraag om verandering van betrekking niet toegewezen door een proef. Wanneer de aanvraag 
van het personeelslid in aanmerking kan worden genomen, zal het eerst moeten onderworpen 
worden aan een voorafgaande test. 
 
De voorafgaande test bestaat uit een jurygesprek om te oordelen over de motivering van de 
kandidaat alsook over zijn kennis en bekwaamheden in verband met de inhoud van de beoogde 
specialiteit. 
 
Na de kandidaat te hebben gehoord, drukt de jury zijn beoordeling uit door het toekennen van 
quotering op 20 punten. Om aangesteld te worden op de post van eerste technicus-
elektromecanicien van een andere specialiteit moet de kandidaat ten minste 12/20 behalen. 
 
Wanneer hij niet slaagt wordt zijn aanvraag geannuleerd en mag hij gedurende een periode van 2 
jaar (te rekenen vanaf de notificatie van het mislukken) geen nieuwe aanvraag indienen voor de 
overgang naar de beoogde specialiteit.  
 
Wanneer hij slaagt, gebeurt de overgang op proef volgens de voorwaarden voorzien voor de 
aanstelling of aanwerving (zie letter E). 
 
Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden neemt hij terug een vacante post in 
van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader geplaatst in een werkzetel waar volgens 
de voorzieningen vacante betrekkingen zullen komen in de oude specialiteit. 
 
Een wachttijd van 4 jaar wordt opgelegd tussen twee overgangen van de ene specialiteit naar de 
andere. 
   
Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit moest terugkeren, tijdens of op het einde van de 
proefperiode, mag een zelfde overgang niet meer aanvragen. 
 
De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet toegestaan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 
 
1. Technische kennis 
 
N.B.: In het eerste gedeelte van de proef: 

- De kandidaat wordt ondervraagd over punt “a) Elektriciteit-Algemene kennis”. 
Dit vak is eliminerend(1) ; 

- De kandidaat wordt ondervraagd over de thema’s “b) Sterkstroom”, “c) 
Zwakstroom” en “d) Mechanica” maar deze vakken zijn niet eliminerend.(2) De 
behaalde resultaten voor deze vakken worden gebruikt om de kandidaat beter 
te kunnen oriënteren naar één van de specialiteiten verbonden aan de graad 
van eerste technicus elektromecanicien. 

  In het derde gedeelte van de proef (jurygesprek) kunnen de kandidaten worden 
ondervraagd over het geheel van de vakken ( a) Elektriciteit-Algemene kennis”, “b) 
Sterkstroom”, “c) Zwakstroom” en “d) Mechanica”). Deze vakken zijn eliminerend.(3) 

 
a)  Elektriciteit - Algemene kennis  
  Vak voor alle specialiteiten, eliminerend voor alle specialiteiten(1) 

 
Gelijkstroom 
 
Cellen en accumulatoren: algemene eigenschappen, inwendige weerstand, elektromotorische 
kracht, capaciteit, rendement, schakeling. 
 
Oplossen van vraagstukken over gelijkstroomkringen.  
Berekening van stroomsterkte, spanning, weerstand, vermogen, energie.  
Berekening van de door een elektrische stroom in een geleider ontwikkelde warmte. 
 
Oplossen van vraagstukken over de magnetische werking van gelijkstroom. 
Sterkte en richting van een door magneten en stromen opgewekt magnetisch veld. Magnetische 
inductie. Magnetische flux. 
 
Wisselstroom 
 
Oplossen van vraagstukken over eenfasige wisselstroomkringen met weerstanden, 
zelfinductiespoelen en condensatoren. 
Berekening van stroomsterkte, spanning, impedantie, vermogen, energie, arbeidsfactor. 
Ogenblikkelijke, grootste en effectieve waarde. 
Vectorvoorstelling. 
Oplossen van vraagstukken over draaistroomkringen. 
Evenwichtige draaistroomkringen. Ster- en driehoekschakeling. 
Vergelijking van die twee schakelingen. Verband tussen lijn- en fasespanning. Draaistroom. 
Opgenomen vermogen. 
 
Gelijkrichters. Typen en eigenschappen. Gelijkrichtschakelingen. 
Gemiddelde stroomsterkte van gelijkgerichte stroom. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)  Indien de proef enkel georganiseerd wordt voor de specialiteit “Televerbindingen” is dit vak niet 

eliminerend. 
(2)  Voor de specialiteit “Televerbindingen” is het niet eliminerend vak beperkt tot “c) Zwakstroom”(eerste 

gedeelte). 
(3)  De kandidaten die zich kandidaat stellen voor de specialiteit “Televerbindingen” worden enkel 

ondervraagd over de punten “a) Elektriciteit – Algemenen kennis” en “c) Zwakstroom”, beide 
eliminerend (derde gedeelte). 
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b) Sterkstroom  
Vak voor alle specialiteiten behalve “Televerbindingen, niet eliminerend voor het 
eerste gedeelte 

 
Gelijkstroomdynamo's en -motoren 
Algemene beschrijving (inductor, anker, collector, borstels). 
Invloed van ankerreactie, borstelverschuiving, hulppolen. 
Kenmerken en gebruik van de verschillende bekrachtingswijzen (serie, shunt, compound). 
Aanzetting van dynamo's. Spanningsregeling. 
Aanzetting van motoren. Snelheidsregeling. 
Werking van een generator als motor en omgekeerd. 
Remming van een gelijkstroommotor. 
 
Eenfasige transformatoren. 
Studie van een belaste en onbelaste transformator. 
Invloed van ijzer- en koperverlies. 
Rendement. Meting door de methode van afzonderlijke verliezen. 
 
Draaistroomtransformatoren. Beschrijving. Schakeling van de wikkelingen. Gebruik. 
 
Een- en driefasige wisselstroomgeneratoren en synchrone motoren.  
Typen. Beschrijving. Eigenschappen bij leegloop, kortsluiting, belasting. Frequentie van door een 
wisselstroomgenerator opgewekte e.m.k.  
 
Asynchrone motoren. 
Grondtheorie (draaiveld, slip). 
Eigenschappen en gebreken van verschillende motortypen. 
Gebruik. Aanzetting. Gebruiksvoorwaarden. 
 
Dioden en thyristoren: werking (werkingsprogramma) en toepassingen. 
 
c) Zwakstroom  

 Vak voor alle specialiteiten, niet eliminerend voor het eerste gedeelte 
 
Passieve kringen. 
Trillingskringen: LC - RLC, serie en parallel, selectiviteit, resonantie. Filters of zeefkringen; RC- en 
LC-filters, hoogdoorlaat -, laagdoorlaat - en bandfilters, verzwakkers. 
 
Thyristoren: opbouw, werking, karakteristieken en toepassingen. 
Elektronische schakelingen met halfgeleiders. 
Logische schakelingen: astabiele, monostabiele en bistabiele multivibratoren; schuifregisters; 
optelling, aftrekking, geheugens; rekenversterkers, EN-, OF-, NOR- en NAND-poorten. 
Flip-flop met twee of meer ingangen; optellers en aftellers; digitale schakelingen. 
Microcontrollers : samenstelling, principes, gebruik. 
Analoog-/digitaalomvormers. 
Vermogenstransistoren : IGBT, MOS-FET, … 
PLC’s (Programmable Logic Controller): principes. 
Omvormers en wisselrichters: principes. 
 
Voeding van zwakstroominstallaties. 
Niet geregelde één- of meerfasige statische gelijkrichters : karakteristieken, keuze van de 
gelijkrichtcellen. 
Spanningsregeling door thyristorsturing; afvlakfilters met C-, L-, R-, -kringen; stabilisatie. 
Dioden: types, werking, voornaamste karakteristieken en toepassingen. 
De transistoren : types, werking, voornaamste karakteristieken, basiskringen en toepassingen. 
Versterkers. 
Werking. Koppelingen. Klassen. Vervorming. Terugkoppeling. Schema's. 
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Oscillatoren, zend- en ontvangtoestellen. 
Typen van oscillatoren, zend- en ontvangtoestellen.  
Frequentiestabilisatie. Amplitudemodulatie, frequentiemodulatie; twee- en eenzijbandmodulatie; 
verwezenlijkingen en vergelijking.  
AM- en FM-detectie: verwezenlijkingen. 
Frequentievermenigvuldiging. 
Superheterodyne-ontvanger. Speciale kringen: automatische volumeregeling, storingsbegrenzing, 
volume-expansie, eenknopsafstemming. 
Blokschema's van AM- en FM-zenders en -ontvangers. 
 
d)  Mechanica  

Vak voor alle specialiteiten behalve “Televerbindingen", niet eliminerend voor het 
eerste gedeelte 

 
Oplossen van vraagstukken over: 
 
Kinematica: eenparige en eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging; eenparige en eenparig 
veranderlijke cirkelbeweging; snelheid; versnelling; vertraging. 
 
Statica: samenstelling en ontbinding van krachten, moment, zwaartepunt; labiel, stabiel en 
onverschillig evenwicht, eigenschappen van oppervlakken. 
 
Dynamica: betrekking tussen kracht, massa en versnelling; middelpuntvliedende en 
middelpuntzoekende kracht; arbeid, vermogen, rendement; potentiële en kinetische energie; 
beginsel van het behoud van energie; praktische energie-eenheden. 
 
Traagheidsmoment: toepassing op vierkante, rechthoekige en ronde doorsneden. 
 
Eenvoudige toestellen: hefbomen, gewone en differentiaaltakel, windassen, heugelvijzel, hellend 
vlak, schroef en schroefvijzel. 
Ontstekings- en verbrandingsmotoren: beginsel van benzine- en dieselmotor, twee- en 
viertaktcyclus. 

 



501 

25 H-HR/2019 

 
 

TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

EERSTE TECHNICUS 
 
 

Specialiteit: gebouwen en kunstwerken 
 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
Controle bij aanneming uitgevoerde werken. 
Uitvoeren van topografische verrichtingen. 
Opmaken van bestekken en verrekeningen. 
Gebruik van specifieke technologieën; toepassing van de veiligheidsmaatregelen. 
Organisatie van het werk. 
Bijstand aan het toezichtspersoneel. 
 
 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van eerste technicus “gebouwen en kunstwerken” wordt toegewezen volgens de 
bepalingen van Titel I van deze bundel aan de laureaten van de proeven waarvan sprake onder letter 
C en D hierna. 
 
 
 
C. GESLOTEN PROEF 
 
I. Toegang 
 
De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire technici “gebouwen en kunstwerken” en de eerste 
technisch coördinatoren “werken” die de volgende voorwaarden vervullen: 
 
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de vereiste 

graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden met de 
dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in één van de voornoemde graden. 

 
II. Periodiciteit 
  
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
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III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken  
 
1. Technische kennis 
    
Testen van de technische kennis van de kandidaat. 
 
2. Jurygesprek 

 
Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met als doel het 
bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering alsook om na te 
gaan of hij de nodige technische kennis en competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de 
hogere betrekking.  
 
3. Programma 

 
De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken voorzien voor de 
toegang tot de graad van technisch ondersectorchef “gebouwen en kunstwerken”.  

 
V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor het 
tweede gedeelte. 

 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen genieten van een 
vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende sessie van de gesloten proef voor zover het 
programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven.  

 
VII. Slaagcriteria 
 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 
behalen voor het tweede gedeelte. 

 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor zover zij ten 
minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
 
VIII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voorrangsorde: 

 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 
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Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te worden in 
hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten voorafgaan die nog in 
lijst zijn van voorgaande proeven. 
 
IX. Bijzondere bepalingen 
 
De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat zijn van de 
selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad toegang 
geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze worden ingeschreven op de kandidatenlijst voor de 
betrekking van eerste technicus “gebouwen en kunstwerken” vanaf de datum van het proces-verbaal 
van de selectieproef waarvoor ze geslaagd zijn. 
 
 
 

 
D. OPENBARE PROEF 
 
De betrekking van eerste technicus “gebouwen en kunstwerken” wordt eveneens toegewezen door 
middel van een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend 
met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn: 
   
- van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één cyclus in het 

studiegebied "Architectuur" afdeling toegepaste architectuur of in het studiegebied "Industriële 
wetenschappen en technologie" afdeling bouw of van een gelijkwaardig geacht diploma;  
 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch hoger onderwijs 
van het korte type voor sociale promotie georiënteerd naar de burgerlijke bouwkunde en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende 
onderwijsinrichting. 

 
II. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(1): 

1. Technische kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Lezen van een plan en een jurygesprek 

   
III. Uitvoerig programma van de vakken 
 
Technische kennis  
 
De technische kennis van de kandidaat wordt getest onder de vorm van meerkeuzevragen. Het 
uitvoerig programma van de vakken wordt gepreciseerd in de bijlage. 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)  In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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Lezen van een plan en een jurygesprek 
 

Lezen van een plan van een gebouw of een kunstwerk (naar keuze van de kandidaat) en een 
jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn 
redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van eerste 
technicus “gebouwen en kunstwerken” alsook om zijn technische kennis na te gaan (het uitvoerig 
programma van deze vakken is hetzelfde als hetgeen is voorzien voor het eerste gedeelte – zie bijlage). 

 
IV. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ uur voor 
het tweede gedeelte. 
 
V. Slaagcriteria 
 
Om voor het tweede gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 10/20 behalen 
op het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen voor het 
tweede gedeelte. 
 
VI. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend 
aan de oudste. 
 
Twee verschillende klassementen worden opgemaakt: “Kunstwerken” en “Gebouwen”. De jury van het 
tweede gedeelte bepaalt in welk(e) klassement(en) de laureaat mag worden gerangschikt. 
 
Wanneer eenzelfde proef wordt georganiseerd voor de diensten “Gebouwen” en “Kunstwerken”, wordt 
er eveneens, volgens dezelfde criteria als deze die gebruikt worden bij de gescheiden klassementen, 
een samengevoegd klassement opgemaakt.  
 
 
 
E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 
De aanstelling of aanwerving gebeurt in volgorde van de processen-verbaal van de openbare proeven, 
selectieproeven (zie letter C – cijfer IX hiervoor) en gesloten proeven. 
 
I. Gesloten proef 
 
De voorwaarden van aanstelling van de laureaten van de gesloten proef alsook van de selectieproeven 
waarvan sprake onder letter C – IX hiervoor zijn dezelfde als deze voorzien onder cijfer II hierna. 
 
II. Openbare proef 
 
De aanwerving of aanstelling van de laureaten van de openbare proef gebeurt volgens de bepalingen 
van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 
De laureaten die zijn opgenomen in het klassement “Kunstwerken” worden bij voorkeur aangesteld bij 
directie I – Infrastructuur. De laureaten die zijn opgenomen in het klassement “Gebouwen” worden, 
naargelang de behoeften, aangesteld bij directie H – Stations of I – Infrastructuur. 
 
De kandidaten die in beide klassementen zijn hernomen krachtens de bepalingen waarvan sprake 
onder letter B – VI hiervoor worden geschrapt van de laureatenlijst van het andere klassement op het 
ogenblik hun aanstelling. 
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Na hun aanstelling worden de eerste technici “gebouwen en kunstwerken” die uit eenzelfde proef 
voortkomen en die eenzelfde datum van ranginneming hebben, onderling gerangschikt volgens het 
samengevoegd klassement van de betrokken proef. 
 
1. Proef of stage 
 
Tijdens de stage of proefperiode volgen de eerste technici “gebouwen en kunstwerken” een 
beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijk opleiding. 
 
Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding worden beschreven in een 
leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 
 
2. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste technici "gebouwen en kunstwerken”: 
 
- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding volgens de voorwaarden voorzien in 

het leerplan; 
- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 en ten minste geldig voor de 

categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(2). 

                                                           
(2)  Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten (ARPS 

– Bundel 550). 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 
Eerste technicus “gebouwen en kunstwerken” – Blz. 6 

25 H-HR/2019 

UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 
 
De kandidaat wordt ondervraagd over de vakken burgerlijke bouwkunde, materialenkennis en 
weerstand van materialen. Vervolgens kan hij kiezen tussen de vakken kunstwerken of gebouwen. 
Tijdens het jurygesprek staat het hem vrij om voor beide vakken te kiezen. 
 
1. Burgerlijke bouwkunde 
 
Onderzoek van de grond, aard van de grond, grondwerk, funderingswijzen. 
Betonconstructies: gewapend beton, spanbeton, technologie, bekistingen, wapening van beton, 
mengen en verwerken van beton, betonproeven, prefabricatie. 
Dakbedekkingen (soorten, …). 
Metaalconstructies: assemblagemethoden - kapspanten, geraamten, boutverbindingen. 
Onderhoud – Schademechanismen (scheuren, roestvorming, aantasting beton, …); 
Waterdichtheid (infiltraties, vochtigheid, …). 
Organisatie van het onderhoud en de werken – Noties nodig voor het opvolgen van een aanbesteding. 
Arbeidsveiligheid. 
 
2. Materialenkennis, weerstand van materialen 
 
Kennis omtrent trek, druk, afschuiving, buiging, wringing, knik. 
Bijzonderste kenmerken waaraan men de hoedanigheden en gebreken herkent van bouwmaterialen, 
kalk, cement, zand, beton, steen, kappen van steen, volgens het verkeerd leger leggen, baksteen, hout, 
pannen, leien, staal. 
Samenstelling en maken van mortel en beton. 
Begrippen over het trillen van beton. 
Kenmerken en eigenschappen van de verschillende soorten cement. 
Staal: klassen, gebruik, bescherming. 
Bescherming van de materialen (verzinken, schilderen, hydrofuge). 
 
3. Kunstwerken 
 
Soorten kunstwerken en gebruik (structuur i.f.v. overspanning, … ). 
Stabiliteit (hyperstatische/isostatische structuur). 
Oplegging (types van oplegtoestellen ….). 
Schouwen van kunstwerken – Werken in tunnels. 
 
4. Gebouwen 
 
Ruwbouw: bouw en dichting van kelders, metselwerk, bouw van vloerplaten, trappen, daken 
(kapspanten, platte daken); dakbedekkingen, venster- en deuropeningen. 
Afwerking: vloer- en muurbekledingen, bepleisteringen, onderplafonds, deuren en ramen. 
Schoorstenen en ventilatiemiddelen. Verwarmingsinstallaties. 
Sanitaire installaties en afvoer van water (toestellen, riolering, watervoorziening, toezichtsputten en 
wateraanvoer- en verdeelleidingen van koper en kunststof). 
Houten geraamten. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT 
DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

EERSTE TECHNICUS-MECANICIEN 
 

Specialiteit:  - ineenzetten 
 - machinale bewerking  
 - mechanische en metallografische proeven 
 - voertuigen en installaties 
 - werkplaatsen I 
 

 
A.  WERKZAAMHEDEN 
 
Fabricatie, monteren, op punt stellen, in dienst stellen, onderzoeken, onderhouden, herstellen en 
opzoeken van fouten in uitrustingen, installaties of materieel specifiek aan de specialiteit. 
Gebruik van specifieke technologieën. 
Meewerken bij het uitvoeren van studies. 
Organisatie van het werk. 
Leiden van een ploeg. 
 
 
 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van eerste technicus-mecanicien wordt toegewezen volgens de bepalingen van Titel 
I van deze bundel in volgende voorrangsorde: 

 
I. door verandering van specialiteit mits het slagen voor een voorafgaande test volgens 

de bepalingen voorzien onder letter F hierna. Deze kandidaten worden onderling 
gerangschikt volgens hun graadanciënniteit(1). Bij een gelijk aantal graadanciënniteit 
worden ze onderling gerangschikt volgens hun dienstanciënniteit en tenslotte volgens 
hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste; 

 
 II. aan de laureaten van de proeven waarvan sprake onder letter C en D hierna. 

 
 
 

C. GESLOTEN PROEF 
 
I. Toegang 
 
De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire technici-mecaniciens, eerste technische 
coördinators (alle specialiteiten, behalve “afwerking” en “drukkerij”) en eerste lasmonitors die 
volgende voorwaarden vervullen: 
  
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten of gunstig beoordeeld zijn ingeval van het op proef 

stellen als gevolg van een verandering van specialiteit (zie letter F); 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen, in voorkomend geval, samengevoegd in de 

verschillende graden en specialiteiten waarvan sprake hiervoor.  
 

                                                           
(1)  Wanneer de kandidaat verschillende specialiteiten heeft verworven verbonden aan de betrokken graad, 

wordt er rekening gehouden met de samengevoegde anciënniteit bekomen in elke van deze specialiteiten. 
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Wanneer het personeelslid niet de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, 
rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk technicus-mecanicien.  
 
II. Periodiciteit 
 
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
 
III. Aard en vakken van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken  
 
1. Technische kennis 
    
Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 
2. Jurygesprek 

 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel het bevattings- en 
redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering alsook om na te gaan of hij de 
nodige technische kennis en bekwaamheden heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere 
betrekking.  
 
3. Programma 

 
De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken voorzien voor de 
toegang tot de graad van technisch ondersectorchef (per specialiteit). 

 
V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor het 
tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 
 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen genieten van 
een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende sessie van de gesloten proef voor zover 
het programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven.  
 

 VII. Slaagcriteria 
 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 
 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor zover zij 
ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
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VIII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voorrangsorde: 

 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te worden in 
hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten voorafgaan die nog 
in lijst zijn van voorgaande proeven. 

 
IX. Bijzondere bepalingen 
 
- In het geval dat het personeelslid nog niet geregulariseerd is in de specialiteit die toegang 

geeft tot de hogere trap op het ogenblik dat hij deelneemt aan de proef die toegang geeft tot 
de graad van eerste technicus-mecanicien verliest hij het voordeel van het slagen voor deze 
proef indien hij niet geregulariseerd wordt in deze specialiteit. 

 
- De personeelsleden waarvan sprake onder letter C - cijfer I hiervoor die laureaat zijn van de 

selectieproeven van de 1e groep van de bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad 
toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze worden ingeschreven op de 
kandidatenlijst voor de betrekking van eerste technicus-mecanicien vanaf de datum van het 
proces-verbaal van de selectieproef waarvoor ze geslaagd zijn. 

 
 
 
 

D. OPENBARE PROEF 
 
De betrekking van eerste technicus-mecanicien wordt eveneens toegewezen door middel van een 
openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 
 
- een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één cyclus in het 

studiegebied “Industriële wetenschappen en technologie” in de studierichting autotechnologie, 
elektronica-ICT, elektromechanica, luchtvaart, mechanica of mechanische ontwerp- en 
productietechnologie of een gelijkwaardig geacht diploma; 

 
- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger onderwijs van het korte 

type voor sociale promotie dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld diploma 
met volledig leerplan; 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 
erkende inrichting. 
 
II. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 
  
- Eerste gedeelte (2): 

1. Technische kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Geschiktheidstesten (niet eliminerend) en psychoprofessionele evaluatie  

 

                                                           
(2)  In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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- Derde gedeelte: 
3. Jurygesprek 

 
III. Uitvoerig programma van de vakken 
   
1. Technische kennis 
 
Testen van de technische kennis van de kandidaat (het uitvoerig programma is hernomen in bijlage). 

   
2. Geschiktheidstesten en psychoprofessionele evaluatie  
 
Zie glossarium. 
   
3. Jurygesprek 
 
Het derde gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel de motivering van de 
kandidaat te beoordelen, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming 
en de betrekking van eerste technicus-mecanicien alsook om zijn technische kennis van de vakken 
te evalueren waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in de bijlage en om de 
gedragscompetenties na te gaan die nodig zijn voor de betrekking. 
  
IV. Duur van de proef 
 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte, op 2 uur voor de 
geschiktheidstesten en op 1 uur voor het derde gedeelte. 
 
V. Slaagcriteria 
 
Om voor het derde gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 10/20 behalen 
voor het eerste gedeelte.  
 
Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het derde gedeelte. 
 
VI. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”. 
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend 
aan de oudste. 
 

 
 
 

E.  AANSTELLING OF AANWERVING 
 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt in volgorde van de processen-verbaal van 
de openbare proeven, selectieproeven (zie letter C – cijfer IX hiervoor) en gesloten proeven. 
 
I. Laureaten van de gesloten proef 
  
De technici-mecaniciens die laureaat zijn van de gesloten proef of van de selectieproeven waarvan 
sprake onder letter C – cijfer IX hiervoor kunnen enkel in hun specialiteit toegang krijgen tot de graad 
van eerste technicus-mecanicien. 
 
De andere personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer IX hiervoor die laureaat zijn van 
de gesloten proef of selectieproeven kunnen toegang krijgen tot de graad van eerste technicus-
mecanicien in de specialiteit die vermeld wordt tegenover hun graad zoals aangegeven in de tabel 
hieronder. 
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Verworven graad en specialiteit Specialiteit verbonden 
aan de graad van  
eerste technicus-

mecanicien 
- eerste technisch coördinator “metalen constructies en 

laswerk”; 
- eerste lasmonitor “werkplaatsen rollend materieel”. 

ineenzetten 

- eerste technisch coördinator “machinale bewerking”. machinale bewerking 
- eerste technisch coördinator “mechanische organen 

voertuigen en installaties”, “schouwdienst van 
vervoermaterieel” en “werken”. 

voertuigen en installaties 

- eerste technisch coördinator “werkplaatsen I”, 
“mechanica” 

- eerste lasmonitor “infrastructuur” 

werkplaatsen I 

 
De aanstellings- of aanwervingsvoorwaarden van deze kandidaten zijn dezelfde als deze die 
voorzien zijn onder cijfer II hierna. 

 
II. Laureaten van de openbare proef 
 

 De aanwerving of de aanstelling van de laureaten van de openbare proef gebeurt volgens de 
bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 
  
1. Proefperiode of stage 
 
Tijdens de proefperiode of stage volgen de eerste technici-mecaniciens een fundamentele opleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie. 
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding worden 
gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de 
opleiding. 
 

 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven, worden de eerste technici-mecaniciens 
aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen waarop punten worden gegeven en die 
minstens eenmaal per trimester plaatsvinden. 

 
Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten behalen, mogen de 
stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor diegenen die niet de helft van de punten 
behalen voor het geheel van de controles. 
 
2. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste technici-mecaniciens op proef of in stage voldoen 
bij de regularisatieproef die de proefperiode of stage afsluit. 
 
III. Bijzonderheden 
 
De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter D hiervoor kunnen, met 
hun akkoord en in functie van de behoeften, ingeschreven worden op de kandidatenlijst voor de 
graad(graden) van technicus-mecanicien (van dezelfde specialiteit als deze die hij had verworven) 
en/of bankwerker-mecanicien en/of gespecialiseerd bediende machinale bewerking wanneer door 
de jury tijdens het derde gedeelte van de proef is gebleken dat hun bekwaamheden als voldoende 
werden beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van één of meerdere van deze 
graden en dit onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze 
betrekkingen. Deze jury bepaalt op welke lijst(en) de kandidaat mag worden ingeschreven. 
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De eerste technicus-mecanicien die niet kan worden geregulariseerd wegens onvoldoende 
beroepskennis kan op zijn vraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, zich kandidaat 
stellen voor de betrekking van technicus-mecanicien (van dezelfde specialiteit als deze die hij had 
verworven) en/of bankwerker-mecanicien en/of gespecialiseerd bediende machinale bewerking 
onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze betrekkingen. 
   
 
 
F. OVERGANG NAAR EEN ANDERE SPECIALITEIT 
 
Na hun regularisatie kunnen de eerste technici-mecaniciens in het bezit van één van de specialiteiten 
hun overgang vragen naar een andere specialiteit door het indienen van een aanvraag om 
verandering van betrekking niet toegewezen door een proef. Wanneer de aanvraag van het 
personeelslid in aanmerking kan worden genomen, zal hij eerst moeten onderworpen worden aan 
een voorafgaande test. 
 
De voorafgaande test bestaat uit een jurygesprek om te oordelen over de motivering van de 
kandidaat alsook over zijn kennis en bekwaamheden in verband met de inhoud van de beoogde 
specialiteit. 
 
Na de kandidaat te hebben gehoord, drukt de jury zijn beoordeling uit door het toekennen van 
quotering op 20 punten. Om aangesteld te worden op de post van eerste technicus-mecanicien van 
een andere specialiteit moet de kandidaat ten minste 12/20 behalen. 
 
Wanneer hij niet slaagt, wordt zijn aanvraag geannuleerd en mag hij gedurende een periode van 2 
jaar (te rekenen vanaf de notificatie van het mislukken) geen nieuwe aanvraag indienen voor de 
overgang naar de beoogde specialiteit.  
 
Wanneer hij slaagt, gebeurt de overgang op proef volgens de voorwaarden voorzien voor de 
aanstelling of aanwerving (zie letter E). 
 
Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden neemt hij terug een vacante post in van 
zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader geplaatst in een werkzetel waar volgens de 
voorzieningen vacante betrekkingen zullen komen in de oude specialiteit. 
 
Een wachttijd van 4 jaar wordt opgelegd tussen twee overgangen van de ene specialiteit naar de 
andere. 
   
Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit moest terugkeren, tijdens of op het einde van de 
proefperiode, mag een zelfde overgang niet meer aanvragen. 
 
De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet toegestaan. 
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UITVOERIGE PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 
 
1. Technische kennis 
 
a. Mechanica  
 
Algemene mechanica. Meeteenheden. 

 
Kinematica. Eenparig veranderlijke rechtlijnige en cirkelvormige beweging: versnelling, wetten, 
grafieken.  

 
Statica. Traagheid en kracht, vectorvoorstelling van krachten. Evenwicht der lichamen. Wet van actie 
en reactie. Samenstelling en ontbinding van krachten. Samenlopende en evenwijdige krachten. 
Resultante. Moment van krachten. Koppel.  
Zwaartepunt van lijnen en oppervlakken. Evenwicht van vaste, onvervormbare lichamen.  

 
Eenvoudige toestellen: hefbomen, katrollen, lieren, hellend vlak, evenwichtsvoorwaarden.  

 
Dynamica. Grondbeginsel. Begrip van massa. Middelpuntvliedende en middelpuntzoekende kracht. 
Arbeid en vermogen. Kinetische energie.  
 
b.   Toegepaste mechanica 
 
Beredeneerd planlezen van mechanische stukken en samenstellingen. 
 
Assemblage van metalen componenten: regelen van functionele spelingen, monteren en 
demonteren. Schroefdraadstelsels, ISO tolerantie op assen en naven.  
 
Thermische motoren. Compressoren en pompen. 
 
c. Machinale bewerking 
 
Materialenkennis: ferrometalen, non-ferrometalen, allerlei materialen. Thermische behandelingen. 
 
Machinale bewerking: werking, regelen en bedienen van conventionele en numerieke 
werktuigmachines. 
 
Keuze van de gereedschappen en van de bewerkingsparameter. 
 
Afmetingsmetrologie : meetinstrumenten, meetmethodes. 
 
Controlemethodes en begrippen over kwaliteitscontrole. 
 
d. Hydraulica en pneumatica 
 
Basiskennis: debiet, druk, symbolen, verdelers, ventielen en motoren. 
Beredeneerd lezen van plannen. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

EERSTE TECHNICUS “PRODUCTIE EN MACHINALE BEWERKING” 

 

     

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

- Voorbereiding en organisatie van de mechanische productie. 

- Controle en testen van de mechanische gefabriceerde stukken. 

- Planning en programmatie van de stappen in het fabricatieproces van 

mechanische stukken op een numerieke werktuigmachine. 

- Programmeren van automaten welke deel uitmaken van een 

fabricageketting. 

- Ontwerpen van het werktuigapparaat en de uitrusting van de fabricatie. 

- Gebruik van specifieke technologieën. 

- Meewerken bij het uitvoeren van studies. 

- Organisatie van het werk. 

- Leiden van een ploeg. 

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

 De betrekking van eerste technicus “productie en machinale bewerking” wordt 

toegewezen volgens de bepalingen van Titel I van deze bundel aan de laureaten 

van de proeven waarvan spraken onder letter C en D hierna. 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

 I. Toegang 

 

 De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire technici “productie en 

machinale bewerking” die de volgende voorwaarden vervullen: 

  

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk technicus 

“productie en machinale bewerking”.  
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 II. Periodiciteit 

 

 De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

 III. Aard en vakken van de proef 

 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken  

 

  1. Technische kennis 

    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel het 

bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering 

alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en bekwaamheden heeft 

verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking.  

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van technisch ondersectorchef 

“werkplaatsen I (mechanica)”. 

 

 V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  

 

 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  
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Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de 

proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om 

aangesteld te worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in 

geen geval de laureaten voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 

 

 IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C - cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de 1e groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze 

worden ingeschreven op de kandidatenlijst voor de betrekking van eerste 

technicus “productie en machinale bewerking” vanaf de datum van het proces-

verbaal van de selectieproef waarvoor ze geslaagd zijn. 

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

 De betrekking van eerste technicus “productie en machinale bewerking” wordt 

eveneens toegewezen door middel van een openbare proef volgens de bepalingen 

van Titel I van deze bundel en rekening houdend met de hierna opgenomen 

bijzondere voorwaarden. 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn van:  

 

- een bachelor diploma behaald in het studiegebied “Industriële 

wetenschappen en technologie” in de opleiding (mechanische) ontwerp- en 

productietechnologie; 

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch 

hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig 

leerplan; 
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afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende onderwijsinrichting. 

 

  II. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte
(1)

: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Geschiktheidstesten (niet eliminerend) en psychoprofessionele evaluatie  

 

- Derde gedeelte: 

3. Jurygesprek 

   

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

   

  1. Technische kennis 

 

Testen van de technische kennis van de kandidaat. Het uitvoerig programma is 

hernomen in de bijlage. 

   

  2. Geschiktheidstesten en psychoprofessionele evaluatie  

 

  Zie glossarium. 

   

  3. Jurygesprek 

 

Het derde gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel de 

motivering van de kandidaat te beoordelen, zijn bevattings- en redeneervermogen, 

zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van eerste technicus 

“productie en machinale bewerking” alsook om zijn technische kennis van de 

vakken te evalueren waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in de 

bijlage en om de gedragscompetenties na te gaan die nodig zijn voor de 

betrekking. 

 

 IV. Duur van de proef 

 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte, op 

2 uur voor de geschiktheidstesten en op 1 uur voor het derde gedeelte. 

 

 V. Slaagcriteria 

 

 Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard voor 

zover zij ten minste 12/20 behalen voor het derde gedeelte. 

 

  

                                                 
(1)

   In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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 VI. Rangschikking van de laureaten 

 

  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”.  

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

 De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt in volgorde van de 

processen-verbaal van de openbare proeven, selectieproeven (zie letter C – cijfer 

IX hiervoor) en gesloten proeven. 

 

 I. Laureaten van de gesloten proef 
  

 De voorwaarden betreffende de aanstelling van de laureaten van de gesloten proef 

alsook van de selectieproeven waarvan sprake onder letter C – cijfer IX hiervoor 

zijn dezelfde als deze voorzien onder cijfer II hierna. 

 

II. Laureaten van de openbare proef 

 

 De aanwerving of de aanstelling van de laureaten van de openbare proef gebeurt 

volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend 

met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

  

 1. Stage of proefperiode 

 

Tijdens de stage of proefperiode volgen de eerste technici “productie en 

machinale bewerking” een individueel opleidingsprogramma dat hen moet 

toelaten de nodige beroepskennis te verwerven. 

 

 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven, worden ze aan 

periodieke geschiktheidscontroles onderworpen waarop punten worden gegeven 

en die minstens eenmaal per trimester plaatsvinden. 

 

Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen, mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor 

diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de controles. 

 

 2. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste technici “productie en machinale 

bewerking” slagen voor een mondelinge proef met een maximumduur van 2 uur 

handelend over hun opleidingsprogramma. 
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 3. Bijzonderheden 

 

  De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter D 

hiervoor kunnen, met hun akkoord en in functie van de behoeften, ingeschreven 

worden op de kandidatenlijst voor de graad(graden) van technicus “productie en 

machinale bewerking” en/of gespecialiseerd bediende machinale bewerking en/of 

bankwerker-mecanicien wanneer door de jury tijdens het mondeling gedeelte van 

de proef is gebleken dat hun bekwaamheden als voldoende werden beoordeeld 

voor de uitoefening van de werkzaamheden van één of meerdere van deze graden 

en dit onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van 

deze betrekkingen.  

 

  De eerste technicus “productie en machinale bewerking” die niet kan worden 

geregulariseerd wegens onvoldoende beroepskennis, kan op zijn vraag en mits een 

gunstig advies van de betrokken directie, zich kandidaat stellen voor de 

betrekking van technicus “productie en machinale bewerking” en/of 

gespecialiseerd bediende machinale bewerking en/of bankwerker-mecanicien 

onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze 

betrekkingen. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 

 

- Algemene mechanica : kinematica, statica en dynamica. 

- Beredeneerd planlezen van mechanische stukken en samenstellingen. 

- Materialenkennis : ferrometalen, non-ferrometalen, allerlei materialen, thermische 

behandelingen. 

- Aftekenen : aftekenmethodes en aanpassen van matrijzen. 

- Machinale bewerking : werking, regelen en bedienen van conventionele en 

numerieke werktuigmachines. 

- Keuze van de gereedschappen en van de bewerkingsparameter. 

- Verspanningstechnieken. 

- Geometrische controle van werktuigmachines. 

- Controle van de oppervlakteruwheid. 

- Begrippen over kwaliteitscontrole. 

- Afmetingsmetrologie : meetinstrumenten, meetmethodes. 

- Controlemethodes. 

- Assemblage van metalen componenten : regelen van functionele spelingen, 

monteren en demonteren.  

- Schroefdraadstelsels, ISO tolerantie op assen en naven. 

- ISO programmeertaal. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT 

DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

EERSTE TECHNICUS “SPOORWERKEN” 

 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 

 

De spoorwerken betreffen zowel de infrastructuur als de bovenbouw. 

 

Uitvoeren van werkzaamheden in het spoor en in de aanhorigheden. 

 

Toezicht over: 

- de sporen; 

- de werken verricht in eigen beheer, in aanbesteding of een combinatie hiervan en 

uitgevoerd in of langsheen de sporen; 

- de terugleidingskring van de tractiestroom. 

 

 Leiden en organiseren van het werk van één of meer ploegen voor spoorwerken. 

 

 Treffen van en toezicht houden op de veiligheidsmaatregelen voor het verkeer van treinen 

en personeel. 

 

 Bijstand aan het toezichtspersoneel voor de grote werven en de grote stations. 

 

 Bepalen van de tijden en de uitvoeringsvoorwaarden van elk werk. 

 

 Gebruik van specifieke technologieën. 

 

 Uitoefenen van veiligheidsfuncties: “verantwoordelijke bediende voor het uitvoeren van de 

werken”. 

 

 In het kader van de uitoefening van de hiervoor beschreven werkzaamheden, het besturen 

van wegvoertuigen van Infrabel. 

 

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

  

 De betrekking van eerste technicus “spoorwerken” wordt toegewezen volgens de 

bepalingen van Titel I van deze bundel aan de laureaten van de proeven waarvan sprake 

onder letter C en D hierna. 
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C. GESLOTEN PROEF 

 
I. Toegang 

 
  De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire technici “spoorwerken” die de volgende 

voorwaarden vervullen: 
 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de vereiste 

graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden met de 
dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in de graad van technicus 
“spoorwerken”. 

 
II. Periodiciteit 

  
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 
III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken  

 
1. Technische kennis 

    
Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 
2. Jurygesprek 

 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel het bevattings- 
en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering alsook om na te 
gaan of hij de nodige technische kennis en bekwaamheden heeft verworven om hem toe 
te laten tot de hogere betrekking.  

 
3. Programma 

 
De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken voorzien 
voor de toegang tot de graad van technisch ondersectorchef “spoorwerken”. 

 
V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 
uur voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen 
genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende sessie van de 
gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven.  
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VII. Slaagcriteria 

 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten 
ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede 
gedeelte. 
 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor 
zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 

 
VIII. Rangschikking 

 
De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voorrangsorde: 

 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te 
worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten 
voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 

 
IX.  Bijzondere bepalingen 

 
De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat zijn van 
de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling waartoe hun 
graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze worden ingeschreven op de 
kandidatenlijst voor de betrekking van eerste technicus “spoorwerken” vanaf de datum van 
het proces-verbaal van de selectieproef waarvoor ze geslaagd zijn. 

 

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

 De betrekking van eerste technicus “spoorwerken” wordt eveneens toegewezen door 

middel van een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn: 

 

- van een diploma van hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één cyclus 

in het studiegebied “Architectuur”, "Industriële wetenschappen en technologie" of 

“Biotechniek” of gelijkwaardig geacht diploma; 

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch hoger 

onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling. 
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II. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte(1): 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Geschiktheidstesten (niet eliminerend) en psychoprofessionele evaluatie 

 

- Derde gedeelte: 

3. Jurygesprek 

 

III. Uitvoerig programma van de vakken 

   

1. Technische kennis 

 

Testen van de technische kennis van de kandidaat. Het uitvoerig programma van de 

vakken is hernomen in bijlage. 

   

2. Geschiktheidstesten en psychoprofessionele evaluatie 

   

Zie glossarium. 

   

3. Jurygesprek 

 
Het derde gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel de motivering 
van de kandidaat te beoordelen, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor 
de onderneming en de betrekking van eerste technicus “spoorwerken” alsook om zijn 
technische kennis te evalueren van de vakken waarvan het uitvoerig programma wordt 
gepreciseerd in de bijlage en om de gedragscompetenties na te gaan die nodig zijn voor 
de betrekking. 

  

IV. Duur van de proef 

 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte, 2 uur voor 

de geschiktheidstesten en 1 uur voor het derde gedeelte. 

 

V. Slaagcriteria 

 

 Om voor het derde gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 

10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

 Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het derde gedeelte. 

 

VI. Rangschikking van de laureaten 

 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”. 
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste. 
 
 
 
 

                                                           
 
(1)  In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

 De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt in volgorde van de processen-

verbaal van de openbare proeven, selectieproeven (zie letter C cijfer IX hiervoor) en 

gesloten proeven. 

 

I. Laureaten van de gesloten proef 

  

De aanstellingsvoorwaarden van de laureaten van de gesloten proef alsook van de 

selectieproeven waarvan sprake onder letter C – cijfer IX hiervoor zijn dezelfde als deze 

die voorzien zijn onder cijfer II hierna.  

 

II. Laureaten van de openbare proef 

 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten van de openbare proef gebeurt volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

1. Proefperiode of stage 

 
Tijdens de proefperiode of stage volgen de eerste technici “spoorwerken” een 
fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie. 
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt 
bij het begin van de opleiding. 
 

Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven, worden de eerste technici 

“spoorwerken” aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen waarop punten 

worden gegeven en die minstens eenmaal per trimester plaatsvinden. 

 
Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten behalen, 
mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor diegenen die niet de 
helft van de punten behalen voor het geheel van de controles. 

 

2. Regularisatie 

 
Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste technici “spoorwerken”: 
 
- voldoen bij de regularisatieproef die de stage of proefperiode afsluit; 
- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 en ten minste geldig 

voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(2). 

 

III. Bijzonderheden 

 

  De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter D hiervoor 

kunnen, met hun akkoord en in functie van de behoeften, ingeschreven worden op de 

kandidatenlijst voor de graad van technicus “spoorwerken” wanneer door de jury tijdens 

het derde gedeelte van de proef is gebleken dat hun bekwaamheden als voldoende werden 

beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van deze graad en dit onder de 

voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze betrekking.  

 

 

 

                                                           
(2)   Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 
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Tevens kan de eerste technicus “spoorwerken” die niet kan worden geregulariseerd 

wegens onvoldoende beroepskennis, op zijn vraag en mits een gunstig advies van de 

betrokken directie, zich kandidaat stellen voor de betrekking van Gespecialiseerd Operator 

Track onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze 

betrekking. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 
 
1. Technische kennis 
 

a. Mechanica en toegepaste mechanica 
 
Algemene mechanica 
 
Wettelijke meeteenheden: SI en andere. 
 

 Kinematica 
Eenparige rechtlijnige en veranderlijke rechtlijnige beweging. Eenparige 
cirkelbeweging. 

 

 Statica 
Traagheid van kracht. Samenstelling en ontbinding van krachten. Moment van 
krachten. Zwaartepunt van lijnen en oppervlakten. 

 

 Dynamica  
Arbeid van een kracht. Vermogen. Middelpuntvliedende en middelpuntzoekende 
kracht. 

 
Toegepaste mechanica 
 
Viertakt- en tweetaktverbrandingsmotoren. Viertaktdieselmotoren.  
Versnellingsbak: principe, rol. 

 
 

b. Materialenkennis, weerstand der materialen 
 

Weerstand der materialen 
 
Veerkracht. Wet van Hooke. Enkelvoudige trek en druk. Afschuiving. Enkelvoudige vlakke 
buiging. 
 
Kennis van metalen materialen 
 
Algemene eigenschappen van de metalen. Ferrometalen. Warmtebehandeling. Non-
ferrometalen en hun legeringen. Laswerk: laakbaarheid van de metalen, lassen. 
 
Kennis van de materialen voor burgerlijke bouwkunde 
 
Eigenschappen, gebruik en verwerking. Natuursteen. Kunststeen. Bindmiddelen. Zand en 
grind. 
 
Hydraulica 
 
Werkingsbeginselen van pompen en motoren. 
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TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

EERSTE TECHNICUS “WETTELIJKE KEURINGEN” 

 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

Bijkomend aan de werkzaamheden die worden toevertrouwd aan de technicus 

“wettelijke keuringen” kan de eerste technicus “wettelijke keuringen” belast 

worden met: 

 

- de organisatie van het werk; 

- het leiding geven aan een ploeg. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

 De betrekking van eerste technicus “wettelijke keuringen” wordt toegewezen 

volgens de bepalingen van Titel I van deze bundel aan de laureaten van de 

proeven waarvan sprake onder letter C en D hierna. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

  I. Toegang 

 

  De gesloten proef is toegankelijk voor statutaire technici “wettelijke keuringen” 

die de volgende voorwaarden vervullen: 

 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in 

de graad van technicus “wettelijke keuringen”. 

 

  II. Periodiciteit 

  

 De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
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 III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

 1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

 2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken  

 

  1. Technische kennis 

    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met 

als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn 

motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en 

competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking.  

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van technisch ondersectorchef “verlichting, 

verwarming en drijfkracht”.  

 

 V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  

 

 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat 

verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
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2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de 

proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om 

aangesteld te worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in 

geen geval de laureaten voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 

 

  IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze 

worden ingeschreven op de kandidatenlijst voor de betrekking van eerste 

technicus “wettelijke keuringen” vanaf de datum van het proces-verbaal van de 

selectieproef waarvoor ze geslaagd zijn. 

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

  De betrekking van eerste technicus “wettelijke keuringen” wordt eveneens 

toegewezen door middel van een openbare proef volgens de bepalingen van deze 

bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

voorwaarden.   

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 

   

- van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van 

één cyclus in het studiegebied “Industriële wetenschappen en technologie” 

in de opleiding elektronica, elektrotechniek of elektromechanica of een 

gelijkwaardig geacht diploma;  

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch 

hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig 

leerplan;  

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende onderwijsinrichting. 
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  II. Informatieve zitting 

   

  Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd 

om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel het beroep van 

eerste technicus “wettelijke keuringen” toe te lichten en om informatie te 

verschaffen over de voorwaarden voor aanwerving, opleiding, benuttiging en 

bezoldiging. 

 

  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: geschiktheidstesten 

 

- Tweede gedeelte: psychoprofessionele test 

 

- Derde gedeelte: jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  Geschiktheidstesten 

 

  Zie glossarium. 

 

  Psychoprofessionele evaluatie 

 

  Zie glossarium. 

 

  Jurygesprek 

   

Het derde deel van de proef bestaat uit een jurygesprek en heeft tot doel te 

oordelen over de motivatie van de kandidaat, zijn gedrag, zijn bevattings- en 

redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

eerste technicus “wettelijke keuringen”, alsook om zijn technische kennis in de 

vakken waarvan het uitvoerig programma is opgenomen in bijlage, na te gaan. 

 

Voorafgaand en ter voorbereiding van het jurygesprek, wordt de kandidaat 

uitgenodigd om een vragenlijst in verband met de technische kennis te 

beantwoorden, waarvan sprake in bijlage. 

 

  V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor de geschiktheidstesten 

en op 1½ voor het jurygesprek, voorbereiding inbegrepen. 

 

  VI. Slaagcriteria 

 

  Om voor het jurygesprek te worden opgeroepen, moeten de kandidaten hebben 

voldaan bij de geschiktheidstesten. Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten 

minste 12/20 behalen voor het jurygesprek. 
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  VII. Rangschikking 

 

  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

 De aanstelling of aanwerving gebeurt in volgorde van de processen-verbaal van de 

openbare proeven, selectieproeven (zie letter C – cijfer IX hiervoor) en gesloten 

proeven. 

 

 I. Gesloten proef 
  

 De voorwaarden van aanstelling van de laureaten van de gesloten proef alsook 

van de selectieproeven waarvan sprake onder letter C – cijfer IX hiervoor, zijn 

dezelfde als deze voorzien onder cijfer II hierna. 

 

  II. Openbare proef 
 

 De aanwerving of aanstelling van de laureaten van de openbare proef gebeurt 

volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend 

met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  1. Proef of stage 

 

  Gedurende hun proefperiode of stage volgen de eerste technici “wettelijke 

keuringen” een beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking en een plaatselijke 

opleiding. 

 

  Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding worden 

beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij 

de aanvang van de opleiding. 

 

  2. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste technici "wettelijke keuringen:” 

   

- voldaan hebben bij de beroepsopleiding volgens de voorwaarden voorzien 

in het leerplan; 

- zich kunnen integreren in een Quality systeem omvattende de uitvoering van 

interne audits en externe audits geleid door de leden van het accreditatie 

bureau BELAC; 

  - in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 en ten 

minste geldig voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)
(1). 

                                                           
(1)

  Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” 

VOORZIEN BIJ HET JURYGESPREK VAN DE OPENBARE PROEF 

 

1. Elektriciteit 

 

1.1 Algemene kennis 

 

Algemene elektrotechniek: gelijk- en wisselstroomkringen. 

Gelijkstroomdynamo's en -motoren. 

Wisselstroomgeneratoren en -motoren. 

Transformatoren. 

 

1.2 Sterkstroom 

 

Industriële elektriciteit; schakelaars, beveiligingen en leidingen; hoogspanning. 

Gelijkrichters, hakkers en omvormers. 

Meting van elektrische grootheden. 

 

2. Mechanica 

 

Statica. 

Kinematica. 

Dynamica. 

Toegepaste mechanica. 

Machineonderdelen. 

Eenvoudige toestellen. 

Ontstekings- en verbrandingsmotoren, pompen en compressoren. 

Meting van mechanische grootheden. 
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TITEL II 
 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

EERSTE TECHNISCH COORDINATOR 

 

Specialiteit :  - afwerking 

 - coördinatie rangeerdienst 

 - machinale bewerking 

 - mechanica 

 - mechanische organen voertuigen en 

installaties 

 - niet-destructieve controles
(1)

 

 - schoonmaak 

 - schouwdienst van vervoermaterieel 

 - schouwing van hef- en 

behandelingsmaterieel 
(1)

 
(2)

 

 - werken 

 - werkplaatsen I 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

  Per specialiteit, uitvoeren van de werkzaamheden van de technisch coördinator. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKINGEN 
 

  De graad van eerste technisch coördinator wordt toegewezen per specialiteit en 

door middel van een proef aan de technisch coördinators volgens de bepalingen 

van Titel I van deze bundel en rekening houdend met de hierna vermelde 

bijzondere voorwaarden. 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

  Deze specialiteit zal verdwijnen. 
(2)

  De werkzaamheden van deze specialiteit zijn deze van de graad van technicus “wettelijke keuringen”. 
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  I. Toegang tot de proef 

 

  De proef is toegankelijk voor de technisch coördinators die de volgende 

voorwaarden vervullen: 

 

 in het bezit zijn van ten minste de aanschrijving “goed”; 

 tenminste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in 

de graad van technisch coördinator. 

 

  II. Proef 

 

  1. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. De proef is mondeling 

en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft, vertrekkend van concrete 

situaties, te oordelen over het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat 

alsook om na te gaan of hij in zijn graad en specialiteit voldoende competenties en 

beroepskennis heeft verworven in de vakken waarvan het uitvoerig programma 

hetzelfde is als dit voorzien voor het schriftelijk gedeelte van de proef die toegang 

geeft tot de graad van technisch coördinator. 

 

  2. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op een ½ uur. 

 

  3. Slaagcriteria 

 

  De kandidaten worden laureaat verklaard wanneer ze ten minste 12/20 behalen. 

 

 

C. AANSTELLING 

 

  De aanstelling gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en volgens 

de hierna vermelde voorwaarden. 

 

  De aanstelling in de graad van eerste technisch coördinator gebeurt ter plaatse 

zonder proefperiode met ingang vanaf de eerste dag van het semester dat volgt op 

het semester waarin het proces-verbaal van de proef werd afgesloten. 

 

 

D. VERANDERING VAN SPECIALITEIT 

 

  De personeelsleden die de graad van eerste technisch coördinator hebben, kunnen 

van specialiteit veranderen onder de voorwaarden voorzien in de rubriek 

“technisch coördinator”. 

 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 

van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden.  

In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 

heeft op:  

 de bevorderingsonderafdelingen  

http://sharepoint.hr-

rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-

1740450697-3889 

  

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  

http://sharepoint.hr-

rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-

1740450697-263 

  

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden  

http://sharepoint.hr-

rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-

1740450697-3897 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3889
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3889
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3889
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-263
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-263
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-263
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3897
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3897
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3897
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

EERSTE TECHNISCH TEKENAAR 

 

    Specialiteiten:  - burgerlijke bouwkunde 

     - elektriciteit - vaste installaties 

    - elektriciteit - voertuigen en installaties 

    - mechanica - voertuigen en installaties 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

  Ontwerpen, studie, voorbereiding en grafische voorstelling, met behulp van 

tekenprogramma’s op een computer, van uitrustingen en/of installaties specifiek 

aan de specialiteit en die een uitgebreide beroepskennis vergen.  

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
   

 De betrekking van eerste technisch tekenaar wordt toegewezen volgens de 

bepalingen van Titel I van deze bundel aan de laureaten van de proeven waarvan 

sprake onder letter C en D hierna. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

  I. Toegang 

 

  De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire technisch tekenaars die de 

volgende voorwaarden vervullen: 

 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in de 

graad van technisch tekenaar. 

 

  II. Periodiciteit 

  

 De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
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 III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

 1. Technische kennis (per specialiteit) 

 

- Tweede gedeelte: 

 2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken  

 

  1. Technische kennis 

    

Testen van de technische kennis van de kandidaat (per specialiteit). 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met 

als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn 

motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en 

competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking. 

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van ondertekenbureauchef (per specialiteit). 

 

 V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  

 

 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 
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2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de 

proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

  IX. Bijzondere bepaling 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef.  

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

  De betrekking van eerste technisch tekenaar wordt eveneens toegewezen door 

middel van een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en 

rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn van:  

 

- een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één 

cyclus in het studiegebied “Industriële wetenschappen en technologie” - 

opleiding bouw, elektriciteit, elektromechanica, mechanica, logistieke 

technologie of in het studiegebied “Architectuur” - opleiding toegepaste 

architectuur of een gelijkwaardig geacht diploma; 

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch 

hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig 

leerplan; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende onderwijsinrichting. 

 

II. Vakken en aard van de proef 

   

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
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- Eerste gedeelte:
(1)

 

   1.  Technische kennis 

 

  - Tweede gedeelte:  

   2. Jurygesprek 

 

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis 

 

  Drie specifieke programma’s van de vakken zijn vastgesteld: burgerlijke 

bouwkunde, elektriciteit en mechanica. Zij geven elk toegang tot de verschillende 

specialiteiten (zie littera C – cijfer I hierna).  

 

De kandidaten vermelden op hun aanvraag om deelneming het gekozen 

programma omdat de proef wordt ingericht voor meerdere specialiteiten met 

verschillende programma’s. Indien zij wensen ondervraagd te worden over 

meerdere programma’s, moeten zij per programma een aanvraag om deelneming 

indienen. 

 

  Naargelang het(de) gekozen programma(‘s) dat(die) gepreciseerd wordt(worden) 

in bijlage wordt de technische kennis van de kandidaat getest door middel van 

meerkeuzevragen.  

 

  2. Jurygesprek 

 

  Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat 

voornamelijk tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn 

gedrag, zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming 

en de betrekking van eerste technisch tekenaar alsook om zijn technische kennis 

na te gaan over de vakken waarvan het programma hetzelfde is als dit voorzien 

onder cijfer 1 hiervoor. 

. 

  IV. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

  V.  Slaagcriteria 

 

  Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

  Ze worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte van de proef. 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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  VI. Rangschikking van de laureaten 

 

  De verschillende rangschikkingen worden opgemaakt per programma. 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd, waarbij er voorrang wordt gegeven aan de oudste. 

 

 

 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 
   

  I. Gesloten proef 

 

  De laureaten van de gesloten proef alsook van de selectieproeven waarvan sprake 

onder letter C – cijfer IX hiervoor worden in hun specialiteit aangesteld als eerste 

technisch tekenaar op de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens welk 

het proces-verbaal van de proef waarvan zij laureaat zijn, is afgesloten. 

 

  De aanstelling is onderworpen aan het bezit van ten minste de aanschrijving 

“Goed”. Zij gebeurt ter plaatse
(2)

 en zonder proefperiode. 

 

  II. Openbare proef 

 

  De aanwerving van de laureaten van de openbare proef gebeurt volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  De laureaten hernomen in het klassement "burgerlijke bouwkunde" worden 

aangesteld in de overeenstemmende specialiteit. De laureaten hernomen in het 

klassement "mechanica" worden aangesteld in de specialiteit "mechanica - 

voertuigen en installaties". De laureaten hernomen in het klassement "elektriciteit" 

kunnen aangesteld worden in één van de specialiteiten "elektriciteit - vaste 

installaties" of "elektriciteit - voertuigen en installaties". 

 

  De kandidaat die laureaat is van meerdere programma's tijdens dezelfde proef 

wordt aangesteld in een specialiteit naar zijn keuze. Deze keuze is onherroepelijk. 

Vanaf zijn aanstelling verliest hij alle rechten om aangesteld te worden in een 

andere specialiteit waarvoor hij aanneembaar werd verklaard op basis van 

dezelfde aanwervingsproef. 

 

  Tijdens de stage of proefperiode volgen de eerste technisch tekenaars een 

beroepsopleiding en een plaatselijke opleiding specifiek voor hun betrekking. 

 

                                                 
(2)

  Onder “ter plaatse” wordt verstaan, op de kaderpost waarvan ze titularis zijn, bij gebrek buiten kader in hun 

werkzetel van affectatie. 
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  Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en de 

plaatselijke opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan iedere 

kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 

 

  Evenwel gebeurt de aanstelling van de statutaire technisch tekenaars die laureaat 

zijn van de openbare proef van eerste technisch tekenaar ter plaatse
(2)

, zonder 

nieuwe stage of proefperiode en zonder nieuw geneeskundig onderzoek.  

 

  Wanneer het personeelslid nog niet geregulariseerd is in zijn graad zal hij zijn 

stage of proefperiode in de graad van rang 4 verder zetten. 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste technisch tekenaars voldoen bij 

de beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” VAN DE 

OPENBARE PROEF 

 

Programma : Burgerlijke bouwkunde 

 

- Beredeneerd lezen van een plan  

- Kennis van de principes van vectorieel tekenen 

- Kennis van de materialen: beton en cement, bakstenen en betonblokken, staal, 

aanvoerleidingen van water en gas, rioleringen, vloer- en muurbekledingen, daken en 

dakbedekkingen, schrijnwerk) 

- Weerstand van de materialen 

- Begrippen van topografie 

- Architectuur en burgerlijke bouwkunde: ruwbouw, gewapend beton, funderingen, 

draagelementen, daken, afwatering en riolering, isolatie, zuiveren van afvalwater, 

afwerking en uitrusting van gebouwen 

 

 

Programma : Elektriciteit 

 

- Beredeneerd lezen van een plan  

- Kennis van de principes van vectorieel tekenen 

- Elektriciteit; elektrische grootheden, geleiders en niet-geleiders 

- Bepaling van de kabelafmetingen 

- Verlichting  

- Gelijkstroom 

- Wisselstroom 

- Toepassingen: gelijkstroomdynamo’s en –motoren, éénfasige transformatoren, 

draaistroomtransformatoren, een- en driefasige wisselstroom generatoren en synchrone 

motoren, asynchrone motoren, gelijkrichters en omvormers, beschermingsmaatregelen 

tegen elektrische schokken, thermische invloeden en overstroom, halfgeleiders 

- Mechanica: algemeenheden over de weerstand van de materialen, spanning en 

vervorming, elasticiteitsgrens, trek, druk, afschuiving en buigend moment 

 

 

Programma : Mechanica 

 

- Beredeneerd lezen van een plan  

- Kennis van de principes van vectorieel tekenen 

- Weerstand van de materialen 

- Mechanica: beweging, krachten, eenvoudige werktuigen 

- Verbindingswijzen 

- Machineonderdelen en mechanismen 

- Kennis van de materialen: metalen en legeringen 

- Elektriciteit (algemeenheden over elektrische grootheden, geleiders en niet-geleiders)  

- Pneumatica, hydraulica, klimatisatie en automatisatie 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 
 

 

 

EERSTE TREINBEGELEIDER 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

  De eerste treinbegeleider kan belast worden met: 

 

- de werkzaamheden verbonden aan de planning (permanentie en 

diensttabellen); 

- de opvolging van de kennis en de beroepscompetenties van de 

treinbegeleiders; 

- de werkzaamheden van de treinbegeleider. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van eerste treinbegeleider wordt toegewezen volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I) aan de laureaten van de gesloten en openbare 

proeven waarvan sprake onder letter C en D hierna.  

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

  I. Toegang 

 

  Deze proef is toegankelijk voor de statutaire treinbegeleiders die de volgende 

voorwaarden vervullen: 

 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in de 

graad van treinbegeleider. 
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  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 

    

- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

    

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis 

 

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met 

als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn 

motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en 

competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking. 

 

3. Programma (technische kennis) 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hierboven slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van instructeur (begeleiding). 

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

  VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

  

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte bij de volgende sessie van 

de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria ongewijzigd 

blijven.  
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 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat 

verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van 

de proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

. 

Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om 

aangesteld te worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in 

geen geval de laureaten voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 

 

IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder littera C – Cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze 

worden ingeschreven op de kandidatenlijst voor de betrekking van eerste 

treinbegeleider vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieproef 

waarvoor ze geslaagd zijn. 

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

De betrekking van eerste treinbegeleider wordt eveneens toegewezen door middel 

van een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en 

rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 

 

- van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van 

één cyclus; 
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- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als gelijkwaardig 

wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd 

om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel hen een 

beschrijving van de betrekking van eerste treinbegeleider te geven en om 

informatie te verschaffen over de voorwaarden wat betreft de aanwerving, 

opleiding, benuttiging en de eraan verbonden bezoldiging.  

 

  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Taalkennis 

2. Geschiktheidstesten 

 

- Tweede gedeelte: 

3. Psychoprofessionele evaluatie 

 

- Derde gedeelte: 

4. Jurygesprek 

5. Taalkennis 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  Taalkennis 

 

  Zowel in het eerste als in het derde gedeelte wordt de elementaire kennis van de 

tweede landstaal geëvalueerd.  

 

  Geschiktheidstesten 

   

  Zie glossarium.  

 

  Psychoprofessionele evaluatie  

 

  Zie glossarium.  
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  Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivatie van de kandidaat, 

zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van eerste treinbegeleider, 

alsook om zijn redeneer- en bevattingsvermogen na te gaan en of hij de vereiste 

competenties bezit voor de uitoefening van de werkzaamheden verbonden aan 

deze betrekking.  

 

  V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor de 

geschiktheidstesten, op 1 uur voor de taalkennistest en op een ½ uur voor het 

jurygesprek. 

 

  VI. Slaagcriteria 

 

  Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte moeten de kandidaten voldoen 

bij de geschiktheidstesten en ten minste 10/20 behalen voor het vak “Taalkennis” 

van het eerste gedeelte.    

 

  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 10/20 op elk vak van het derde 

gedeelte behalen en 12/20 voor het geheel van het derde gedeelte. 

 

  VII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt gegeven aan de oudste.  

 

 

E. KENNIS VAN DE TWEEDE LANDSTAAL 

 

De kandidaten voor de betrekking van eerste treinbegeleider moeten, volgens de 

wettelijke bepalingen (wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken), een 

elementaire kennis van de tweede landstaal bezitten. 

 

Met oog hierop moeten zij slagen voor de taalexamens bij Selor (Selectiebureau 

van de Federale Overheid) voorzien bij artikelen 8 en 9§1 (of 10) van het 

Koninklijk Besluit van 8/3/2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het 

uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis, of het bewijs leveren dat zij 

geslaagd zijn voor deze examens. 
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F. INSCHRIJVING OP DE KANDIDATENLIJST 

 

De laureaten van de proeven georganiseerd volgens de bepalingen voorzien 

onder letter D worden in de volgende voorrangsorde ingeschreven op de 

kandidatenlijst voor de betrekking van eerste treinbegeleider: 

 

1°) degenen die voldoen aan de vereisten betreffende de taalkennis voorzien 

onder letter E hiervoor; 

2°)  de andere laureaten. 

 

Binnen elke categorie worden zij gerangschikt zoals voorzien onder letter D – 

cijfer VII en volgens de afsluitingsdatum van de proef waarvan zij afkomstig 

zijn. 

 

 

G. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

 De aanstelling of aanwerving gebeurt in volgorde van de processen-verbaal van 

de openbare proeven, selectieproeven (zie letter C – cijfer IX hiervoor) en 

gesloten proeven. 

 

 I. Gesloten proef 
   

 De bepalingen met de betrekking tot de datum van ranginneming en de 

proefperiode zijn dezelfde als deze voorzien in deze bundel (Titel I – Deel IV). 

 

II. Stage of proef 

 

1. Kandidaten die voldoen aan de vereisten betreffende de taalkennis 

Tijdens hun stage of proef volgen de eerste treinbegeleiders die voortkomen uit 

de eerste kandidatenlijst (zie F hiervoor) een beroepsopleiding specifiek voor 

hun betrekking. De bepalingen betreffende het programma, de duur en de 

evaluatiecriteria van deze opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan 

elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

2. Kandidaten die op het ogenblik van hun aanwerving of aanstelling niet 

voldoen aan de vereisten betreffende de taalkennis  

Als de behoeften het rechtvaardigen, wordt er overgegaan tot de aanwerving of 

de aanstelling van de kandidaten die voortkomen uit de tweede lijst. Deze eerste 

treinbegeleiders volgen dezelfde beroepsopleiding zoals voorzien onder cijfer 1. 

hiervoor.  

 

 

Zij volgen bovendien een specifieke opleiding met het doel om hen voor te 

bereiden op het slagen voor de vereiste taalexamens (zie letter E). Met het oog 

hierop kunnen zij genieten van een verlenging van de stage of proef die echter 

de 5 jaar, te rekenen vanaf het einde van de stage of proefperiode, niet mag 

overschrijden.  
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3. Bijzondere bepaling 

 

De personeelsleden in stage of op proef die niet slagen voor de eerste module 

van de beroepsopleiding maar die wel ten minste 45% van de punten behalen, 

kunnen hun stage of proef verderzetten. Zij worden voor een periode van 3 

maanden benuttigd in toezichthoudende en commerciële taken, en zij kunnen 

zich zo vertrouwd maken met commerciële producten. Zij krijgen tijdens deze 

periode geen productiviteitspremies meer. Na deze periode worden ze 

onderworpen aan een evaluatie die, in geval van een positief resultaat, hen 

toelaat om de normale gang van hun beroepsopleiding te hernemen. Deze 

periode van 3 maanden verlengt de facto de stage of proef. Vanaf de datum van 

hun regularisatie ontvangen zij een aanmoedigingspremie die overeenkomt met 

alle productiviteitspremies voor de betrokken periode. 

 

 III. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste treinbegeleiders: 

 

- het attest van treinbegeleider alsook het attest van beroepskennis bezitten (KB 

van 9/7/2013 tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het 

veiligheidspersoneel); 

- voldaan hebben bij de taalexamens waarvan sprake onder letter E hiervoor. 

 

 

H. BIJZONDERE BEPALINGEN  

 

De eerste treinbegeleiders worden niet toegelaten het kader van het 

treinbegeleidingspersoneel te verlaten voordat ze 10 jaar dienst tellen te rekenen 

vanaf hun aanstelling in dit kader. Dit verbod wordt evenwel opgeheven in geval 

van bevordering in een graad van een rang hoger dan rang 4
(1)

. 
 

 

 

 

 

                                                           
(1)

  De aanduiding van de rang verbonden aan elke graad komt voor in de bijlage 1 van het ARPS – Bundel 520. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 
 

 

EERSTE TREINBESTUURDER 

 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

  Naast de uitoefening van de werkzaamheden die toegewezen zijn aan de 

treinbestuurders, wordt de eerste treinbestuurder belast met de uitvoering van de 

dienst “Permanentie besturing” en de uitvoerende taken, toevertrouwd door de 

(eerste) technisch sectorchef “instructie” van het centraal bestuur of van de TCT, 

of door de technisch ondersectorchef “instructie” belast met de omkaderingstaken 

in het bestuurdersdepot. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van eerste treinbestuurder wordt toegewezen door middel van een 

gesloten proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

  I. Toegang 

 

  De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire treinbestuurders die de 

volgende voorwaarden vervullen: 

 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in 

de graad van treinbestuurder. 

 

  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
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  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

 1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

 2. Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis 

 

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met 

als doel het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn 

motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en 

competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking. 

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hierboven slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van technisch ondersectorchef “instructie – 

tractie”. 

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

  VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

  

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  

 

 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat 

verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
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2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van 

de proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om 

aangesteld te worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in 

geen geval de laureaten voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 

. 

IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze 

worden ingeschreven op de kandidatenlijst voor de betrekking van eerste 

treinbestuurder vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieproef 

waarvoor ze geslaagd zijn.  

 

D. AANSTELLING 

 

  1. Algemene bepaling 

 

De bepalingen met betrekking tot de datum van ranginneming en de proefperiode 

zijn dezelfde als deze voorzien in deze bundel (Titel I – Deel IV). 

 

  2. Bijzondere bepalingen 

 

  a) Om geregulariseerd te kunnen worden, moeten de eerste treinbestuurders de 

Europese vergunning en het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor 

hun graad voorleggen; 

 

b) De treinbestuurder die internationale diensten verzekert met bediening van 

HST-materieel waarvoor de kennis van de reglementering met betrekking 

tot het verkeer op de HSL-lijnen in het buitenland vereist is, wordt ter 

plaatse aangesteld wanneer hij aan de beurt komt voor een aanstelling als 

eerste treinbestuurder. 

 

Het personeelslid dat onder deze voorwaarden wordt aangesteld, kan slechts 

na een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van aanstelling in de 

graad van eerste treinbestuurder een overplaatsing om persoonlijke redenen 

bekomen naar een post die andere werkzaamheden omvatten. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

EERSTE VEILIGHEIDSBEDIENDE 

 

     

 

 

A.  WERKZAAMHEDEN  
 

Naast de taken die worden toegewezen aan de gespecialiseerde veiligheidsbedienden zijn 
de eerste veiligheidsbedienden verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: 

 
- Operationeel teamleader op het terrein; 
- Operator Control Room (camera’s); 
- Operator alarmcentrales; 
- Operator Security Operations Center (behandeling van de ontvangen oproepen via het 

personeel en/of het publiek noodnummer); 
- Operationele en administratieve ondersteuning in de districten; 
- Ondersteuning aan het leidinggevend personeel bij het hoofdbestuur. 

 

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van eerste veiligheidsbediende wordt toegewezen volgens de bepalingen van 

Titel I van deze bundel aan de laureaten van de gesloten en openbare proeven waarvan 

sprake onder de letters C en D hierna. 

 

 

 

C.  GESLOTEN PROEF 

   

  I. Toegang 
 

Deze proef is toegankelijk voor de statutaire gespecialiseerde veiligheidsbedienden met 
opdrachten van bewaking of van de veiligheidsdienst die de volgende voorwaarden vervullen: 

 
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet deze 

verworven graadanciënniteit heeft, wordt er in voorkomend geval rekening gehouden 
met de verworven dienstanciënniteit als tijdelijk gespecialiseerd veiligheidsbediende.  

 
II. Periodiciteit 
 

De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
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- Eerste gedeelte 

1. Technische kennis 

 
- Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 
1. Technische kennis 

 
Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 
2. Jurygesprek 

 
Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek met als doel 
het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering alsook 
om na te gaan of hij de nodige technische kennis en competenties heeft verworven om hem 
toe te laten tot de hogere betrekking. 

 
3. Programma 

 
De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hierboven slaat op de vakken die 
betrekking hebben tot de toegang tot de graad van adjunct-veiligheidschef. 

 
V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 
  
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen 
genieten van een vrijstelling van dit gedeelte bij de volgende sessie van de gesloten proef 
voor zover het programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven.  

 

VII. Slaagcriteria 

 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 
 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten 
minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten 
minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 
 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor 
zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
 
VIII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voorrangsorde: 

 

- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 
 
Wanneer zij dit wensen kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te 
worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten 
voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 
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IX. Bijzondere bepalingen 
 
De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat zijn van de 
selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad 
toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze worden ingeschreven op de 
kandidatenlijst voor de betrekking van eerste veiligheidsbediende vanaf de datum van het 
proces-verbaal van de selectieproef waarvoor ze geslaagd zijn.  

 

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 
De betrekking van eerste veiligheidsbediende wordt toegewezen door middel van een 
openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdende met 
de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I.  Vereist diploma of getuigschrift 
 

 De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 
 

 een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één cyclus; 

 of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger onderwijs van 
het korte type voor sociale promotie dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het 
voormeld diploma met volledig leerplan; 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde 
of erkende onderwijsinrichting. 
 
II. Informatieve zitting 
 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd om een 

verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel het beroep van eerste 

veiligheidsbediende toe te lichten en om informatie te verschaffen over de modaliteiten voor 

aanwerving, opleiding, benuttiging en bezoldiging.  
 
III.  Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(1) 

1. Commentaar op een thema van professionele aard 

 

- Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 

 
 IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 
1. Commentaar op een thema van professionele aard 
 
Op basis van een tekst overhandigd aan de kandidaten, opstellen van een commentaar over 
een veiligheidsprobleem op spoorwegdomein met een gedetailleerde uiteenzetting van de in 
deze omstandigheden te nemen maatregelen.  
 
De beoordeling slaat op de inhoud, de vorm en de spelling. 
 

                                                 
(1)  Afhankelijk van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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2. Jurygesprek  
 
Een jurygesprek dat als doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn 
gedrag, zijn redenerings- en bevattingsvermogen, alsook zijn interesse voor de onderneming 
en de betrekking van eerste veiligheidsbediende. 
 
V. Duur van de proef 
  
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het eerste gedeelte en op ½ uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 10/20 
behalen op het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij minstens 12/20 
behalen op het tweede gedeelte. 
 
VII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste. 
 
 
 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

I. Voorwaarden van aanstelling of aanwerving 

 

De laureaten van de openbare proeven moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals 

opgenomen in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 

en in aanverwante uitvoeringsbesluiten. 

 

De aankondiging van de proef maakt melding van de wettelijke bepalingen die betrekking 

hebben op de aanwerving of aanstelling.  

 

De laureaten van de openbare proeven ontvangen met de uitnodigingsbrief de wettelijke 

bepalingen en het in te vullen formulier waarvan sprake onder punt II waarmee zij hun 

schriftelijke toestemming verlenen betreffende de onderstaande pre-screening.  

 

II.  Pre-screening 

 

De wet van 2 oktober 2017 die de private en bijzondere veiligheid reglementeert, verplicht de 

veiligheidsbedienden te voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de 

functie en geen feiten hebben begaan die, zelfs al maakten ze niet het voorwerp uit van een 

strafrechtelijke veroordeling, een ernstige tekortkoming op de beroepsdeontologie uitmaken 

en hierdoor het vertrouwen van de betrokkene in het gedrang brengen.  

 

Deze voorwaarde tot uitoefening wordt onderzocht door de FOD Binnenlandse Zaken, die 

een onderzoek instelt naar de veiligheidsvoorwaarden.  

 

De bovengenoemde wet vermeldt dat de personen die worden onderzocht hiervoor hun 

toestemming moeten geven. 
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Voor hun aanstelling of aanwerving, moeten laureaten van de openbare proeven een gunstig 

advies hebben verkregen door de FOD Binnenlandse Zaken met betrekking tot het onderzoek 

naar de veiligheidsvoorwaarden. Bij ongunstig advies wordt de laureaat geschrapt van de 

kandidatenlijst. 

 

III.  Psychotechnische test 

 

De laureaten van de openbare proeven moeten het bewijs leveren dat ze geslaagd zijn voor 

de psychotechnische test die wordt opgelegd door de wettelijke bepalingen(2) voordat ze hun 

stage of proefperiode kunnen beginnen. 

 

De laureaten die niet geslaagd zijn voor deze psychotechnische test worden geschrapt van 

de kandidatenlijst. 
 

 IV. Aanstelling of aanwerving 
 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I – Deel IV) in volgorde van de processen-verbaal van de aanwervings-, selectie- 
(zie letter C – cijfer IX) en gesloten proeven en rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden.  
 
1. Openbare proef 
 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten van de openbare proef gebeurt volgens de 
bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden.  
 
a) Voorleggen van document 
 
Het uittreksel uit het strafregister uitgereikt overeenkomstig artikel 596 1e lid van het wetboek 
van strafvordering dat de laureaat moet voorleggen (of elk gelijkwaardig document dat 
afgeleverd is door een bevoegde autoriteit), moet voldoen aan de wettelijke bepalingen die 
door de laureaat gekend zijn door er een kopie van ontvangen te hebben. 
 
b) Proef of stage 
 
Gedurende hun proefperiode of stage volgen de eerste veiligheidsbedienden een 
beroepsopleiding ad hoc, gevolgd door een plaatselijke opleiding, zoals voorzien in het 
leerplan. 
 
De duur van de stage of proefperiode omvat de nodige tijd om de beroepsopleiding en 
plaatselijke opleiding te volgen.  
 
c) Opleiding 
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van de beroepsopleiding 
en de plaatselijke opleiding worden beschreven in het leerplan waarvan iedere kandidaat een 
exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(2)  De kosten verbonden aan de test worden na de aanwerving als eerste veiligheidsbediende in stage (of 

aanstelling op proef) aan de betrokkenen terugbetaald. 
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d) Regularisatie  
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste veiligheidsbedienden op proef of stage: 
 
- voldoen aan de proeven die de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding afsluiten, 

zoals voorzien in het leerplan; 
- in het bezit zijn van een identificatiekaart afgeleverd aan de NMBS door de FOD 

Binnenlandse Zaken; 
- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij KB van 23 maart 1998 en ten minste geldig 

voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(3). 
 
Er zal een einde worden gesteld aan de stage- of proefperiode indien de eerste 
veiligheidsbediende niet voldoet aan de regularisatievoorwaarden binnen een termijn van 2 
jaar te rekenen vanaf de aanvang van de stage- of proefperiode.  
 
2. Gesloten proef en verandering van graad 
 
De aanstellingsmodaliteiten van de laureaten van de gesloten proeven alsook de laureaten 
van de selectieproeven waarvan sprake onder letter C – cijfer IX hiervoor, zijn dezelfde als 
deze voorzien onder cijfer I hiervoor wat de datum van ranginneming en de stage of 
proefperiode betreft.  
 

 
 
 

F. BIJZONDERE VOORWAARDEN 
 

De eerste veiligheidsbediende oefent tijdens zijn loopbaan als eerste veiligheidsbediende 
geen enkele activiteit uit die onverenigbaar is met de wettelijke bepalingen. De eerste 
veiligheidsbediende die niet meer aan de wettelijke voorwaarde voldoet, opgenoemd in artikel 
61 van de wet van 2 oktober 2017 die de private en bijzondere veiligheid reglementeert, is 
gehouden hiervan onmiddellijk de personen die de werkelijke leiding hebben van de 
onderneming, dienst of instelling op de hoogte te brengen. 

 

                                                 
(3)  Zij die later een rijverbod oplopen, zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

EERSTE VERKEERSINFOBEDIENDE 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

 Uitvoeren van de werkzaamheden van de verkeersinfobediende. 

 

  

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

  De betrekking van eerste verkeersinfobediende wordt toegewezen volgens de 

bepalingen van Titel I van deze bundel aan de laureaten van de gesloten en 

openbare proeven waarvan sprake onder letter C et D hierna.  

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

   

  I. Toegang 

 

De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire verkeersinfobedienden die de 

volgende voorwaarden vervullen: 

 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening 

gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in 

de graad van verkeersinfobediende. 

 

II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

   

- Eerste gedeelte: 

 1. Technische kennis 
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- Tweede gedeelte: 

   2. Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis 

 

Testen van de technische kennis van de kandidaat.  

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel het 

bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn motivering 

alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en competenties heeft 

verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking. 

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hierboven slaat op de vakken 

voorzien voor de toegang tot de graad van teamleader info. 

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

  VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

  

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende 

sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria 

ongewijzigd blijven.  

 

 VII. Slaagcriteria 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de 

proef. 
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  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

. 

IX. Bijzondere bepalingen 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C – cijfer I hiervoor die laureaat 

zijn van de selectieproeven van de eerste groep van de bevorderingsonderafdeling 

waartoe hun graad toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef.  

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

De betrekking van eerste verkeersinfobediende wordt eveneens toegewezen door 

middel van een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en 

rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden.  

 

I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 

- een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één 

cyclus; 

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

onderwijs van het korte type voor sociale promotie dat als gelijkwaardig 

wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd 

om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de betrekking van 

eerste verkeersinfobediende toe te lichten en om informatie te verschaffen over de 

voorwaarden omtrent aanwerving, opleiding, benuttiging en de eraan verbonden 

bezoldiging. 

 

III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Luisterproef 
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- Tweede gedeelte: 

Psychoprofessionele evaluatie  

 

- Derde gedeelte: 

 2. Jurygesprek 

 3. Mondelinge vaardigheden (lezen en articulatie) in het Nederlands, 

Frans, Engels en Duits 

  

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

 1.  Luisterproef 

  

 Er wordt gepeild naar het begrip van een gesproken tekst van algemene aard in het 

Nederlands. 

 

 Psychoprofessionele evaluatie  

  

 Zie glossarium. 

  

 2.  Jurygesprek  

 

 Jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, 

zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van eerste 

verkeersinfobediende alsook om na te gaan of hij het vereiste redeneer- en 

bevattingsvermogen bezit en de bekwaamheden die nodig zijn voor de uitoefening 

van de werkzaamheden verbonden aan deze betrekking. 

 

 3.  Mondelinge vaardigheden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (lezen 

en articulatie) 

  

 In het Nederlands: een verzorgde en duidelijke uitspraak hebben (standaardtaal) 

en zich vlot en genuanceerd kunnen uitdrukken. 

 

 In het Frans: standaardformuleringen kunnen uitdrukken i.v.m. het treinverkeer. 

De kandidaat moet bovendien in staat zijn deel te nemen aan een eenvoudige 

conversatie. 

 

 In het Engels en Duits: standaardformuleringen kunnen uitdrukken i.v.m. het 

treinverkeer. 

 

V. Duur van de proef 
 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het derde gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria  

 

 Om voor het derde gedeelte opgeroepen te worden, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  
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 Ze worden laureaat verklaard voor zover zij ten minste 10/20 behalen op elk vak 

van het derde gedeelte en 12/20 voor het geheel van het derde gedeelte.  

 

VII. Rangschikking  
 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd, waarbij er voorrang gegeven wordt aan de oudste. 

 

 

E.  AANSTELLING OF AANWERVING  

 

  I. Gesloten proef 

 

  De laureaten van de gesloten proef alsook van de selectieproeven waarvan sprake 

onder letter C – cijfer IX hiervoor worden aangesteld als eerste 

verkeersinfobediende vanaf de eerste dag van het semester dat volgt op dat tijdens 

welk het proces-verbaal van de proef waarvan zij laureaat zijn, is afgesloten. 

 

  De aanstelling is onderworpen aan het bezit van ten minste de aanschrijving 

“Goed”. Zij gebeurt ter plaatse
(1)

 en zonder proefperiode. 

 

  II. Openbare proef 

 

  De aanwerving of aanstelling als eerste verkeersinfobediende gebeurt volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  Tijdens de proefperiode of stage volgen de eerste verkeersinfobedienden een 

beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking gevolgd door een plaatselijke 

opleiding. 

 

  De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding worden beschreven in een leerplan 

waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 

 

  Evenwel gebeurt de aanstelling van de statutaire verkeersinfobedienden die 

laureaat zijn van de openbare proef van eerste verkeersinfobediende ter plaatse
(1)

, 

zonder nieuwe stage of proefperiode en zonder nieuw geneeskundig onderzoek. 

Wanneer het personeelslid nog niet geregulariseerd is in zijn graad zal hij zijn 

stage of proefperiode in de graad van rang 4 verder zetten. 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de eerste verkeersinfobediende voldoen bij 

de beroepsopleiding en een plaatselijke opleiding zoals voorzien in het leerplan. 

 
 

                                                 
(1)

  Onder “ter plaatse” wordt verstaan, op de kaderpost waarvan ze titularis zijn, bij gebrek buiten kader in hun 

werkzetel van affectatie. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

EXPLOITATIEKLERK 
 
 
A.  WERKZAAMHEDEN 
 

 Activiteiten betreffende de verkoop en de informatie i.v.m. het binnenlands 
treinverkeer. 

 Omroepen van mededelingen op een seinhuis. 

 Verstrekken van informatie aan de reizigers (in infokiosk of op het perron). 

 Verkoop van commerciële producten. 

 Uitwerken van de diensttabellen van het treinbesturingspersoneel in de Technische 
Cellen van het Treinpersoneel. 

 Verspreiden van informatie tussen het personeel dat belast is met de organisatie van 
het verkeer en het treinbegeleidingspersoneel in de gewestelijke verkeersleidingen. 
 
 

 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van exploitatieklerk wordt toegewezen door middel van een proef volgens de 
bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 

 
I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van één van de hieronder vermelde getuigschriften 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende inrichting: 

 
- het getuigschrift van de tweede graad van het algemeen, technisch of 

kunstonderwijs (of gelijkwaardig); 
- het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 

beroepssecundair onderwijs (of gelijkwaardig); 
- een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs voor sociale 

promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt 
beschouwd met de getuigschriften met volledig leerplan. 

 
  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat document niet 

voorleggen. 
 
 II. Vakken en aard van de proef 
 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(1): 

1. Meerkeuzevragen 
 

                                                           
(1)  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden 

afgeschaft. 
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- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 
III. Uitvoerig programma van de vakken 

 
Meerkeuzevragen 
 
De meerkeuzevragen slaan op de kennis van de moedertaal, aardrijkskunde of elk(alle) 
ander(e) vak(ken) dat(die) verband houdt(houden) met de genoten opleiding en dat(die) 
zal(zullen) gepreciseerd worden in het reglement-programma van de proef. 

 
Jurygesprek 

 
Jurygesprek met betrekking tot het beroep van exploitatieklerk en dat voornamelijk tot doel 
heeft te oordelen over de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivering, zijn gedrag, 
zijn redenerings- en bevattingsvermogen alsook zijn interesse voor de onderneming en de 
functie. 

 
IV. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op ½ 
uur voor het tweede gedeelte. 
 
V. Slaagcriteria 

 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten minstens 
10/20 behalen op het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 
12/20 behalen voor het tweede gedeelte.  

 
VI. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 
 
 
C.  AANSTELLING OF AANWERVING 
 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 

 I.  Stage of proefperiode 

Tijdens de proeftijd of stage worden de exploitatieklerken opgeroepen om een 
beroepsopleiding te volgen specifiek voor hun betrekking. Deze opleiding wordt verstrekt 
volgens de modaliteiten die voorzien zijn in het leerplan waarvan iedere kandidaat een 
exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding.  

 
 II. Regularisatie 

Om geregulariseerd te worden, moeten de exploitatieklerken voldoen bij de 
beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

GESPECIALISEERD BEDIENDE MACHINALE BEWERKING 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

  

Instellen, bedienen, vooraf regelen en eventueel programmeren van speciale 

machines, precisiemachines of machines met numerieke bediending die van de 

bediener een ruime kennis vergen zowel op het vlak van de regeling van de 

machine als op de controle op het afgewerkte stuk of op de uitgevoerde 

bewerkingen. 

 

Gelijktijdig bedienen van de hiervoor bepaalde machines. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van gespecialiseerd bediende machinale bewerking wordt 

toegewezen per district volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) 

rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden en in de 

volgende voorrangsorde: 

 

1°) op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, 

aan de niet in hun graad geregulariseerde technici-mecaniciens, eerste 

technici-mecaniciens, technici “productie en machinale bewerking” en 

eerste technici “productie en machinale bewerking” wegens onvoldoende 

beroepskennis. 

 

Zij worden onderling gerangschikt volgens de datum van de notificatie 

van het mislukken voor de regularisatieproef of de datum van de 

notificatie van het einde van de stage of proefperiode.  

 

In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het 

behaald aantal punten van de regularisatieproef. 
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2°) aan de kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische volgorde 

van de processen-verbaal van de proeven: 

 

- met hun akkoord en in functie van de behoeften, aan de kandidaten die 

niet geslaagd zijn voor een proef die toegang geeft tot de graad van eerste 

technicus-mecanicien, technicus-mecanicien, eerste technicus “productie 

en machinale bewerking” en technicus “productie en machinale 

bewerking” maar waarvan de bekwaamheden door de jury van het 

tweede gedeelte als voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening 

van de werkzaamheden van gespecialiseerd bediende machinale 

bewerking.  

 

Zij worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek” voor de proef die toegang geeft tot de graad van eerste 

technicus-mecanicien, technicus-mecanicien, eerste technicus “productie 

en machinale bewerking” of technicus “productie en machinale 

bewerking”. Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun 

leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste; 

 

- aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter C. 

hierna. 

 

In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is, wordt voorrang verleend 

aan de laureaten die hebben deelgenomen aan de openbare proef die toegang 

geeft tot de graad van gespecialiseerd bediende machinale bewerking waarvan 

sprake onder letter C hierna. 

 

 

C. OPENBARE PROEF 

 

I. Keuze van affectatie 

  

De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 

 

 II. Vereist diploma of getuigschrift 

 

 De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 

- een getuigschrift van de 2
e
 graad van het technisch secundair onderwijs

(1)
 

of een getuigschrift van de 3
e
 graad van het beroepssecundair onderwijs 

behaald in het studiegebied “mechanica – elektriciteit”; 

 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair 

onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 

lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de 

hierboven vermelde getuigschriften;  

 

                                                 
(1)

  Het gehomologeerd getuigschrift van het lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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afgeleverd door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

 - of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in het domein van het programmeren van speciale machines, 

precisiemachines of machines met numerieke bediening
(2)

; 

 

 - of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het in het domein van 

het programmeren van speciale machines, precisiemachines of machines 

met numerieke bediening
(3)

. 

 

  De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties 

die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring 

hebben in dit domein moeten vooraf aan een cv-screening worden 

onderworpen. 

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten 

dit(deze) document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een 

cv-screening. 

 

III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte
(4)

: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  1. Technische kennis 

   

  De technische kennis van de kandidaat wordt getest door middel van 

meerkeuzevragen waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in 

bijlage. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(2)

  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

 -  De ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

 -  De studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

 duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(3)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs. 
(4)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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  2. Jurygesprek 

   

  Het tweede gedeelte van de proef bestaat een jurygesprek met als doel de 

motivering van de kandidaat te beoordelen, zijn bevattings- en 

redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

gespecialiseerd bediende machinale bewerking te beoordelen alsook om zijn 

technische kennis van de vakken te evalueren waarvan het uitvoerig 

programma wordt gepreciseerd in de bijlage en de gedragscompetenties te 

beoordelen die nodig geacht worden voor de betrekking. 

 

  V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

 Om voor het tweede gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 

 Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte.  

 

  VII. Rangschikking van de laureaten 
 

De laureaten worden per district gerangschikt volgens het behaald aantal 

punten op het vak “Jurygesprek”.  

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt gegeven aan de oudste.  

 

 

D. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

  De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen 

van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  I. Proefperiode of stage 

 

 Tijdens de proefperiode of stage volgen de gespecialiseerd bedienden 

machinale bewerking een fundamentele opleiding specifiek voor hun 

werkzaamheden en eventueel een initiatie. 

  

 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding.  
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  II. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de gespecialiseerde bedienden 

machinale bewerking op proef of in stage voldoen bij de fundamentele 

opleiding en de eventuele initiatie volgens de voorwaarden voorzien in het 

leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 

 

1. Technische kennis 

 

a) Techniek van het vak 

 

Beginselen van volgende machines:  draai-, schaaf- en sterke- armschaafbanken, frees-

, steek-, slijp-, fijnslijp-, boor- en uitboormachines, tandwielfreesmachines. 

 

Bewerkingstechnologie betreffende voornoemde machines: 

- keuze van referentievlakken en -assen; 

- inzetten en opspannen van de stukken; 

- keuze van de opeenvolgende bewerkingen op een zelfde machine; 

- keuze van de snijvoorwaarden; afkoeling; 

- keuze van het snijgereedschap en instelling; 

- kennis van het snijden van de stoffen; 

- bewerkbaarheid; 

- stof en geometrie van het gereedschap; 

- gebruiksvoorwaarden van het gereedschap; 

 

Begrippen van metrologie: meettoestellen, methoden, aflezen en interpreteren van de 

resultaten. 

 

As- en gatkalibers: doel, behandeling, toepassingen.  

 

ISO-tolerantie. 

 

Basiskennis van de principes voor het werken met numeriek gestuurde 

werktuigmachines. 

  

b) Tekenen 

 

Projecties 

- vaste lichamen: prisma, piramide, afgeknotte piramide, cilinder, kegel, afgeknotte 

kegel; 

- uitslaan van het totaal oppervlak van die lichamen; 

- projectie op een verticaal, horizontaal en loodrecht vlak van die lichamen, wanneer 

ze een willekeurige stand in de ruimte innemen. 

 

Schets uit de vrije hand 

Schets uit de vrije hand van een mechanisch stuk, met aanduiding van de toleranties 

en de afwerkingssymbolen der bewerkte oppervlakken. 
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BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

GESPECIALISEERD LASSER 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

De gespecialiseerde lasser voert alle laswerken uit in alle standen op de 
verschillende soorten van basismaterialen. 

 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  De betrekking van gespecialiseerd lasser wordt toegewezen op grond van een 

proef overeenkomstig de bepalingen van onderhavige bundel (Titel I – Delen I en 
II) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
  I. Keuze van benuttiging 
 
  De kandidaten kiezen het district waar zij wensen benuttigd te worden. 
 

II. Vereist diploma of getuigschrift 
 

De kandidaten moeten tenminste in het bezit zijn van één van de hieronder 
vermelde getuigschriften behaald in de studiegebieden "auto", "bouw", "koeling en 
warmte" of "mechanica - elektriciteit" en afgeleverd door een door de Staat of één 
der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting : 

 
- het getuigschrift van de tweede graad(1) van het technisch secundair 

onderwijs (of gelijkwaardig); 
- het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 

beroepssecundair onderwijs (of gelijkwaardig); 
- een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs voor 

sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met de getuigschriften met volledig 
leerplan. 

 
  De kandidaten, bedienden van de NMBS-Groep, moeten dat document niet 

voorleggen. 
                                                 
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager technisch secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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  III. Vakken en aard van de proef 
 
 De proef bestaat uit een mondeling en een praktisch gedeelte en omvat de 

volgende vakken: 
 

Vakken Betrekkelijke waarde 

Mondeling gedeelte  

1. Technische kennis 1 

Praktisch gedeelte  

2. Proefstukken 2 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 

  
 1. Technische kennis. 
 
 Het uitvoerig programma van de vakken komt voor als bijlage. 
 
 2. Proefstukken
 

Uitvoering van twee proefstukken. De kandidaten hebben de keuze uit de volgende 
lasprocédés. Zij moeten deze keuze kenbaar maken op hun aanvraag voor 
deelneming. 
 
a) procédé met beklede elektrode en half-automatisch procédé op staalsoorten 

gebruikt voor de infrastructuur (hoog koolstofhoudend staal, railstaal, 
mangaanstaal); 

of 
 
b) booglassen met elektroden met basische bekleding en half-automatisch 

procédé MIG of MAG op staal gebruikt bij het rollend materieel (staal met 
laag koolstofgehalte, constructiestaal, …). 

 
V. Duur van de proef 

 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op ½ uur voor het mondeling 

gedeelte en 4 uur voor het praktisch gedeelte. 
 

VI. Vereist aantal punten 
 
  Om opgeroepen te worden voor het praktisch gedeelte moeten de kandidaten 

minstens de 10/20 van de punten behalen voor het mondeling gedeelte. Zij worden 
laureaat verklaard indien zij minstens de 10/20 van de punten behalen voor het 
praktisch gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel van de proef. 
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VII. Rangschikking van de laureaten 
 
 De laureaten worden per district gerangschikt. 

 
Binnen elk district worden twee lijsten van laureaten opgesteld. 
 
De laureaten die gekozen hebben voor het lasprocédé hernomen onder cijfer 
IV.2.a) voor de uitvoering van het proefstuk worden ingeschreven op de 
kandidatenlijst voor een benuttiging in een dienst verbonden aan de infrastructuur. 
 
De laureaten die voor het lasprocédé hebben gekozen hernomen onder cijfer 
IV.2.b) voor de uitvoering van het proefstuk worden ingeschreven op de 
kandidatenlijst voor een benuttiging in een dienst verbonden aan het rollend 
materieel. 
 
Op elke lijst worden de laureaten van de NMBS-Groep die de graad van lasser 
bezitten, binnen hun categorie(1), gerangschikt vóór de andere laureaten. 
 
Bij gelijkheid van punten worden ze onderling gerangschikt volgens het aantal 
punten dat ze hebben behaald voor het praktisch gedeelte. 
 
Wanneer eenzelfde proef wordt georganiseerd voor de diensten van de 
infrastructuur en het rollend materieel, wordt er eveneens, volgens dezelfde 
criteria als deze die gebruikt worden bij de gescheiden klassementen, een 
samengevoegd klassement opgemaakt.  

 
C. INDIENSTNEMING 
 
  De indienstneming geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel 

(Titel I – Deel III). 
 
  Na hun aanstelling worden de gespecialiseerde lassers die uit eenzelfde proef 

voortkomen en die eenzelfde datum van ranginneming hebben, onderling 
gerangschikt volgens het samengevoegd klassement van de betrokken proef. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1)  ARPS – Bundel 501 – Titel I – Deel II – Hoofdstuk II – Littera D. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” 
 
Het onderhoud handelt over de volgende vakken : 
 
⋅ Techniek van het vak 
 

- Autogeensnijden; 
- Wijze van afschuinen en afbeitelen. Gebruikt gereedschap; 
- Regelen van een laspost met beklede elektroden en half-automatische laspost ; 
- Beklede elektroden : afmetingen, kenmerken, aard van de bekledingen en 

herkenningsmiddelen, indeling van de elektroden, factoren bij het kiezen van een 
elektrode, keuze volle draad – gevulde draad; 

- Basische elektroden, elektroden met diepe insmelting; 
- Lasposities; 
- Werkwijzen (getrokken lasnaden, pendelend, aantal laspassen, enz.); 
- Krimp, spanning, vervorming. Voorzorgen in de werkplaats vóór, tijdens en na het 

lassen. Lasprogramma; 
- Verbetering van vervormingen. 

 
⋅ Elektriciteit 
 

- Aansluitingen van een booglastransformator. Regelingen; 
- Elektrische grootheden gebruikt bij het lassen.  

 
⋅ Materialenkennis 
 

- Ferro metalen :  
wit, grijs, hamerbaar gietijzer; 
zacht staal en halfhard staal; 
kenmerken, lasbaarheid (destructieve en niet-destructieve werkplaatsproeven) 
gebruik; 
roestvrij staal : lasbaarheid. 

- Warmtebehandeling van staal : uitgloeien, harden, ontladen, cementeren; 
- Non-ferro metalen : 

koper, brons, messing, aluminium en legeringen; 
kenmerken, lasbaarheid (destructieve en niet-destructieve werkplaatsproeven), 
gebruik; 

- Bij het lassen gebruikte gassen (grondbegrippen) : zuurstof, acetyleen, CO2, argon. 
 
⋅ Tekenen 
 

- Schets uit de vrije hand van een gewone lasverbinding van twee of drie eenvoudige 
stukken; 

- Aanduiden en/of herkennen van de lassymbolen op een tekening. 
 
⋅ Veiligheid 
 

Wettelijke veiligheidsvoorschriften en bescherming van het personeel. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  
VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

GESPECIALISEERD MEUBELMAKER 
 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 

Uitvoeren van alle gewoon meubelmakerswerk en van de hierna vermelde werken:  

 
- afschrijven en zagen van hout volgens een samenplan; 
- afschrijven, zagen en maken van werkstukken volgens een samenplan;  
- maken van mallen voor het afschrijven en machinaal bewerken;  
- vervangen van snijgereedschap; 
- afstellen van houtbewerkingsmachines; 
- maken, herstellen en inzetten van allerhande (deuren, panelen, omlijstingen, enz. ) 

voor het vervaardigen van samenstellingen; 
- uitvoeren van machinale bewerkingen met een paneelzaag, een lintzaag,  een 

schuurmachine, een vlakschaaf, een vandikteschaaf, een topie, ... 
- alle voorbereidende en bijkomende verrichtingen. 

 
 

 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van gespecialiseerd meubelmaker wordt toegewezen per district volgens de 
bepalingen van deze bundel (Titel I) aan de laureaten van de proeven waarvan sprake 
onder letters C en D hierna. 

 
 
 

C. GESLOTEN PROEF 
 

I. Toegang tot de proef 
 

De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire schrijnwerkers-meubelmakers die de 
volgende voorwaarden vervullen: 

 
- ten minste de aanschrijving "goed" bezitten ; 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de vereiste 

graadanciënniteit telt wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de 
verworven dienstanciënniteit als tijdelijk schrijnwerker-meubelmaker.  

 
II. Periodiciteit 

 
  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
 

 
III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
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- Eerste gedeelte 

1. Jurygesprek 

 
- Tweede gedeelte 

2. Praktische proef 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Jurygesprek 
 
Het eerste gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel 
heeft te oordelen over het redeneer- en bevattingsvermogen van de kandidaat, te peilen 
naar zijn beroepskennis (zie uitvoerig programma in bijlage) alsook om na te gaan of hij 
voldoende technische competenties heeft verworven om hem toe te laten tot de betrekking 
van gespecialiseerd meubelmaker. 
 
2. Praktische proef 
 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een praktische proef waarbij de kandidaat 
volgens schets en met behulp van handgereedschap en machines, volledig of gedeeltelijk, 
één van de volgende houtconstructies moet kunnen maken: 
- deur; 
- vensterraam; 
- meubel. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte en op 4 uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 10/20 behalen voor het tweede 
gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef. 
 
VII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 
 
 
D. OPENBARE PROEF 

 
De betrekking van gespecialiseerd meubelmaker wordt eveneens toegewezen door middel 
van een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 
houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Keuze van affectatie 
 
De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 
 
II. Vereist getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 
Gespecialiseerd meubelmaker – Blz. 3 

 

50 H-HR/2018 
 

 
- een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs(2) of een 

getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair 
onderwijs behaald in het studiegebied “Hout”, afgeleverd door de Staat of één der 
Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting; 

 
- of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde getuigschriften; 

 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat document niet 
voorleggen. 
 
III. Vakken en aard van de proef 
  
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(3) 

1. Technische kennis 
 
- Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 
3. Praktische proef 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Technische kennis 
 
De technische kennis van de kandidaat wordt getest door middel van meerkeuzevragen. 
Het uitvoerig programma van de vakken is hernomen in bijlage. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen 
over de motivering van de kandidaat, zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse 
voor de onderneming en de betrekking van gespecialiseerd meubelmaker alsook om zijn 
technische kennis na te gaan van de vakken waarvan het uitvoerig programma is hernomen 
in de bijlage. 
 
3. Praktische proef 
 
Tijdens de praktische proef wordt nagegaan of de kandidaat over de nodige vaardigheid en 
kennis beschikt. Het uitvoerig programma hiervan is eveneens hernomen in bijlage. 
 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 4 uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
 

  

                                                 
(2)  Het gehomologeerd getuigschrift van het lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
(3)   In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 10/20 behalen voor elk vak van het 
tweede gedeelte en 12/20 voor het geheel van het tweede gedeelte. 

 
VII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste.  
 
 
 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 
  
I. Openbare proef 
 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten van de openbare proef gebeurt volgens de 
bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
1. Stage of proefperiode 
 
Tijdens hun stage of proefperiode volgen de gespecialiseerd meubelmakers een 
fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie. 
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden gepreciseerd in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij 
de aanvang van de opleiding. 
 
2. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de gespecialiseerd meubelmakers op proef of in 
stage voldoen bij een fundamentele opleiding en eventueel de initiatie zoals voorzien in het 
leerplan. 
 
II. Gesloten proef 
 
De laureaten van de gesloten proef worden, door omvorming van hun kaderpost (eventueel 
buiten kader), in hun werkzetel aangesteld als gespecialiseerd meubelmaker op proef vanaf 
de 1e dag van de maand die volgt op de datum van afsluiting van het proces-verbaal van de 
gesloten proef. 
 
Vanaf hun aanstelling zijn dezelfde bepalingen van toepassing als deze voorzien voor de 
aanstelling of aanwerving van de laureaten van de openbare proeven voorzien onder cijfer I 
hiervoor. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE PROEF DIE TOEGANG GEEFT TOT DE GRAAD VAN 
GESPECIALISEERD MEUBELMAKER 
 
1.   Technische kennis  
 
1.1 Technologie 
 

- Technische kennis van planlezen (meetaanduidingen, aanzichten, doorsneden, 
stuklijsten,…) 

- Gewoon en elektrisch gereedschap en het gebruik ervan 
- Werking, gebruik, te nemen voorzorgen en veiligheidsinrichtingen voor de hierna 

vermelde houtbewerkingsmachines: 

 Lintzagen en cirkelzagen; 

 Vlakbanken, schaafmachines; 

 Langgatboormachine en kettingboormachine; 

 Houtfreesmachines en frezen; 

 Penmachines. 
- Verschillende soorten houtverbindingen: 

 Pen- en gatverbindingen; 

 Halfhoutse en zwaluwstaartverbindingen;  

 Verbindingen met schuine pen; 

 Verstekverbindingen; 

 Verbindingen in de breedte. 
 

1.2 Tekenen 
 
  Schets met maten, uit de vrije hand, één van de volgende houtverbindingen:  

- Deuren:  

 Een paneeldeur; 

 Een glasdeur. 
- Vensterramen:  

 Een opengaand vensterraam; 

 Een keervensterraam. 
- Meubelen:  

 Een tafel;  

 Een stoel;  

 Meubeldelen. 
 

De schets omvat al of een deel van de hierna vermelde elementen:  
- De doorsnede, het vooraanzicht, de maten; 
- Een detail van de verbindingen; 
- Een gedeeltelijke voorstelling in isometrisch perspectief. 

 

1.3  Materialenkennis 

 
 Hout 

- Houtstructuur; 
- Verschil tussen naaldhout en loofhout; 
- Houtbehandeling: kappen, zagen, drogen;  
- Natuurlijke kenmerken van hout:  

 Volumieke massa;  

 Vochtigheidsgraad. 
- Mechanische kenmerken van hout: duurzaamheid en duurzaamheidsklassen;  
- Kennis van enkele gewone houtsoorten: eik, beuk, populier, linde, den; 
- Kennis van enkele uitheemse en vreemde houtsoorten: meranti, oregon, sapelli, 

pitchpine, red cedar, teak, mahonie, wenge, okoume, merbau; 
- Gebruik, kenmerken en hoedanigheden; 
- Houtgebreken. 
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Panelen : 
- Fineer-, Triplex-, Multiplex- en Meubelplaat, HBL; 
- Vezel- en spaanderplaten, MDF en OSB. 

 
Hang- en sluitwerk: 
- Scharnieren, hengsels en taatsen; 
- Klinken, grendels en sloten; 
- Sluitwerk voor vensters. 

 
 Lijmen: 

- Contactlijmen; 
- Houtlijm (PVAc, PU). 

 
1.4 Veiligheid 
 

- Persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Veiligheidssymbolen 
- Productinformatie 

 
2. Praktische proef 
 
 De werkzaamheden vermeld in punt A. zullen afgetoetst worden via de praktische proef. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  
VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

GESPECIALISEERD OPERATOR TRACK 
 
 
A.  WERKZAAMHEDEN 
 

Technische kwalificaties met betrekking tot de infrastructuur "Track" 

- Verzekeren van zijn eigen veiligheid op en in de omgeving van de sporen; 
- Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden; 
- Leiding geven aan een ploeg die belast is met onderhoudswerkzaamheden; 
- Bijstaan van opdrachten in verband met schouwingen en controles; 
- In het kader van de vernieuwing of de wijziging van de infrastructuur, deelnemen 

aan de werken uitgevoerd in regie en/of in aanneming; 
- Deelnemen aan het toezicht van in aanneming uitgevoerde werkzaamheden; 
- Het buiten spanning stellen van de bovenleiding als opgeleide bediende; 
- Gebruik maken van het manueel gereedschap, licht gemotoriseerd gereedschap en 

de specifieke meettoestellen voor zijn werkzaamheden; 
- Binnen het domein van zijn werkzaamheden, bepalen of de infrastructuur vrij en 

berijdbaar is. 
 

Certificaties - Veiligheidsfuncties 

Uitoefenen van de veiligheidsfunctie "Verantwoordelijke Bediende voor de Uitvoering van 
de Werken" voor de kritieke veiligheidstaken die toebehoren aan de leider van het werk / 
de werfleider zodoende de veiligheid van het personeel in de sporen te verzekeren.  

In het kader van de uitoefening van de veiligheidsfunctie "Verantwoordelijke Bediende 
voor de Uitvoering van de Werken": 

- Gebruiken van beveiligingssystemen die de veiligheidsvoorwaarden concretiseren 
en/of die de toepassing van de veiligheidsmaatregelen automatiseren; 

- Het uitzetten van de beveiligingssystemen door schildwachten of kijk-uit. 
 
 
 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van Gespecialiseerd Operator Track wordt toegewezen per district volgens 
de bepalingen van deze bundel (Titel I) rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden en in de volgende voorrangsorde: 
 
1e)  op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, aan de niet 

in hun graad geregulariseerde Toezichters Track, Coördinatoren Track, Technici 
“Spoorwerken” en Eerste technici “Spoorwerken” wegens onvoldoende 
beroepskennis op het einde van hun stage. 

 
Deze kandidaten worden onderling gerangschikt volgens de datum van het proces-
verbaal die het niet slagen voor de regularisatieproef notificeert.  
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In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het behaald aantal 
punten van de regularisatieproef. 

 
2e)  aan de volgende kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische volgorde van 

de proces-verbalen van de proeven: 
 

- aan de laureaten van de proeven waarvan sprake onder letter C en D  hierna. 
 

- aan de kandidaten die niet geslaagd zijn voor een proef die toegang geeft tot 
de graad van Toezichter Track, Coördinator Track of Technicus 
“Spoorwerken” maar waarvan de bekwaamheden door de jury van het 
mondeling gedeelte als voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening 
van de werkzaamheden van Gespecialiseerd Operator Track.  

 
Deze kandidaten worden onderling gerangschikt volgens de datum van het 
proces-verbaal die het niet slagen voor de proef notificeert.  
 
In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het behaald 
aantal punten van de proef. 

 
 
C. GESLOTEN PROEF 
 

I. Toegang 
 
De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire Operatoren Track die de volgende 
voorwaarden vervullen: 
 
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de vereiste 

graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden met de 
dienstanciënniteit verworven als tijdelijk Operator Track.  

 
II. Periodiciteit 
 
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 
III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte 

1. Technische kennis 
 
- Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 
 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

1. Technische kennis 
    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. Het uitvoerig programma van de 
vakken is hernomen in bijlage.  

 
2. Jurygesprek 

 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen 
over het redeneer- en bevattingsvermogen van de kandidaat en zijn motivering, alsook om 
na te gaan en of hij de vereiste technische kennis en nodige gedragscompetenties bezit 
om toegang te hebben tot de hogere betrekking.   
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V. Duur van de proef 
 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 
uur voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 
 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen 
genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende sessie van de 
gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven.  

 

VII. Slaagcriteria 

 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten 
ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard wanneer 
zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor 
zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
 
VIII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voorrangsorde: 

 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te 
worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten 
voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 

 
 
D.  OPENBARE PROEF 

  
I. Keuze van affectatie 
 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
   
II. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten ten minste in het bezit te zijn van:  
 
- een getuigschrift van de 2e graad van het beroepssecundair, kunstsecundair, 

technisch of algemeen secundair onderwijs (of gelijkwaardig); 
- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd onderwijs voor sociale 

promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden dat gelijkwaardig wordt geacht 
met het hoger vermelde gehomologeerd getuigschrift; 

 
en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende inrichting. 
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- of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in 
de domeinen mechanica/elektromechanica/elektriciteit of in domeinen welke nuttig 
zijn voor het uitvoeren van spoorwerken(1); 

- of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van voornoemde domeinen(2). 
 
De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten 
diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van deze 
domeinen moeten vooraf aan een cv-screening worden onderworpen. 
 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten dat(deze) 
document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 
 
III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(3): 

1. Technische kennis 
 
- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 
 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

1. Technische kennis 
   
  De technische kennis van de kandidaat wordt getest onder de vorm van meerkeuzevragen. 

Het uitvoerig programma wordt hernomen in bijlage. 
 

2. Jurygesprek 
   
  Het jurygesprek heeft als doel de motivering van de kandidaat te beoordelen, zijn 

bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking 
van Gespecialiseerd Operator Track alsook om zijn technische kennis van de vakken te 
evalueren waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in bijlage en de 
gedragscompetenties te beoordelen die nodig geacht worden voor de betrekking. 

 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 1 uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 

 Om voor het tweede gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 
 Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte.  
 
 
 

                                                           
(1) In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

- de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 
- de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd 
gevolgd. 

(2)   Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 
vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest 
of studiebewijs. 

(3)  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 
Gespecialiseerd Operator Track - Blz. 5 

 

 
66 H-HR/2019 

 
VII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”. 

 
  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 

verleend aan de oudste.  
 
 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

  De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I - Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 
I. Proefperiode of stage 
 

 Tijdens de proefperiode of stage volgen de Gespecialiseerde Operatoren Track een 
fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie. 
  

 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt 
bij de aanvang van de opleiding. 

 
 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven, worden de Gespecialiseerde 

Operatoren Track aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen waarop punten 
worden gegeven en die minstens eenmaal per trimester plaatsvinden. 

 
Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten behalen 
mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor diegenen die niet de 
helft van de punten behalen voor het geheel van de controles. 

   
II. Regularisatie 
 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de Gespecialiseerde Operatoren Track op proef of 
in stage slagen voor de fundamentele opleiding en eventuele initiatie overeenkomstig de 
modaliteiten voorzien in het leerplan. 

 
III. Bijzonderheden 

 
  De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter D hiervoor 

kunnen, mits hun akkoord en in functie van de behoeften, ingeschreven worden op de 
kandidatenlijst voor de graad van Operator Track wanneer door de jury tijdens het 
mondeling gedeelte van de proef is gebleken dat hun bekwaamheden als voldoende 
werden beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van deze graad en dit 
onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze betrekking. 

 
  De Gespecialiseerd Operator Track die niet kan worden geregulariseerd wegens 

onvoldoende beroepskennis kan, op zijn aanvraag en mits een gunstig advies van de 
betrokken directie, zich kandidaat stellen voor de betrekking van Operator Track onder de 
voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze betrekking. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 
 
1. Technische kennis 
 

a.  Rekenkunde en begrippen van mechanica 
 
De vier hoofdbewerkingen; 
Gewone en tiendelige breuken; 
Het metriek stelsel (bijv. eenheden van lengte, oppervlakte, volume, massa, massadichtheid, 
snelheid); 
Het rekenkundig gemiddelde; 
Berekenen van de omtrek en oppervlakte van eenvoudige vlakke figuren (bijv. driehoek, 
rechthoek, vierkant, cirkel, ruit, parallellogram, trapezium); 
Berekenen van het volume van enkele ruimtefiguren (bijv. kubus, piramide, kegel, balk, 
cilinder); 
Regel van drie (kennen en kunnen toepassen); 
Helling (in percent en in breukvorm); 
Hefbomen; 
Eenparige rechtlijnige beweging. 

 
 
 

b. Algemene technologie(1) 
 

Schroefverbindingen; 
Verbrandingsmotoren (2-takt en 4-takt) starten, smering, onderhoud en kleine herstellingen; 

  Algemene begrippen over staal, beton, zand, grind en hout; 
Harden van staal. 
 

 

 
 

 

 

                                                           
(1) De geregulariseerde Operatoren Track zijn vrijgesteld van dit gedeelte. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  
VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

GESPECIALISEERD PLOEGBAAS 
 
 Specialiteiten: - Infrabel    
  - NMBS  
 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 
I. Specialiteit: Infrabel 

 
De gespecialiseerd ploegbaas regelt het werk van het onder zijn bevel staand personeel en oefent 
er toezicht op uit en waakt over de veiligheid van het personeel. Hij verricht het schrijfwerk en 
bezorgt het planning bureau de gegevens die nodig zijn om de werkzaamheden van zijn ploeg op 
te tekenen.  

 
- Nazicht en kwaliteitscontrole druksterkte beton in het kader Iso 9001 
- Adjunct van de technisch ondersectorchef 
- Toezicht op de arbeiders in betonproductie 
- Beheren van PBM en arbeidskledij 
- Meehelpen met de opmaak van de vervoersdocumenten voor het verzenden van 

bestellingen 
- Geen deelname aan effectieve werken 

 
II. Specialiteit: NMBS 
 
De gespecialiseerde ploegbaas regelt het werk van het onder zijn bevel staand personeel en 
oefent er toezicht op uit, waakt over de veiligheid van het personeel en neemt zoveel mogelijk 
deel aan de werken. Hij verricht het schrijfwerk en bezorgt het planning bureau de gegevens die 
nodig zijn om de werkzaamheden van zijn ploeg op te tekenen. Hij verleent, indien nodig, ook 
hulp aan personen met beperkte mobiliteit. 

 
 

 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van gespecialiseerd ploegbaas wordt toegewezen per specialiteit en per district 
volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden en in de volgende voorrangsorde: 

 
I. binnen hun onderneming, op hun aanvraag, aan de ploegbazen die in het bezit zijn van de 

aanschrijving “goed”. Deze kandidaten worden gerangschikt volgens hun graadanciënniteit. Bij 
een gelijk aantal graadanciënniteit worden ze onderling gerangschikt volgens hun 
dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de 
oudste; 
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II. door verandering van specialiteit mits het slagen voor een voorafgaande test volgens de 
bepalingen voorzien onder letter E hierna. Deze kandidaten worden onderling gerangschikt 
volgens hun graadanciënniteit. Bij een gelijk aantal graadanciënniteit worden ze onderling 
gerangschikt volgens hun dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij voorrang 
wordt verleend aan de oudste; 

 
III. aan de laureaten van de gesloten proef, waarvan sprake onder letter C. 
 
 
 
C. GESLOTEN PROEF 
  
I. Keuze van affectatie 
   
De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 
 
II. Toegang tot de proef 
 
De proef is toegankelijk voor de statutaire personeelsleden die: 
 
- ten minste vier jaar dienstanciënniteit tellen; 
- de aanschrijving “goed” bezitten.  
 
III. Periodiciteit  
 
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften.  
 
IV. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(1): 

 1. Technische kennis 

- Tweede gedeelte: 

 2.  Jurygesprek 
 
V. Uitvoerig programma van de vakken 
  
1. Technische kennis 
  
De technische kennis van de kandidaat wordt getest onder de vorm van meerkeuzevragen. Het 
uitvoerig programma van de vakken is hernomen in bijlage. 
 
2. Jurygesprek 
  
Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn redeneer- en 
bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van gespecialiseerd 
ploegbaas. 
 
VI. Duur van de proef 
  
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor het 
tweede gedeelte. 
 
 
 

                                                 
(1) In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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VII. Slaagcriteria 
  
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 10/20 behalen 
voor het eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
VIII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt per specialiteit en per district volgens het behaald aantal punten 
op het vak “Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend 
aan de oudste. 
 
 
 
D. AANSTELLING 
 
De aanstelling van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en 
rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 
I. Proefperiode 
 
Tijdens hun proefperiode volgen de gespecialiseerde ploegbazen een fundamentele opleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie.  

  
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding worden 
gepreciseerd in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij aanvang van de 
opleiding. 

 
II. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de gespecialiseerde ploegbazen op proef voldoen bij de 
opleiding en eventueel de initiatie volgens de voorwaarden voorzien in het leerplan.  
 
 
 
E. OVERGANG NAAR DE ANDERE SPECIALITEIT 
 
Na hun regularisatie kunnen de gespecialiseerde ploegbazen in het bezit van één van de 
specialiteiten hun overgang vragen naar de andere specialiteit door het indienen van een aanvraag 
om verandering van betrekking niet toegewezen door een proef. Wanneer de aanvraag van het 
personeelslid in aanmerking kan worden genomen, zal hij eerst onderworpen worden aan een 
voorafgaande test. 
 
De voorafgaande test bestaat uit een jurygesprek om te oordelen over de motivering van de 
kandidaat alsook over zijn kennis en bekwaamheden in verband met de inhoud van de beoogde 
specialiteit.  
 
Na de kandidaat te hebben gehoord, drukt de jury zijn beoordeling uit door het toekennen van 
quotering op 20 punten. Om aangesteld te worden op de post van gespecialiseerd ploegbaas van de 
andere specialiteit moet de kandidaat ten minste 12/20 behalen. 
 
Wanneer hij niet slaagt, wordt zijn aanvraag geannuleerd en mag hij gedurende een periode van 2 
jaar (te rekenen vanaf de notificatie van het mislukken) geen nieuwe aanvraag indienen voor de 
overgang naar de beoogde specialiteit. 
 
Wanneer hij slaagt, gebeurt deze overgang op proef volgens de voorwaarden voorzien voor de 
aanstelling (zie letter D). 
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Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden neemt hij terug een vacante post in van 
zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader geplaatst in een werkzetel waar volgens de 
voorzieningen vacante betrekkingen zullen komen in de oude specialiteit. 
 
Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit moest terugkeren, tijdens of op het einde van de 
proefperiode, mag een zelfde overgang niet meer aanvragen. 
 
De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet toegestaan.  
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE PROEF DIE TOEGANG GEEFT TOT DE 
GRAAD VAN GESPECIALISEERD PLOEGBAAS 
 
Specialiteit Infrabel  
 
1. Technische kennis 
 

- Algemene veiligheidsmaatregelen: 
o gedrag; 
o orde en netheid; 
o brand; 
o werkkledij; 
o hygiëne en individuele bescherming; 
o dienstweg; 
o ongevallen verklaring; 
o hulp aan slachtoffers van ongevallen; 
o eerste zorgen; 
o rapporteren; 
o een elektrisch voertuig kunnen besturen (veiligheidsfunctie); 
o verzekeren van de spanbanden en de verhandelingen van de onderdelen van wissels, 

lange profielen en pakketten van verschillende grootte, …; 
o de voorschriften weten te gebruiken voor de bediening van een bemand heftoestel of 

meerdere synchrone bemande heftoestellen. 
 

2. Informatica kennis 
 

- Gebruik van Microsoft outlook en de standaard Office toepassingen. 
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Specialiteit NMBS  
 
1. Technische kennis 
 

- Algemene veiligheidsmaatregelen: 
o gedrag; 
o orde en netheid; 
o brand; 
o werkkledij; 
o hygiëne en individuele bescherming; 
o verplaatsingen in de nabijheid van de spoorweg; 
o dienstweg; 
o ongevallen verklaring; 
o hulp aan slachtoffers van ongevallen; 
o hulp aan personen met beperkte mobiliteit; 
o eerste zorgen; 
o rapporteren; 
o een elektrisch voertuig kunnen besturen (veiligheidsfunctie); 
o kennis van het schoonmaak programma;  
o gebruik van het programma PRODINFO; 
o kennis van dienstboekje; 
o bedienen van wissels op de koer. 

 
- Noties van de zorgsystemen: 

o ISO 9001; 
o OHSAS 18001; 
o Milieu 14001. 

 
- Gevaren van de elektriciteit: 

o elektrische huisinstallaties; 
o elektrische installaties reizigersmaterieel; 
o installaties voor elektrische tractie; 
o elektrische reinigingsmachines (dubbel geïsoleerd, UIP67,...). 

 

2. Informatica kennis 
 

- Gebruik van Microsoft outlook, de standaard Office toepassingen en SAP. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

GESPECIALISEERD VAKBEDIENDE 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

De gespecialiseerd vakbediende kan belast worden met één of meer van de hierna 

opgesomde werkzaamheden: 

 

- Binnen schoonmaak van reizigersmaterieel in uitwijkbundels; 

- Binnen schoonmaak van reizigersmaterieel aan perron en tijdens rit; 

- Beheren van gereedschapskast; 

- Verwijderen van graffiti op treinstellen; 

- Ledigen van reservoirs van de gesloten toiletten, met vaste en mobiele 

installatie; 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van gespecialiseerd vakbediende wordt toegewezen per district en 

door middel van een proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.  

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

 I. Keuze van affectatie 

 

De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 
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 II. Toegang tot de proef 

 

De proef is toegankelijk voor de statutaire vakbedienden die:  

 

 - ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed” bezitten; 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen.
 
Wanneer het personeelslid niet de 

vereiste graadanciënniteit telt wordt in voorkomend geval rekening 

gehouden met de verworven dienstanciënniteit als tijdelijk vakbediende.  

 

 III. Vakken en aard van de proef 

   

De proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen 

over de motivering van de kandidaat, zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn 

interesse voor de onderneming en de betrekking van gespecialiseerd vakbediende. 

 

 IV. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur. 

 

 V. Slaagcriteria 

  

De kandidaten worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 voor de 

proef behalen. 

 

 VI. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op 

het vak “Jurygesprek”.
 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

 

D. BEROEPSPROEF
 
 

 

 I. Keuze van affectatie 

 

 De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 

 

II. Vereist diploma of getuigschrift 

 

Er is geen diploma of getuigschrift vereist. 

 

III. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de beroepsproef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de 

betrekking van gespecialiseerd vakbediende en de werkomstandigheden die eraan 

verbonden zijn, toe te lichten. 
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IV. Vakken en aard van de proef  

 

De beroepsproef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

Eerste gedeelte
(1)

 

1. Algemene kennis 

 

Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 

 

V. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Algemene kennis 

  

In het eerste gedeelte wordt de algemene kennis van de kandidaat wat betreft 

wiskunde en Nederlands getest alsook zijn vermogen om instructies te begrijpen, 

door middel van meerkeuzevragen (voor alle directies samen). 

 

 2. Jurygesprek 

   

Het tweede gedeelte van de beroepsproef is mondeling en bestaat uit een 

jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn 

redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de 

betrekking van gespecialiseerd vakbediende (per directie). 

 

VI. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de beroepsproef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste 

gedeelte en op 1/2 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VII. Slaagcriteria  

 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

Zij worden laureaat verklaard wanneer ze ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte.  

 

VIII. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden per district gerangschikt volgens het behaald aantal punten op 

het vak “Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt gegeven aan de oudste. 

 

 

 

                                                 
(1)

  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. In 

dit geval worden de vakken van het eerste gedeelte geëvalueerd in het tweede gedeelte van de proef.  
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E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van 

deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen 

bijzondere voorwaarden. 

 

 I. Proefperiode 

 

Tijdens hun proefperiode volgen de gespecialiseerd vakbedienden een 

fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een 

initiatie.  

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden gepreciseerd in een leerplan waarvan elke kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

 II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de gespecialiseerd vakbedienden op proef of 

in stage voldoen bij de fundamentele opleiding en eventuele initiatie zoals voorzien 

in het leerplan. 
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TITEL III 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL III 

 

 

GESPECIALISEERD VAKBEDIENDE (SPOREN) 

 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 

 

De spoorwerken hebben zowel betrekking op de onderbouw als de bovenbouw. 

 

Uitvoeren van spoorwerken waarvoor een bijzondere vaardigheid en kennis 

zijn vereist alsook werken in de nabijheid van de sporen. 

 

Uitvoeren van veiligheidsfuncties: 

- “verantwoordelijke bediende voor de uitvoering van de werken”; 

- “begeleider van werktreinen”. 

 

Aarden van de bovenleiding. 

 

Vervangen en zo nodig bijstaan van de baas-vakbediende (sporen). 

 

Bedienen en klein onderhoud: 

- van elektrogeengroepen en de toestellen die ze voeden; 

- van licht gemotoriseerde toestellen. 

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van gespecialiseerd vakbediende (sporen) wordt toegewezen per 

district overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I)  rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden en in de volgende 

voorrangsorde: 

 

1
e
) op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, 

aan de niet in hun graad geregulariseerde technici “spoorwerken” en 

eerste technici “spoorwerken” wegens onvoldoende beroepskennis. 

 

Deze kandidaten worden onderling gerangschikt volgens de datum van 

het proces-verbaal die het niet slagen voor de regularisatieproef 

notificeert of de datum van de notificatie van het einde van de stage of 

proefperiode. 

 

In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het 

behaald aantal punten van de regularisatieproef. 



Bundel 501 – Titel III – Deel III 

Gespecialiseerd vakbediende (sporen) - Blz. 2 

 

30 H-HR/2017 

2
e
) aan de volgende kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische 

volgorde van de proces-verbalen van de proeven: 

 

- aan de kandidaten die niet geslaagd zijn voor een proef die toegang 

geeft tot de graad van technicus “Spoorwerken” maar waarvan de 

bekwaamheden door de jury van het derde gedeelte als voldoende 

werden beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van 

gespecialiseerd vakbediende (sporen).  

 

Zij worden gerangschikt volgens het totaal behaald aantal punten 

voor de proef die toegang geeft tot de graad van technicus 

“Spoorwerken”. Bij gelijk aantal punten wordt er bij de 

rangschikking rekening gehouden met het aantal punten dat voor 

het derde gedeelte van deze proef werd behaald; 

 

- aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter 

C. hierna. 

 

In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is wordt voorrang 

verleend aan de laureaten die hebben deelgenomen aan de openbare proef 

die toegang geeft tot de graad van gespecialiseerd vakbediende (sporen) 

waarvan sprake onder letter C hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

  

 I. Keuze van affectatie 

 

  De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 

   

  II. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten dienen in het bezit te zijn van:  

 

- een getuigschrift van de 2
e
 graad van het beroepssecundair, 

kunstsecundair, technisch of algemeen secundair onderwijs (of 

gelijkwaardig); 

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd onderwijs voor 

sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden dat 

gelijkwaardig wordt geacht met het hoger vermelde gehomologeerd 

getuigschrift; 

 

en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen 

opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting. 
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  - of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in de domeinen mechanica/elektromechanica/elektriciteit of in 

domeinen welke nuttig zijn voor het uitvoeren van spoorwerken
(1)

; 

 

  - of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van voornoemde 

domeinen
(2)

. 

 

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties 

die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring 

hebben in één van deze domeinen moeten vooraf aan een cv-screening worden 

onderworpen. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten 

dat(deze) document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een 

cv-screening. 

 

III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte
(3)

: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  1. Technische kennis 

   

  De technische kennis van de kandidaat wordt getest onder de vorm van 

meerkeuzevragen waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in de 

bijlage. 

 

  2. Jurygesprek 

   

  Het jurygesprek heeft als doel de motivering van de kandidaat te beoordelen, 

zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en 

de betrekking van gespecialiseerd vakbediende (sporen) alsook om zijn 

technische kennis van de vakken te evalueren waarvan het uitvoerig 

programma wordt gepreciseerd in bijlage en de gedragscompetenties te 

beoordelen die nodig geacht worden voor de betrekking. 

 

                                                           
(1)

 In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn , worden in aanmerking genomen: 

- de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

- de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(2)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs. 
(3)

 In functie van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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  V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

 Om voor het tweede gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 

 Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 10/20 hebben behaald voor 

het tweede gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef. 

 

 Indien het eerste gedeelte niet wordt georganiseerd, moeten de kandidaten 

minstens 12/20 behalen voor het tweede gedeelte om laureaat te worden 

verklaard. 

 

 VII. Rangschikking van de laureaten 
 

De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal 

punten.  

 

Bij gelijk aantal punten wordt er bij de rangschikking rekening gehouden met 

het behaald aantal punten voor het tweede gedeelte
(4)

. 

 

 

D. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

  De aanstelling of aanwerving van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 

bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  I. Proefperiode of stage 

 

 Tijdens de proefperiode of stage volgen de gespecialiseerde vakbedienden 

(sporen) een fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en 

eventueel een initiatie. 

  

 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden de 

gespecialiseerde vakbedienden (sporen) aan periodieke geschiktheidscontroles 

onderworpen waarop punten worden gegeven en die minstens eenmaal per 

trimester plaatsvinden. 

 

                                                           
(4)

  Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 

verleend aan de oudste. 
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Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor 

diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de 

controles. 

   

  II. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden moeten de gespecialiseerde vakbedienden 

(sporen) op proef of in stage: 

 

- slagen voor de fundamentele opleiding en eventuele initiatie 

overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het leerplan; 

 

- gecertificeerd zijn als begeleider van werktreinen overeenkomstig de 

modaliteiten voorzien in het leerplan. 

 

  III. Bijzonderheden 

 

  De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter C 

hiervoor kunnen, mits hun akkoord en in functie van de behoeften 

ingeschreven worden op de kandidatenlijst voor de graad van vakbediende 

(sporen) wanneer door de jury tijdens het mondeling gedeelte van de proef is 

gebleken dat hun bekwaamheden als voldoende werden beoordeeld voor de 

uitoefening van de werkzaamheden van deze graad en dit onder de 

voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze 

betrekking. 

 

  De gespecialiseerd vakbediende (sporen) die niet kan worden geregulariseerd 

wegens onvoldoende beroepskennis kan, op zijn aanvraag en mits een gunstig 

advies van de betrokken directie, zich kandidaat stellen voor de betrekking van 

vakbediende (sporen) onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de 

toewijzing van deze betrekking. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 

 

1. Technische kennis 

 

a.  Rekenkunde en begrippen van mechanica 

 

De vier hoofdbewerkingen; 

Gewone en tiendelige breuken; 

Het metriek stelsel (bijv. eenheden van lengte, oppervlakte, volume, massa, 

massadichtheid, snelheid); 

Het rekenkundig gemiddelde; 

Berekenen van de omtrek en oppervlakte van eenvoudige vlakke figuren (bijv. driehoek, 

rechthoek, vierkant, cirkel, ruit, parallellogram, trapezium); 

Berekenen van het volume van enkele ruimtefiguren (bijv. kubus, piramide, kegel, balk, 

cilinder); 

Regel van drie (kennen en kunnen toepassen); 

Helling (in percent en in breukvorm); 

Hefbomen; 

Eenparige rechtlijnige beweging. 

 

b. Algemene technologie
(1)

 

 

Schroefverbindingen; 

Verbrandingsmotoren (2-takt en 4-takt) starten, smering, onderhoud en kleine 

herstellingen; 

Algemene begrippen over staal, beton, zand, grind en hout; 

Harden van staal. 

 

 

 
 

                                                           
(1)

 De geregulariseerde vakbedienden (sporen) zijn vrijgesteld van dit gedeelte. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II  

 

 
GESPECIALISEERD VEILIGHEIDSBEDIENDE 

 

     

A.  WERKZAAMHEDEN  

 

- Uitoefenen van de werkzaamheden van de veiligheidsbediende. 

- Fungeren in real time als ploegoverste op het terrein. 

 

 

 

B.   TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van gespecialiseerd veiligheidsbediende wordt toegewezen door middel van 

een proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

I. Vereist diploma of getuigschrift 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 

- een diploma van het hoger secundair onderwijs (of daarmee gelijkgesteld) afgeleverd 

door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 

erkende inrichting 

 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs voor sociale promotie 

bekomen na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het hierboven vermelde diploma. 

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten het vereiste 

document niet voorleggen. 

 

  II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd om een 

verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel het beroep van gespecialiseerd 

veiligheidsbediende toe te lichten en om informatie te verschaffen over de modaliteiten voor 

aanwerving, opleiding, benuttiging en bezoldiging.  
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III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte
(1)

 

1. Commentaar op een thema van professionele aard 

 

- Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 

   

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Commentaar op een thema van professionele aard 

 

  Op basis van een tekst overhandigd aan de kandidaten, opstellen van een commentaar over 

een veiligheidsprobleem op spoorwegdomein met een gedetailleerde uiteenzetting van de in 

deze omstandigheden te nemen maatregelen. 

 

  De beoordeling slaat op de inhoud, de vorm en de spelling. 

 

2. Jurygesprek 

 

  Een jurygesprek dat als doel heeft te oordelen over motivering van de kandidaat, zijn gedrag, 

zijn beoordelings- en redeneervermogen, zijn leidinggevende capaciteit alsook zijn interesse 

voor de onderneming en voor de betrekking van gespecialiseerd veiligheidsbediende. 

 

V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het eerste gedeelte en op ½ uur 

voor het tweede gedeelte. 

   

VI. Slaagcriteria 

 

  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten tenminste 10/20 

behalen op het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien ze tenminste 12/20 

behalen op het tweede gedeelte. 

 

  VII. Rangschikking van de laureaten 

 

  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 

verleend aan de oudste. 

  

 

 

D.  AANWERVING OF AANSTELLING 

 

I. Voorwaarden van aanstelling of aanwerving 

 

De kandidaten moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals opgenomen in de wet 

van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en in aanverwante 

uitvoeringsbesluiten. 

                                                 
(1)  Afhankelijk van het aantal kandidaturen en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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De aankondiging van de proef maakt melding van de wettelijke bepalingen die betrekking 

hebben op de aanwerving.  

 

Iedere kandidaat ontvangt samen met de uitnodigingsbrief de wettelijke bepalingen en het in 

te vullen formulier bedoeld in punt II waarmee hij zijn schriftelijke toestemming verleent 

betreffende de onderstaande pre-screening.  

 

II.  Pre-screening 

 

De wet van 2 oktober 2017 die de private en bijzondere veiligheid reglementeert, verplicht de 

veiligheidsbedienden te voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de 

functie en geen feiten hebben begaan die, zelfs al maakten ze niet het voorwerp uit van een 

strafrechterlijke veroordeling, een ernstige tekortkoming op de beroepsdeontologie uitmaken 

en hierdoor het vertrouwen van de betrokkene in het gedrang brengen.  

 

Deze voorwaarde tot uitoefening wordt onderzocht door de FOD Binnenlandse Zaken, die 

een onderzoek instelt naar de veiligheidsvoorwaarden. 

 

De bovengenoemde wet vermeldt dat de personen die worden onderzocht hiervoor hun 

toestemming moeten geven. 

 

De laureaten moeten vóór de aanwerving een gunstig advies hebben verkregen door de FOD 

Binnenlandse Zaken met betrekking tot het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden. Bij 

ongunstig advies wordt de laureaat geschrapt van de kandidatenlijst. 

 

III.  Psychotechnische test 

 

De laureaten moeten het bewijs leveren dat ze geslaagd zijn voor de psychotechnische test 

die wordt opgelegd door de wettelijke bepalingen
(2) 

voordat ze hun stage of proefperiode 

kunnen beginnen. 

 

De laureaten die niet geslaagd zijn voor deze psychotechnische test worden geschrapt van 

de kandidatenlijst. 

 

IV. Aanstelling of aanwerving 

 

  De aanstelling of aanwerving gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel 

IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

1. Voorleggen van document 

 

  Het uittreksel uit het strafregister uitgereikt overeenkomstig artikel 596 1e lid van het wetboek 

van strafvordering dat de laureaat moet voorleggen (of elk gelijkwaardig document dat 

afgeleverd is door een bevoegde autoriteit), moet voldoen aan de wettelijke bepalingen, die 

door de laureaat gekend zijn door er een kopie van ontvangen te hebben. 

 

  2. Proefperiode of stage  

 
 Tijdens de proefperiode of stage volgen de gespecialiseerd veiligheidsbedienden een 

beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijke 
opleiding, zoals voorzien in het leerplan. 

 
 De duur van de stage of proefperiode omvat de nodige tijd om de beroepsopleiding en 

plaatselijke opleiding te volgen. 
 

                                                 
(2)  De kosten verbonden aan de test worden na de aanwerving als gespecialiseerd veiligheidsbediende in 

stage (of aanstelling op proef) aan de betrokkenen terugbetaald. 
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3. Opleiding  

 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van de beroepsopleiding 
en de plaatselijke opleiding worden beschreven in het leerplan waarvan iedere kandidaat een 
exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding.  

 

4. Regularisatie 

 
Om geregulariseerd te worden, moeten de gespecialiseerd veiligheidsbedienden op proef of 
in stage: 
 
- voldoen aan de proeven die de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding afsluiten, 

zoals voorzien in het leerplan; 
- in het bezit zijn van een identificatiekaart afgeleverd aan de NMBS door de FOD 

Binnenlandse Zaken; 
- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij KB van 23 maart 1998 en tenminste geldig 

voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)
(3)

. 
 
Er zal een einde worden gesteld aan de stage- of proefperiode indien de gespecialiseerde 
veiligheidsbediende niet voldoet aan de regularisatievoorwaarden binnen een termijn van 2 
jaar te rekenen vanaf het aanvangen van de stage- of proefperiode. 

 
 
 

E.   BIJZONDERE VOORWAARDEN 

 

De gespecialiseerde veiligheidsbediende oefent tijdens zijn loopbaan als gespecialiseerd 

veiligheidsbediende geen enkele activiteit uit die onverenigbaar is met de wettelijke 

bepalingen. De gespecialiseerde veiligheidsbediende die niet meer aan de wettelijke 

voorwaarde voldoet, opgenoemd in artikel 61 van de wet van 2 oktober 2017 die de private 

en bijzondere veiligheid reglementeert, is gehouden hiervan onmiddellijk de personen die de 

werkelijke leiding hebben van de onderneming, dienst of instelling op de hoogte te brengen. 

 
 

 

                                                 
(3)   Zij die later een rijverbod oplopen, zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS - Bundel 550). 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

HOOFDTECHNICUS-ELEKTROMECANICIEN 
 

Specialiteiten : - industriële elektronica (I) 
 - industriële elektronica (M) 
 - onderstations en bovenleidingen 
 - seininrichting 
 - speciale werktuigen van de baan 
 - televerbindingen 
 - verlichting, verwarming en drijfkracht 
 - voertuigen en installaties 
 - werkplaatsen I 

 
 
 
A.  WERKZAAMHEDEN 
 
De hoofdtechnicus-elektromecanicien regelt en houdt toezicht over het werk van het personeel dat 
onder zijn bevel staat.  Hij waakt over de veiligheid van dit personeel en neemt zoveel mogelijk 
deel aan de werkzaamheden. 
 
 
 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van hoofdtechnicus-elektromecanicien wordt toegewezen volgens de bepalingen 
van Titel I van deze bundel, op hun aanvraag, per district(1) en per specialiteit, aan de technici-
elektromecaniciens die: 
 
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
-  ten minste 4 jaar graadanciënniteit tellen; 
-  gunstig beoordeeld zijn. 
 
In afwijking van het principe van bevordering per district, worden de betrekkingen met volgende 
specialiteiten toegewezen per specialiteit, volgens een samengevoegde lijst van kandidaten van 
verschillende districten: 
 
- industriële elektronica (I); 
- industriële elektronica (M); 
- speciale werktuigen van de baan; 
- werkplaatsen I. 
 
De technicus-elektromecanicien die van specialiteit veranderde en die nog niet in zijn nieuwe 
specialiteit is geregulariseerd, komt in aanmerking voor bevordering in de specialiteit die hij 
verlaten heeft en, in voorkomend geval, in het district dat hij verlaten heeft, en dat tot op het 
ogenblik van zijn regularisatie in de nieuwe specialiteit. 
 
 

                                                           
(1)  De betrekkingen van het kader van het hoofdbestuur worden beschouwd als betrekkingen die tot het 

district Centrum behoren. 
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De kandidaten worden gerangschikt volgens hun datum van ranginneming als technicus-
elektromecanicien. Bij een gelijk aantal graadanciënniteit worden ze onderling gerangschikt 
volgens hun dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend 
aan de oudste. 
 
 
 
C.  AANSTELLING 
 
De bepalingen betreffende de lichamelijke geschiktheid en de proefperiode zijn dezelfde als deze 
die voorzien zijn in deze bundel voor de aanvangsbetrekkingen (Titel I – Deel IV). 
 
 
 
D.  VERANDERING VAN SPECIALITEIT 
 
De verandering van specialiteit is niet toegelaten. 
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TITEL III 

 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG  
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

HULPKOK (HULPKOKKIN) 
 
 
A.  WERKZAAMHEDEN 
 

Het beheer van een afwerkingskeuken in koude keten. 
 
Specifieke verantwoordelijkheden: 
- controle van de voorraden en bijwerking ervan ; 
- afbakken van de broodjes; 
- klaarmaken van koude schotels; 
- klaarmaken van de broodjes voor verkoop; 
- regeneratie van de soepen en van de dagschotel; 
- voorbereiding frituren; 
- middagdienst en productie van gefrituurde gerechten, steaks, grillades; 
- dienst van de kassa; 
- behandeling van de resterende voedingswaren; 
- stockbeheer; 
- administratie, bestellingen, behandeling van geldstromen en rapportering. 

   
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  De betrekking van hulpkok (hulpkokkin) wordt toegewezen op grond van een 

eenvoudige vakproef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - 
Delen I en II) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere 
voorwaarden en in de volgende voorrangsorde: 

 
  1°) bij overgangsmaatregel, aan de statutaire vakbedienden, gewezen 

keukenwerkers(-werksters); 
  2°)  aan de andere kandidaten. 
 
  die laureaat zijn van de vakproef waarvan sprake in littera C hierna. 
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C. BEROEPSPROEF 
 

I. Oproeping voor de proef 
 

De beroepsproef wordt georganiseerd volgens de behoeften en is toegankelijk voor 
de postulaten die hun kandidatuur voor de betrekking hebben ingediend.  

 
  II. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef is mondeling en praktisch en omvat de volgende vakken: 
 
 

Vakken Betrekkelijke waarde 

 
Mondeling gedeelte 
 
1. Beroepskennis 

 
Praktisch gedeelte 
 
2. Bereiden van een volledig menu 

 

 
 
 
1 
 
 
 
2 

 
  Het gedetailleerd programma van de vakken is opgenomen in bijlage. 
 
  III. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van het mondeling gedeelte is vastgesteld op 30 minuten, die 

van het praktisch gedeelte op 7 uur. 
 
  IV. Vereist aantal punten 
 
  Om te slagen voor de beroepsproef, moeten de kandidaten minstens de 10/20 

punten behalen voor elk deel en de 12/20 van de punten voor het geheel van de 
proef. 

 
 
D. INDIENSTNEMING 
 
  De indienstneming geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel 

(Titel I – Deel III). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE BEROEPSPROEF 
 
Mondeling gedeelte 
 
1. Professionele kennissen 
 
a) Kennis van de koude keten 

• Gebruik van een combi-steamer : bereidingswijzen, bakken / braden, regeneratie, 
bereidingen door middel van stoom. 

• Koude bereidingen : koude schotels / belegde broodjes. 
• Algemeen werk in de afwerkingskeuken : 

- plaatsing van een bestelling bij de productiekeuken of bij het bureau van de 
beheerder 

- ontvangst van de goederen – controles 
- stockage → systeem FIFO 
- behandeling en afwerking van de ontvangen goederen 
- betekenis van de houdbaarheidsdata en de gevolgen ervan 
- kennis van de onderhoudsproducten opgenomen in het onderhoudsplan 
- financiële taken en bijhouden van administratieve documenten (kassa, PC, 

mail) 
- bereiding van gebakken of gegrilde steaks 
- fritures en controles 

• Arbeidsongevallen / meldingsplicht 
 
b) HACCP-normen 

• Persoonlijke hygiëne 
• Onderhoud van de infrastructuur (onderhoudsplan) 
• Ontvangst van de goederen 
• Controle van de temperaturen 
• Bijhouden van getuigeschotels 
• Bijhouden van een register / beheer van HACCP-documenten voor het bewaren 

van getuigeschotels 
 
c) De traceerbaarheid 

• Bijhouden van de noodzakelijke documenten (register in / out) 
• Gebruik van de aanwijzingen op de verpakking 

 
d) De praktijk 

• Sandwichbar : 
- keuze van de garnituur 
- hoeveelheden 
- wijze van bakken 
- behandeling van de resten 
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• Koude schotels 
- Keuze van de samenstelling  
- bereiding 
- hoeveelheden 
- behandeling van de resten 

• Steak / rauwkost + regeneratie van kleine hoeveelheden saus 
 

Praktisch gedeelte 
 
2. Het bereiden van een volledig menu 
 
Het bereiden van een volledig menu met de toepassing van de HACCP-regels. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

UNIVERSITAIREN EN GELIJKGESTELDEN 

 

 

 

A. GRADEN 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden omvatten de volgende graden: 

 

 adviseur; 

 architect 

 arts; 

 bio-ingenieur; 

 burgerlijk ingenieur ; 

 burgerlijk ingenieur-architect; 

 industrieel ingenieur. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend aan de 

laureaten van openbare proeven waarvan sprake onder letter C hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend door middel 

van proeven overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.  

 

I. Vacante betrekking(en) 

 

Elke vacante betrekking maakt het voorwerp uit van een oproep tot kandidaten. 

De vacature(s), gebaseerd op de functiebeschrijving die daarvan is uitgevoerd, 

omvat(ten) alle relevante informatie i.v.m. de vacante betrekking en de 

selectiewijze. 
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II. Wijze van aankondiging van de vacante betrekking en indiening van de 

kandidaturen 

 

De vacature(s) wordt(worden) gelijktijdig gepubliceerd via Intraweb en alle 

andere adequate externe communicatiekanalen. Evenwel kan(kunnen) de 

vacature(s), op vraag van de betrokken directie(s), beperkt worden voor interne 

kandidaten.  

 

Elk dossier van kandidaatstelling zal een gemotiveerde brief, een curriculum 

vitae(CV) en de eventuele bijkomende gevraagde informatie omvatten. 

 

  III. Selectieprocedure 

 

1. Voorafgaande selectie 

 

Een voorafgaande selectie wordt uitgevoerd op basis van een CV-screening. Zij 

bestaat uit het selecteren van de kandidaten die het best beantwoorden aan het 

gezochte profiel op basis van de objectieve voorwaarden van de 

functiebeschrijving. 

 

2. Proef 

 

De proef kan bestaan uit verschillende delen die gespecifieerd worden in de 

oproep tot kandidaten: 

 

a) Geschiktheidstesten
(1)(2)

  

 

b) Psychoprofessionele-evaluatie
(1)

 

 

c) Schriftelijke/geïnformatiseerde test
(2)

 

 

De schriftelijke/geïnformatiseerde test heeft tot doel de verworven technische 

kennis voor de betrekking te evalueren. Deze evaluatie is eliminerend (“heeft 

voldaan”/”heeft niet voldaan”) maar heeft geen invloed op de rangschikking van 

de laureaten. 

 

3. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel de kandidaat te evalueren met betrekking tot de 

specifieke competenties die verbonden zijn aan de betrekking, zijn motivering te 

beoordelen, zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrokken 

betrekking. Een schriftelijke/geïnformatiseerde voorbereiding zal eventueel aan 

de kandidaat worden gevraagd. 

 

De juryleden worden bijgestaan door een selectieadviseur van HR Rail. 

 

 

                                                           
(1)

  Zie glossarium 
(2)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit deel worden afgeschaft.
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4. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de verschillende delen van de proef is als volgt 

vastgesteld: 

 

- 2 uur voor de geschiktheidstesten; 

- 2 uur voor de psychoprofessionele-evaluatie; 

- 3 uur voor de schriftelijke/geïnformatiseerde test; 

- 1 uur voor het jurygesprek. 

 

5. Slaagcriteria 

 

Om laureaat te worden verklaard moeten de kandidaten ten minste 12/20 behalen 

voor het jurygesprek. 

 

IV. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

jurygesprek. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

V. Geldigheidstermijn 

 

De geldigheidstermijn is vastgesteld op 1 jaar voor de laureaten van de proeven.  

 

Deze geldigheidstermijnen vervallen vervroegd wanneer de selectiewijze 

verbonden aan de betrokken graad(graden) fundamenteel is gewijzigd. 

 

 

 

D. AANWERVING OF AANSTELLING 
 

De aanwerving of aanstelling geschiedt altijd in stage (of op proef) 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 

houdend met de bijzondere voorwaarden die hierna worden vermeld. 

 

Bij het begin van de stage (of proefperiode) wordt door de onmiddellijke chef een 

opleidings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld in overleg met het betrokken 

personeelslid en een opleidingsadviseur.  

Dit programma zal worden aangepast aan de individuele en specifieke behoeften 

van de stagiair zowel op het vlak van de technische als de gedragscompetenties. 

Voor het personeelslid in stage zal dit programma een verplichte 

gemeenschappelijke opleiding bevatten met betrekking tot de organisatie en de 

werking van de Belgische Spoorwegen. 
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In afwijking van de algemeenheden van Bundel 501 – Titel I – Deel IV – 

Hoofdstuk VI worden de geregulariseerde personeelsleden waarvan de aanstelling 

geschiedt zonder verandering van graad, onderworpen aan een vereenvoudigde 

proefperiode. De proefperiode wordt “vereenvoudigd” genoemd omdat slechts 

één verslag wordt opgemaakt door de onmiddellijke chef van het personeelslid op 

het einde van de duur van deze proefperiode. De duur van de vereenvoudigde 

proefperiode is echter conform de algemeenheden vastgesteld in Bundel 501 – 

Titel I – Deel IV – Hoofdstuk VI – Letter B. 

 

  In geval van mislukken voor de stage of proefperiode: 

 

- zijn voor de personeelsleden in stage de bepalingen van het ARPS – Bundel 

501 – Titel I – Deel IV van toepassing; 

 

- kan het personeelslid op proef dat al in het bezit was van een graad van rang 

3 mits het akkoord van de betrokken onderneming, terugkeren naar zijn 

vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante posten kan hij er buiten kader 

worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het personeelslid buiten kader 

benuttigd in de onderneming of directie die de kandidaat heeft geselecteerd. 

 

- zijn voor het personeelslid op proef dat in het bezit was van een graad lager 

dan rang 3 de bepalingen van het ARPS – Bundel 501 – Titel I – Deel IV 

van toepassing. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 

 

 

E. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

I. Beperking van de kandidaturen 

 

De kandidaat die in toepassing van deze bepalingen is aangeworven of aangesteld 

mag zich gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanwerving of 

aanstelling geen kandidaat stellen voor een andere betrekking (behalve in geval 

van graadbevordering). 

 

II. Kandidatenlijsten 

 

De aanwerving, aanstelling of overplaatsing van een kandidaat die op de 

kandidatenlijst voorkomt van meerdere universitaire proeven heeft tot gevolg dat 

hij afziet van een aanstelling in één van de andere universitaire betrekkingen 

waarvoor hij eveneens laureaat was. 

 

III. Uitvoering van aanstellingen en overplaatsingen 

 

Het personeelslid dat is aangeduid om een universitaire betrekking te bekleden, 

moet er ten laatste 6 maand na zijn aanduiding bezit van nemen. 
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IV. Afschaffing van betrekking na de stage of proefperiode 

 

In geval een personeelslid na zijn stage of proefperiode beschikbaar wordt gesteld 

door afschaffing van betrekking kan hij, mits het akkoord van de betrokken 

onderneming, terugkeren naar zijn vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante 

posten kan hij er buiten kader worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het 

personeelslid buiten kader benuttigd in de onderneming of directie die de 

kandidaat heeft geselecteerd. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 
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TITEL III 
 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL III 

 

 

INDUSTRIEEL LASSER 

 

Specialiteiten: - Sporen 

       - Werkplaatsen 

  

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

I. Specialiteit: Sporen 

 

De industrieel lasser voert de laswerken uit in alle standen op de verschillende 

soorten basismaterialen, ofwel door middel van manueel booglassen ofwel 

door middel van het aluminothermisch lasproces ofwel beide, evenals elke 

aanverwante activiteit met inbegrip van het slijpen. 

 

Besturen van wegvoertuigen in verband met deze activiteiten. 

 

II. Specialiteit: Werkplaatsen 

 

De industrieel lasser voert de laswerken met verschillende lasprocessen uit, in 

verschillende lasposities en op verschillende soorten basismaterialen, evenals 

elke aanverwante activiteit met inbegrip van het slijpen. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van industrieel lasser wordt toegewezen per specialiteit en per 

district overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden en in volgende 

voorrangsorde: 

 

I. door verandering van specialiteit mits het slagen voor een voorafgaande test 

overeenkomstig de bepalingen voorzien onder letter E hierna. Deze 

kandidaten worden onderling gerangschikt volgens hun 

graadanciënniteit; 

 

II. aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter C 

hierna.  
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C. OPENBARE PROEF 
 

  I. Keuze van affectatie 

 

De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 

 

  II. Vereist diploma of getuigschrift 
 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van één van de hieronder vermelde 

documenten, afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen 

opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting:  

 

- een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair 

onderwijs
(1)

 (of gelijkwaardig) georiënteerd naar laswerken; 

 

- of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van 

het beroepssecundair onderwijs (of gelijkwaardig) georiënteerd naar 

laswerken; 

 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met de getuigschriften met volledig 

leerplan; 

 

- of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in het domein van laswerken
(2)

; 

 

- of ten minste 2 jaar relevante ervaring in het domein van laswerken
(3)

.  

 

  De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties 

die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring 

hebben in dit domein worden vooraf onderworpen aan een cv-screening.  

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten 

dat(deze) document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een 

cv-screening.  

 

  III. Vakken en aard van de proef 
 

  De proef bestaat uit 2 delen en omvat de volgende vakken: 

 

 

                                                           
(1)

  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
(2)

  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

 -  de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

 -  de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

 duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(3)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs. 
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  Eerste gedeelte
(4)

: 

1. Technische kennis 

 

  Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

3. Praktische proef 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis 

 

De technische kennis van de kandidaat wordt getest onder de vorm van 

meerkeuzevragen. Het uitvoerig programma van de vakken is opgenomen in de 

bijlage. 

 

2. Jurygesprek 

Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivering van de kandidaat, 

zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en 

de betrekking van industrieel lasser alsook om zijn technische kennis na te 

gaan van de vakken waarvan het uitvoerig programma is hernomen in bijlage. 

 

3. Praktische proef 

Bij de praktische proef wordt getest of de kandidaat over de juiste handelingen 

en kennis beschikt. Het uitvoerig programma is hernomen in bijlage. 

 

  V.  Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur voor eerste gedeelte en 

op 3 uur voor het tweede gedeelte. 

 

  VI. Slaagcriteria 

 

  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het vak “Technisch kennis”.  

 

  Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 10/20 behalen voor elk 

vak van het tweede gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef. 

 

  In het geval dat het eerste gedeelte niet wordt georganiseerd, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 voor elk vak van het tweede gedeelte behalen en 

12/20 voor het geheel van de proef om laureaat te worden verklaard.  

 

  VII.  Rangschikking van de laureaten 

 

  De laureaten worden gerangschikt per specialiteit en per district volgens het 

behaald aantal punten voor het geheel van de proef. 

 

                                                           
(4)

  Afhankelijk van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste deel van de proef worden 

afgeschaft. 
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  Bij een gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt 

volgens het aantal punten dat werd behaald voor de praktische proef
(5)

.  

 

 

D. AANWERVING OF AANSTELLING  

 

  I.  Aanwerving of aanstelling  

 

  De aanwerving of de aanstelling van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 

bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

II. Rijbewijs 

 

Voorafgaand aan hun aanstelling moeten de kandidaten die zullen aangesteld 

worden in de specialiteit “Sporen” in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien 

bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig voor de categorie B 

(handgeschakelde versnellingsbak
(6)

.  

   

III. Stage of proefperiode 

  Tijdens hun stage of proefperiode volgen de industriële lassers een 

fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een 

initiatie.  

 

  De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

IV. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden moeten: 

 

  - de industriële lassers specialiteit ‘Sporen” in stage of op proef: 

 

- voldoen bij de fundamentele opleiding en eventueel een initiatie 

zoals voorzien in het leerplan; 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 

ten minste geldig voor de categorie B en C (handgeschakelde 

versnellingsbak)
(7)

.  

 

- de industriële lassers specialiteit ‘Werkplaatsen” in stage of op proef 

voldoen bij de fundamentele opleiding en eventueel een initiatie zoals 

voorzien in het leerplan. 

                                                           
(5)

  Bij een gelijk aantal punten voor de praktische proef, worden de laureaten gerangschikt volgens leeftijd 

waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 
(6)

  Zij die later en rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef hierover in te lichten (ARPS – 

Bundel 550). 
(7)

  Zij die latere en rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef hierover in te lichten (ARPS – 

Bundel 550). 
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E. OVERGANG NAAR DE ANDERE SPECIALITEIT 

 

Na hun regularisatie kunnen de industriële lassers in het bezit van één van de 

specialiteiten hun overgang vragen naar de andere specialiteit door het indienen 

van een aanvraag om verandering van betrekking niet toegewezen door een 

proef. Wanneer de aanvraag van het personeelslid in aanmerking kan worden 

genomen, zal hij eerst onderworpen worden aan een voorafgaande test. 

 

De voorafgaande test bestaat uit een jurygesprek om te oordelen over de 

motivering van de kandidaat alsook over zijn kennis en bekwaamheden in 

verband met de inhoud van de beoogde specialiteit.  

Na de kandidaat te hebben gehoord, drukt de jury zijn beoordeling uit door het 

toekennen van quotering op 20 punten. Om aangesteld te worden op de post 

van industrieel lasser van de andere specialiteit moet de kandidaat ten minste 

12/20 behalen. 

 

Wanneer hij niet slaagt, wordt zijn aanvraag geannuleerd en mag hij gedurende 

een periode van 2 jaar (te rekenen vanaf de notificatie van het mislukken) geen 

nieuwe aanvraag indienen voor de overgang naar de beoogde specialiteit. 

 

Wanneer hij slaagt, geschiedt deze overgang op proef volgens de modaliteiten 

voorzien voor de aanstelling of aanwerving (zie letter D). 

 

Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden neemt hij terug een 

vacante post in van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader 

geplaatst in een werkzetel waar volgens de voorzieningen vacante betrekkingen 

zullen komen in de oude specialiteit. 

 

Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit moest terugkeren, tijdens of op 

het einde van de proefperiode, mag een zelfde overgang niet meer aanvragen. 

 

De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet 

toegestaan.  
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 

 

1. Technische kennis 

 

 Vakkennis: 

o Snijbranden. 

o Voorbereiding van werkstukken.  

o Regeling van een laspost bij diverse lasprocessen. 

o Elektrische grootheden bij het lassen (spanning, stroomsterkte, …)  

o Warmte inbreng: wat is dit, wat is het belang ervan 

o Beklede elektrodes: afmetingen, karakteristieken, soort bekledingen en manieren 

om ze te herkennen, classificatie van elektrodes, keuze van een elektrode. 

o Keuze van de draad bij het half automatisch lassen: gevulde draad – massieve 

draad. 

o Meest voorkomende fouten bij het lassen: classificaties van fouten, oorzaken, 

maatregelen om deze tegen te gaan. 

o Types lasprocessen (beklede elektrode, TIG, MIG, MAG, autogeen lassen). 

o Gassen gebruikt bij het lassen en snijden (elementaire noties): zuurstof, propaan, 

acetyleen, CO2, argon, helium, menggassen.  

o Lasposities. 

o Werkingsmodi (getrokken, gezwaaid, aantal passen …) 

o Krimp, spanningen, vervormingen. Voorzorgsmaatregelen in de werkplaats vóór, 

tijdens en na de laswerken.  

o Verbetering van vervormingen. 

 

 Materialenkennis: 

o Ferro metalen:  

gietijzers, zachte en harde staalsoorten; karakteristieken, lasbaarheid, gebruik;  

roestvrije staalsoorten: lasbaarheid. 

o Thermische behandelingen van staalsoorten: normaliseren, harden, ontlaten. 

o Non-ferro metalen: 

koper, brons, messing, aluminium;  

karakteristieken, lasbaarheid, gebruik. 

o Destructieve en niet destructieve proeven. 

o Mangaanstaal 

 

 Tekenen: 

o Lassymbolen op tekeningen. 

 

 Veiligheid: 

Wettelijke voorschriften over de veiligheid en de bescherming van het personeel 
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2. Praktische proef 

 

Maken van twee proefstukken. 

 

Eén van de proefstukken moet gemaakt worden door booglassen met basisch beklede 

elektroden. Het voorafgaand hechten mag met rutiele elektroden gebeuren.  

 

Het andere moet uitgevoerd worden met het lasproces MIG/MAG, gasloze gevulde draad, 

metaalpoeder gevulde draad of TIG. 

Bij deze gelegenheid wordt eveneens de technische kennis van de kandidaat getest (zie 

hiervoor).  
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BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG  
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL II 
 
 

LASMONITOR 
 

     Specialiteiten: - infrastructuur     
            - werkplaatsen rollend materieel  

 

 

 

 
A. WERKZAAMHEDEN 
 

Naast de werkzaamheden die worden toevertrouwd aan de industriële lassers, worden de 

lasmonitors, per specialiteit, belast met: 

 

-  de opleiding en de opvolging van de lassers waarvoor ze verantwoordelijk zijn; 

-  de controle van de laswerken in productie; 

-  de activiteiten in het kader van het vastleggen van lasprocedures. 

 

 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 
De betrekking van lasmonitor wordt, per specialiteit en per district, toegewezen door middel 
van een proef overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel aan de laureaten 
van de gesloten proef waarvan sprake onder letter C hierna. 
 

 
C.  GESLOTEN PROEF 

 
I. Toegang tot de proef 

 
De toegang tot de gesloten proef van lasmonitor is voorbehouden aan de personeelsleden 
die de volgende voorwaarden vervullen: 
 
- de graad van lasser, gespecialiseerd lasser, industrieel lasser of plaatbewerker-

carrosseriewerker bezitten; 

- tenminste 4 jaar anciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in de voornoemde 
graden. Wanneer het personeelslid niet de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in 
voorkomend geval, rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als 
tijdelijk personeelslid in één van de voornoemde graden; 

- tenminste de aanschrijving “goed” bezitten; 
- een getuigschrift van het 6de jaar beroepssecundair onderwijs bezitten; 
- bereid zijn de opleiding EWS (European Welding Specialist) te volgen. 

 
II. Periodiciteit 

 
De gesloten proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften.  
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III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte:  

1. Geschiktheidstesten   
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Geschiktheidstesten 

  

 Zie glossarium. 

 

2. Jurygesprek 

 

Jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn 

interesse voor de betrekking (per specialiteit) van lasmonitor, zijn kennis van het vak, zijn 

pedagogische bekwaamheden alsook zijn capaciteiten om de opleiding European Welding 

Specialist (EWS) te volgen. 

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ 

uur voor het tweede gedeelte.  

 

VI.  Slaagcriteria 

 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten voldaan hebben 

bij de geschiktheidstesten. 

 

Zij worden laureaat verklaard indien zij tenminste de 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte.  

 

VII.  Rangschikking van de laureaten 

   

De laureaten worden gerangschikt per specialiteit en per district volgens het behaald aantal 

punten op het vak “Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

 

 

 
D. AANSTELLING  
 
  De aanstelling gebeurt op proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
  Tijdens de proefperiode volgen de lasmonitors de opleiding EWS. De duur van de 

proefperiode omvat de tijd die nodig is om deze opleiding te volgen. 
 
  Om geregulariseerd te worden, moeten de lasmonitors het diploma voorleggen dat de 

opleiding EWS afsluit. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

LOGISTIEK BEDIENDE 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

Naast de werkzaamheden voorzien voor de magazijnbediende, kan de logistiek 

bediende belast worden met: 

 

- het toezicht op en organisatie van het werk van de magazijnbedienden in één 

of meer magazijnen; 

- de administratie en organisatie van de transporten in het magazijn en naar de 

interne en externe klanten van het magazijn. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van logistiek bediende wordt toegewezen door middel van een 

proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de 

hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

  I. Keuze van benuttiging 

 

  De kandidaten kiezen het district waar zij wensen benuttigd te worden. 

 

  II. Vereist diploma of getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van : 

 

 een getuigschrift van de tweede graad
(1)

 van het algemeen of technisch 

secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van 

de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, afgeleverd door een 

door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 

erkende inrichting; 

                                                 
(1)

 Het getuigschrift van het lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste getuigschrift. 
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 of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met de voornoemde getuigschriften. 

 

- of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in de volgende domeinen
(2)

; 

- magazijnmedewerker; 

- logistiek medewerker; 

- heftruckbestuurder. 

 

- of ten minste 2 jaar relevante ervaring in één van de hierboven vermelde 

domeinen
(3)

. 

 

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die 

buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben 

in één van de hierboven vermelde domeinen worden vooraf onderworpen aan een 

cv-screening. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dit(deze) 

document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 

 

  III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

 - Eerste gedeelte:  

  1. Geschiktheidstesten 

 

 - Tweede gedeelte:  

  2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Geschiktheidstesten 

 

  Zie glossarium. 

 

2. Jurygesprek 

 

 Het tweede deel van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te 

oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

logistiek bediende alsook om zijn technische kennis na te gaan van de vakken 

waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in de bijlage. 

                                                 
(2) In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

- de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

- de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een duidelijk 

opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(3)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de vaardigheden, 

de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of studiebewijs. 
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  V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 

op ½ uur voor het tweede gedeelte. 

 

  VI.  Slaagcriteria 

 

  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben 

voldaan bij het eerste gedeelte. 

 

  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte. 

 

  VII.  Rangschikking van de laureaten 

 

  De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten 

op het vak “Jurygesprek”. 

 

  Bij gelijk aantal punten worden de laureaten die de graad van magazijnbediende 

bezitten bij voorrang gerangschikt.  

 

  Vervolgens worden ze onderling gerangschikt volgens leeftijd waarbij voorrang 

wordt verleend aan de oudste. 

  

   

C. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

  De aanstelling of aanwerving gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel 

(Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere 

voorwaarden. 

 

  I. Stage of proefperiode 

   

Tijdens hun stage of proefperiode volgen de logistieke bedienden een 

beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking.  

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden gepreciseerd in een leerplan waarvan elke kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de logistieke bedienden voldoen bij de 

beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan en in het bezit zijn van het brevet 

van heftruckbestuurder.  
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET GEDEELTE ‘TECHNISCHE KENNIS’ 

VOORZIEN IN HET JURYGESPREK VAN DE PROEF 

 

Gebruikelijke praktische eenheden gebruikt in mechanica en in elektriciteit (massa, kracht, 

vermogen, energie, stroomsterkte, elektrische weerstand, spanning, notie van soortelijke 

massa). 

 

 De vier hoofdbewerkingen. 

 

 Het metriek stelsel. 

 

 Percentages. 

 

 Het rekenkundig gemiddelde. 

 

 Berekenen van het volume van enkelen vaste lichamen (balk, kubus). 

 

 Regel van drie en toepassingen. 

 

 Noties van hefbomen en momenten van krachten – praktische toepassingen.  
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TITEL II 

 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG  
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT(E) 
 
 

 
A. WERKZAAMHEDEN 
  

De maatschappelijk assistent(e) biedt ondersteuning aan de personeelsleden van de 
Belgische Spoorwegen om hen optimaal te laten functioneren in hun werkzetel. Hij(zij) 
ondersteunt eveneens de actieve personeelsleden, gepensioneerden alsook hun 
familieleden in het kader van hun privéleven. 

  
 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van maatschappelijk assistent(e) wordt toegewezen door middel van een 
proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden. 
  
I. Vereist diploma 
 
De kandidaten moeten ten minste in het bezit zijn van: 
 
- een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één 

cyclus in het studiegebied sociaal-agogisch werk, in de opleiding sociaal werk met 
als afstudeerrichting sociaal werk; 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het sociaal hoger 
onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als gelijkwaardig wordt 
beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan; 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende inrichting. 
  
II. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(1):  

1. Een casus analyseren  

2. Psychoprofessionele test 

 

- Tweede gedeelte: 
3. Jurygesprek 

 

 

 

 

                                                 
(1)  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan het eerste gedeelte worden 

afgeschaft. 
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 III. Uitvoerig programma van de vakken 
 

1. Een casus analyseren 
   
De casus bestaat uit een beschrijving van een specifieke probleem/situatie in een sociale 
context. De kandidaat krijgt daarbij alle informatie die hij nodig heeft om de casus te 
analyseren en een oplossing te bedenken of een beslissing te nemen. Dit kan gaan van 
tabellen met gegevens, tot verslagen van gesprekken of rapporten van onderzoeken.  
 
De kandidaat schrijft zijn analyse en bevindingen neer. 
 
De beoordeling slaat op de inhoud, de vorm van de tekst en de spelling. 
 
2. Psychoprofessionele test 
 
Zie glossarium. 
 
3. Jurygesprek 
 
Het tweede deel van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel 
heeft te oordelen over de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivering, zijn redeneer- 
en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 
maatschappelijk assistent(e). 
 
IV. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het eerste gedeelte en op 1 
uur voor het tweede gedeelte. 
 
V. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen op het eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen voor het tweede 
gedeelte. 

 
VI. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.  
 
Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 
 
 
C. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten van de openbare proef gebeurt volgens 
de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden. 
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I. Voorleggen van documenten 
 
Voorafgaand aan hun aanwerving moeten de kandidaten in het bezit zijn van het rijbewijs 
voorzien bij K.B. van 23.08.1998 ten minste geldig voor de categorie B (handgeschakelde 
versnellingsbak).(2) 
 
II. Stage of proefperiode 
 
Tijdens de stage of proefperiode volgen de maatschappelijke assistenten een 
beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking. 
 
Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding worden 
beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het 
begin van de opleiding. 
 
III. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de maatschappelijke assistenten: 
 
- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.08.1998 ten minste geldig 

voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(3); 
- voldoen bij de beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan. 

 

 

 

D. OVERGANG NAAR DE GRAAD VAN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT(E) 1ste 
KLASSE 

 
 De maatschappelijk assistent(e) heeft toegang tot de graad van maatschappelijk 

assistent(e) 1ste klasse wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn: 
 

- ten minste 9 jaar dienstanciënniteit tellen; 
- in het bezit zijn van de aanschrijving “goed”.  
 
De benoeming tot de hogere graad die geldelijk van kracht wordt vanaf de eerste dag van 
het semester dat volgt op het semester waarin voornoemde voorwaarden zijn vervuld, 
gebeurt ter plaatse, zonder proef en met behoud van de datum van ranginneming 
verworven in de graad van maatschappelijk assistent(e). 

 

 

                                                 
(2)  Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS – Bundel 550). 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

MAGAZIJNBEDIENDE 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

   

De magazijnbedienden zijn, volgens de plaatselijke voorschriften, belast met de 

volgende taken : 

 

- opslag, behandeling en verpakking van goederen; 

- ontvangen en verzenden van goederen (elementaire controle van de 

documenten en van de betreffende bijzonderheden van de goederen); 

- controle en opvolging van de inventaris; 

- besturen van behandelingswerktuigen (bestellingsvoorbereider, stapeltoestel, 

vorktoestel, heftruck, trekker enz...); 

- verwerking en verspreiding (al dan niet via computer) van informatie over de 

producten, de bevoorradingen, de voorraadbewegingen, de aankopen en de 

facturen; 

- toepassing van de veiligheidsvoorschriften inzake opslag, behandeling en 

vervoer van goederen; 

- onderhouden van het magazijn.  

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van magazijnbediende wordt toegewezen, per district, volgens de 

bepalingen van Titel I van deze bundel en in volgende voorrangsorde: 

 

  I. aan de te herklasseren personeelsleden die volledig en definitief ongeschikt 

verklaard zijn voor hun normale functies en die vrijgesteld zijn van de proef 

volgens de bepalingen van het ARPS – Bundel 575. Zij worden onderling 

gerangschikt volgens hun statutaire anciënniteit; 

 

  II. aan de laureaten van de gesloten proef waarvan sprake onder littera C hierna. 
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C. GESLOTEN PROEF  

 

  I. Keuze van affectatie 

 

  De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 

 

  II. Toegang tot de proef 

 

De proef is toegankelijk voor de statutaire personeelsleden die in het bezit zijn van 

tenminste de aanschrijvingsvermelding “goed”. 

 

  III. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

 - Eerste gedeelte:  

  1. Geschiktheidstesten 

 

 - Tweede gedeelte:  

  2. Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

  

1. Geschiktheidstesten  

  

 Het eerste gedeelte bestaat uit eliminerende testen die tot doel hebben de 

vaardigheden van de kandidaat te beoordelen. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft de oordelen over 

de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en bevattingsvermogen 

alsook om na te gaan of, rekening houdend met zijn beroepskennis, hij over de 

vereiste vaardigheden beschikt nodig voor de uitoefening van de werkzaamheden 

van magazijnbediende. 

 

 V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 

op ½ uur voor het tweede gedeelte. 

 

 VI. Slaagcriteria 

 

  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben 

voldaan bij het eerste gedeelte.  

 

  Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte. 
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VII. Rangschikking van de laureaten 

 

  De laureaten worden per district gerangschikt in de volgende voorrangsorde: 

 

a) de personeelsleden die volledig en definitief ongeschikt zijn voor hun 

normale functies, andere dan deze waarvan sprake onder B.I hiervoor; 

b) de andere laureaten. 

 

In elke categorie wordt de rangschikking opgesteld volgens het behaald aantal 

punten op het vak “Jurygesprek”.  

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

 

D.  AANSTELLING  

 

  De aanstelling gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere vooorwaarden. 

 

  I. Proefperiode 

 

Tijdens hun proefperiode volgen de magazijnbedienden een beroepsopleiding 

specifiek voor hun betrekking. De bepalingen met betrekking tot het programma, de 

duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding worden gepreciseerd in een 

"Leerplan" waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de 

opleiding. 

 

II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de magazijnbedienden voldoen bij de  

beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan. 
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TITEL III 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL III 
 
 
 

MONITEUR(TRICE)-INFORMATICA 
 

 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 
 Drukken van documenten voortkomende uit informaticatoepassingen en de volledige 

nabehandeling ervan, met inbegrip van de bediening van de specifieke machines 
hiervoor. 

  Bedienen van informaticamaterieel zoals robots, lezers van magneetbanden, … 
  Beheer van magneetdragers en opvolgen van hun uitwisseling. 
  Opvolgen van informaticatoepassingen en bijhouden van de gegevensbestanden. 
 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
 De betrekking van moniteur(trice)-informatica wordt toegewezen op grond van een 

gesloten proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel II)(1)

 

 en rekening 
houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 I. Toegang tot de proef 
 
 De proef is toegankelijk voor : 
 

⋅ statutaire bedienden; 
⋅ tijdelijke bedienden met tenminste 6 maanden dienst; 

 
 die gunstig beoordeeld zijn. 
 

                                                 
(1)  In afwachting van de publicatie van Titel II blijven de bepalingen van het AB nr. 62 van 1932 van toepassing. 
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 II. Vakken en aard van de proef 
 

De proef bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte en omvat de 
volgende vakken : 

 
Vakken 

 
Betrekkelijke waarde 

Schriftelijk gedeelte(1)

 
 

1. Algemene kennis 
 

 
 
1 

 
Mondeling gedeelte 

2. Onderhoud 
 

 
 
1 

 
 III. Uitvoerig programma van de vakken 
 

 
Algemene kennis 

De kennis van de kandidaat van de moedertaal en rekenkunde of elk ander vak dat zal 
worden gepreciseerd in het reglement-programma van de proef wordt getest onder de 
vorm van meerkeuzevragen. 
 

 
 

Onderhoud 

 Individueel onderhoud dat tot doel heeft te oordelen over de persoonlijkheid van de 
kandidaat, zijn motivering, zijn gedrag, alsook om na te gaan of hij over het vereiste 
bevattings- en redeneervermogen beschikt dat nodig is voor de uitoefening van het 
beroep van moniteur(trice)-informatica. 

 
 IV. Duur van de proef 
 
 De maximumduur van de zittingen van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het 

schriftelijk gedeelte en op ½ uur voor het mondeling gedeelte. 
 
 V. Vereist aantal punten 
 
 Om voor het mondeling gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten de 

kandidaten minstens de 10/20 van de punten voor het schriftelijk gedeelte behalen.  Zij 
worden laureaat verklaard voor zover zij tenminste de 10/20 van de punten voor het 
mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel van de proef behalen. 

 
 Indien het schriftelijk gedeelte niet wordt georganiseerd moeten de kandidaten 

tenminste de 12/20 van de punten behalen voor het mondeling gedeelte om laureaat te 
worden verklaard. 

 

                                                 
(1)  In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan het schriftelijk gedeelte worden afgeschaft. 
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 VI. Rangschikking van de laureaten 
 
 De laureaten worden gerangschikt volgens het bekomen puntenaantal in volgende 

voorrangsorde: 
 

a) de statutaire bedienden; 
b) de tijdelijke bedienden met tenminste 2 jaar dienst; 
c) de tijdelijke bedienden met minder dan 2 jaar dienst maar met tenminste 6 maand 

dienst. 
 
 Bij gelijkheid van punten wordt voorrang verleend aan de bediende met de grootste : 
 

- statutaire anciënniteit voor de laureaten hernomen onder littera a); 
- dienstanciënniteit voor de laureaten hernomen onder littera b) en c). 

  
VII. Aanstelling 

 
De modaliteiten betreffende de datum van ranginneming alsook de stage of proefperiode 
zijn dezelfde als deze voorzien in deze bundel (Titel I – Deel III). 



 501 

 
 
 

TITEL III 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL III 
 
 
 

NAZIENER-SCHOUWER 
 
 
 
A. SPECIALITEITEN 
 

De betrekking van naziener-schouwer omvat de volgende specialiteiten : 
 
- afwerking; 
- laswerk; 
- machinale bewerking; 
- mechanische organen; 
- metaalfabricaties en laswerk(1); 
- motorisatie; 
- niet-destructieve controles; 
- schouwing van hef- en behandelingsmaterieel; 
- vervoermaterieel; 
- werkplaatsen I. 
 
 

B. WERKZAAMHEDEN 
 

I. Specialiteiten : afwerking, laswerk, machinale bewerking, mechanische 
organen, metaalfabricaties en laswerk, motorisatie, niet-destructieve 
controles, vervoermaterieel : 

 
Grondig onderzoeken van het te herstellen materieel; kiezen van de herstellings-
methode. 
Nagaan hoe het werk wordt uitgevoerd; nazien na uitvoering. 
Deelnemen aan uitvoeringswerken, wanneer zulks nodig is. 
Houden van de documenten betreffende die werkzaamheden 
 

                                                 
(1)  Deze specialiteit zal verdwijnen. 

 57 H-HR/2007 
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II. Specialiteit : schouwing van hef- en behandelingsmaterieel 
 

Uitvoeren van de wettelijke controles voor het hef- en behandelingsmaterieel. 
Houden van de documenten betreffende die werkzaamheden. 
 
III. Specialiteit : werkplaatsen I 

 
Uitvoeren van al de controles die bij de fabrikatie, herstelling of onderhoud zijn 
voorgeschreven. 
Nazien van gereedschap, mallen, verstellers, enz… 
Nazien van de meetinstrumenten van de uitvoerders. 
Nazien tijdens de uitvoering en na voltooiing. 
Houden van de documenten betreffende die werkzaamheden. 
Deelnemen aan uitvoeringswerken, wanneer zulks nodig is. 
 

C. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van naziener-schouwer wordt toegewezen op grond van een proef 
overeenkomstig de bepalingen van onderhavige bundel (Titel II)(1) en rekening 
houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 
 
I. Toegang tot de proef 

 
De proef is toegankelijk voor bedienden die : 
 
- de graad van (eerste) naziener-schouwer van een andere specialiteit, (eerste) 

planningman-voorman of (eerste) bereider-tijdopnemer hebben; 
 
- één van de graden hebben die hierna zijn aangeduid tegenover de speciali-

teit waarvoor de proef wordt georganiseerd. 
 
De postulanten moeten gunstig beoordeeld zijn. Zij die de graad van (eerste) na-
ziener-schouwer van een andere specialiteit, van (eerste) planiingman-voorman of 
van (eerste) bereider-tijdopnemer niet hebben, moeten minstens 4 jaar anciënniteit 
tellen in een graad van tenminste rang 7. 
 
De kandidaten kiezen het district waarin ze wensen te werken. 

                                                 
(1)  In afwachting van de publicatie van Titel II blijven de bepalingen van het A.B. nr. 62 van 1932 van toepas-

sing. 

 57 H-HR/2007 
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 17 PP/1999 

 

Specialiteit  Graden van de tot de proef toegelaten bedienden 

afwerking bediende der stoffering; 
gespecialiseerd meubelmaker; 
schilder; 
schrijnwerker-meubelmaker 

laswerk gespecialiseerd lasser; 
gespecialiseerd smid; 
lasser; 
naziener met ultrageluidstoestellen; 
smid. 
 
Graden die zullen verdwijnen 
bankwerker-gietschalenmaker; 
bankwerker-matrijzenmaker; 
hamersmid; 
traceerder M. 

machinale bewerking bediende machinale bewerking; 
bereider-laboratorium mechanische proeven; 
gespecialiseerd bediende machinale bewerking. 

mechanische organen; 
motorisatie; 
niet-destructieve con-
troles; 
vervoermaterieel 

bankwerker registrerende snelheidsmeters; 
bankwerker-mecanicien; 
bediende der elektriciteit; 
bediende machinale bewerking; 
bediende van het bankwerk; 
gespecialiseerd bediende machinale bewerking; 
gespecialiseerd lasser; 
gespecialiseerd meubelmaker; 
gespecialiseerd smid; 
lasser; 
locotractorbestuurder; 
naziener met ultrageluidstoestellen; 
plaatbewerker-carrosseriewerker; 
schrijnwerker-meubelmaker; 
smid; 
wagenschouwer(1) . 
 
Graden die zullen verdwijnen 
bankwerker-gietschalenmaker; 
bankwerker-matrijzenmaker; 
elektricien; 
hamersmid; 
traceerder M.  .../... 

                                                 
(1)  De diensten van aspirant-wagenschouwer worden in aanmerking genomen voor de berekening van de graad-

anciënniteit van 4 jaar die vereist is voor deelneming aan de proef. 
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Specialiteit  Graden van de bedienden toegelaten tot de proef 

schouwing van hef- en 
behandelingsmaterieel 

adjunct van de toezichtsbediende; 
adjunct-drijver speciale werktuigen van de baan; 
baas-vakbediende (sporen); 
bankwerker-bestuurder van spoor- en wegvoertuigen; 
bankwerker-mecanicien; 
bediende der elektriciteit; 
bediende machinale bewerking; 
bediende van het bankwerk; 
gespecialiseerd bediende machinale bewerking; 
gespecialiseerd lasser; 
gespecialiseerd meubelmaker; 
gespecialiseerd smid; 
gespecialiseerd vakbediende (sporen); 
lasser; 
loodgieter-zinkbewerker; 
metselaar-tegelzetter; 
naziener met ultrageluidstoestellen; 
plaatbewerker-carrosseriewerker; 
schilder; 
schrijnwerker-meubelmaker; 
smid; 
traceerder B; 
wagenschouwer(1)  
 
Graden die zullen verdwijnen 
bankwerker-matrijzenmaker;  
bestuurder zware tractievoertuigen B; 
drijver speciale werktuigen van de baan; 
elektricien; 
hamersmid; 
sorteerder van dwarsliggers; 
spoorleggersbaas. .../... 

                                                 
(1) De diensten van aspirant-wagenschouwer worden in aanmerking genomen voor de berekening van de graad-

anciënniteit van 4 jaar die vereist is voor deelneming aan de proef. 
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Specialiteit  Graden van de bedienden toegelaten tot de proef 

werkplaatsen I adjunct van de toezichtsbediende; 
adjunct-drijver speciale werktuigen van de baan; 
baas-vakbediende (sporen); 
bankwerker-bestuurder van spoor- en wegvoertuigen; 
bankwerker-mecanicien; 
bediende der elektriciteit; 
bediende machinale bewerking; 
bediende van het bankwerk; 
gespecialiseerd bediende machinale bewerking; 
gespecialiseerd lasser; 
gespecialiseerd meubelmaker; 
gespecialiseerd smid; 
gespecialiseerd vakbediende (sporen); 
lasser; 
loodgieter-zinkbewerker; 
metselaar-tegelzetter; 
naziener met ultrageluidstoestellen; 
schilder; 
schrijnwerker-meubelmaker; 
smid. 
 
Graden die zullen verdwijnen 
bankwerker-matrijzenmaker;  
bestuurder zware tractievoertuigen B; 
drijver speciale werktuigen van de baan; 
elektricien; 
hamersmid; 
sorteerder van dwarsliggers; 
spoorleggersbaas; 
traceerder B. 

 
  II. Proef 
 
  1. Aard en vakken van de proef 
 
  De proef bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling en praktisch ge-

deelte.  Zij gaat over de volgende vakken : 
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Vakken  Betrekkelijke waarde 

Schriftelijk gedeelte 

1. Wetenschappelijke organisatie van het werk 

2. Schets uit de vrije hand 

3. Kennis van de documenten betreffende het na-
zien en het schouwen 

 

Mondeling en praktisch gedeelte 

4. Lezen van plans en documenten 

5. Materialenkennis 

6. Techniek van het vak 

 

2 

1 

1 

 

 

1 

1 

4 

 
  Het uitvoerige programma van deze vakken komt voor in de bijlage. 
 
  2. Duur van de proef 
 
  De maximumduur voor het schriftelijke gedeelte is op 6 uur vastgesteld, deze 

voor het mondelinge en praktische gedeelte op 2 uur. 
 
  3. Vereiste aantal punten 
 
  Om voor het mondelinge en praktische gedeelte van de proef te worden opgeroe-

pen, moeten de kandidaten ten minste de 10/20 van de punten op elk der vakken 
van het schriftelijke gedeelte behalen. 

 
  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste de 10/20 van de punten op elk 

der vakken van het mondelinge en praktische gedeelte behalen en de 12/20 van de 
punten voor het geheel van de proef. 

 
  III. Proef met vrijstelling van het schriftelijke gedeelte 
 
  De bedienden die de graad van (eerste) naziener-schouwer van een andere specia-

liteit, van (eerste) planningman-voorman of van (eerste) bereider-tijdopnemer 
hebben, zijn vrijgesteld van het schriftelijke gedeelte van de proef waarvan sprake 
onder cijfer II hiervoor. 

 
  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste de 10/20 van de punten op elk 

der vakken van het mondelinge en praktische gedeelte en de 12/20 van de punten 
voor het geheel van dit gedeelte behalen. 
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  IV. Rangschikking 
 
  De laureaten worden per district gerangschikt in de hierna vermelde voorrangsor-

de : 
 
  1° de (eerste) nazieners-schouwers van een andere specialiteit, de (eerste) plan-

ningmen-voormannen en de (eerste) bereiders-tijdopnemers; 
 
  2° de andere laureaten. 
 
  De laureaten van de eerste categorie worden onderling gerangschikt volgens de 

datum van ranginneming in hun graad, met dien verstande dat voor de bedienden 
die de graad van “eerste” hebben, er rekening wordt gehouden met de samenge-
voegde anciënniteit in de voormelde graden.  Indien deze datum dezelfde is, 
wordt de rangschikking bepaald door het behaalde aantal punten en vervolgens 
door het aantal punten behaald op het vak 6. 

 
  In de tweede categorie worden de laureaten gerangschikt volgens het behaalde 

aantal punten.  Bij gelijk aantal punten, wordt de rangschikking bepaald door het 
aantal punten behaald op het vak 6 en vervolgens door de statutaire anciënniteit. 

 
  V. Geldigheidstermijn 
 
  De geldigheidstermijn is vastgesteld op 5 jaar. 
 
  VI. Bevordering of verandering van graad 
 
  De bepalingen betreffende het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid, de 

datum van de ranginneming en de proeftijd zijn dezelfde als deze voorzien in on-
derhavige bundel voor de aanvangsbetrekkingen (Titel I - Deel III). 

 
  De kandidaten die laureaat zijn van meerdere proeven die toegang geven tot ver-

schillende specialiteiten van deze graad, worden op het ogenblik van hun aanstel-
ling geschrapt van de lijst der laureaten van de andere proeven. 

 
  De kandidaten die de graad van (eerste) naziener-schouwer van een andere specia-

liteit hebben, van (eerste) planningman-voorman of van (eerste) naziener-
schouwer hebben, worden aangesteld in de hoedanigheid van (eerste) naziener-
schouwer van de specialiteit waarvoor zij laureaat zijn. 

 
  VII. Verandering van specialiteit of van graad 
 
  De bedienden die de graad van naziener-schouwer hebben mogen veranderen van 

specialiteit of overgaan naar de graad van bereider-tijdopnemer of planningman-
voorman onder de voorwaarden voorzien in de rubrieken betreffende bedoelde 
graden van onderhavige bundel. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE PROEF DIE TOEGANG 
GEEFT TOT DE GRAAD VAN NAZIENER-SCHOUWER 
 
Alle specialiteiten, uitgezonderd “Schouwing van hef- en behandelingsmaterieel” 
 
Schriftelijk gedeelte  
 
1. Wetenschappelijke organisatie van het werk 
 
Algemene beginselen van organisatie, bevelvoering en werkordening 
 
Werkindeling; normalisatie; arbeidsverdeling; lasttabellen; kostprijs; algemene beginselen 
van werken die van het fabricatiebureau afhangen. 
 
De controle 
 
Controle op het personeel : punting; controle op het materieel en de installaties : schouwin-
gen; controle op de hoedanigheid : controle op de gesteldheid van het oppervlak; afmetings-
metrologie : meetinrichtingen en -toestellen : hun gebruik; toegelaten afwijkingen, verwissel-
baarheid; oorzaken van fouten; sleet- en vervangingsgrenzen; maatstaven voor het kiezen van 
een herstellingsmethode; controle op de veiligheid.  Veiligheidsmaatregelen te nemen in ge-
val van werken aan installaties; kennis van de basiswiskunde met betrekking tot de controle. 
 
Organisatie van het nazien en het schouwen 
 
Rol; gebruikte documenten; bestek van stoffen en arbeidsuren; beginselen van de ontleding 
van het produkt; nazien van elementaire stukken; maatstaven voor het kiezen van een herstel-
lingsmethode; raming van een kostprijs bij benadering. 
 
Techniek van het nazien en het schouwen 
 
Meetinrichtingen en -toestellen : hun gebruik; niet-destructieve controlemethoden; gewone 
fabricatie- en herstellingsfouten; middelen om fouten op te sporen en eventueel te herstellen; 
controle op de werking van toestellen. 
 
Toepassing van voormelde beginselen 
 
2. Schets uit de vrije hand 
 
Schets  met maten, uit de vrije hand, van de nodige aanzichten om een binnen het raam van de 
specialiteit behorend stuk te maken. 
 
3. Kennis van de documenten betreffende het nazien en het schouwen 
 
Houden van documenten betreffende het nazien en het schouwen. 
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Mondeling en praktisch gedeelte 
 
4. Lezen van plans en documenten 
 
Lezen van plans en documenten binnen het raam van de specialiteit. 
 
5. Materialenkennis 
 
Materialenkennis binnen het raam van de specialiteit. 
 
6. Techniek van het vak 
 
Aard en logische opeenvolging van de werken; aangewende middelen voor de uitvoering;  
verschillende handelwijzen voor fabricatie, herstelling en onderhoud; controlemethoden; ont-
werpen van mallen en kalibers; aangewende middelen voor het uitvoeren van werken; prakti-
sche toepassing van de onder 1 en 3 vermelde kennis, binnen het raam van de specialiteit. 
 
 
Specialiteit : “Schouwing van hef- en behandelingsmaterieel” 
 
Schriftelijk gedeelte 
 
1. Wetenschappelijke organisatie van het werk 
 
Organisatie van een schouwdienst 
 
Algemene beginselen; opgelegde periodiciteit; samenwerking met het personeel van een an-
dere specialiteit; houden van de documenten. 
 
Wettelijke voorschriften betreffende hijs- en behandelingsmaterieel - Uittreksels uit het Al-
gemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 
 
Beveiliging tegen het vallen.  Trappen, bruggetjes, gaanderijen, platformen; ladders; behande-
ling en vervoer binnen de inrichting en opslag van zware, omvangrijke of gevaarlijke voor-
werpen; individuele beschermingsmiddelen; veiligheidsgordels; hefwerktuigen; toepassings-
gebied; definities; algemene voorschriften betreffende de hefwerktuigen; bijzondere voor-
schriften betreffende de hijswerktuigen; bijzondere voorschriften betreffende hoogwerkers; 
bijzondere voorschriften betreffende andere liften dan paternoster- en bouwliften, betreffende 
goederenliften en fabrieksliften; bijzondere voorschriften betreffende personen- en goederen-
liften en hydraulische fabrieksliften; onderhoud, thermische behandeling; keuring bij ont-
vangst en onderzoeken; hefbruggen; steigers, platformen, bruggetjes, trappen, ladders, borst-
weringen; dommekrachten , vijzels. 
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Reglementaire voorschriften van de NMBS betreffende hijs- en behandelingsmaterieel 
 
Algemeen : materieel en installaties waarop die voorschriften van toepassing zijn; bepalingen; 
bevoegdheden van de diensten T, M en I; verantwoordelijkheden, stabiliteit; bouw en ver-
bouwing; keuring en proeven. 
Immatriculatie : algemeen; immatriculatie van de toestellen; immatriculatie van het toebeho-
ren; inschrijvingen. 
Dossiers : dossiers van de toestellen; dossiers van het toebehoren voor algemeen gebruik. 
Schouwingen : algemeen; schouwing vóór indienststelling, na verbouwing of belangrijke her-
stelling; periodieke schouwingen. 
Onderhoud, kleine herstellingen en thermische behandeling : algemeen; diensten die met die 
werken zijn belast. 
Grote herstellingen of algemene revisies : algemeen; diensten die met die werken zijn belast. 
Buitendienststelling : buitendienststelling van de toestellen; buitendienststelling van het toe-
behoren. 
 
Schouwing van het hijs- en behandelingsmaterieel 
 
Bouw en werkingsbeginsel van volgende toestellen : dommekrachten, lichtingsvijzels, spoor-
staafladers, hefplatformen en -gondels, loopkranen, laadbruggen, draaikranen, takels en loop-
kattakels, hijslieren en loopkatlieren, personen- en goederenliften, roltrappen, rolwegen.  
Schouwing van de structuur van voornoemde toestellen : geraamte, toegang, gelaste en ge-
boute verbindingen. 
Schouwing van de mechanische uitrusting van voornoemde toestellen : kabels, schijven en 
kabeltrommels, kettingen, haken, lengen, takelblokken, beugels, spillen, assen en lagers, 
remmen, koppelingen, overbrengings- en vertragingsdrijfwerk, rollen, looprails en buffers. 
Schouwing van de elektrische uitrusting van voornoemde toestellen : uitwendige controle van 
de elektrische veiligheidsinrichtingen en de elektrische installaties alsook van hun correcte 
werking. 
Schouwing van de hijstoebehoren. 
 
Bijzondere veiligheidsmaatregelen bij de schouwing van hijs- en behandelingsmaterieel 
 
Beveiliging tegen het vallen, het vastzitten en bewegende onderdelen; beveiliging tegen elek-
trocutie; buitendienststelling van de toestellen; stilleggen van zich verplaatsende en draaiende 
toestellen; bijzondere voorzorgsmaatregelen bij de schouwing van de toestellen; uitschakelen 
van de elektrische installatie; individuele beschermingsmiddelen. 
 
Techniek van het schouwen en nazien 
 
Vereist gereedschap en nodige meettoestellen; niet-destructieve methoden voor het onderzoek 
van materialen; meest voorkomende fouten; middelen om fouten op te sporen; controle van de 
werking van toestellen. 
 
2. Schets uit de vrije hand 
 
Schets met maten uit de vrije hand van een onderdeel van een hijs- of behandelingstoestel of 
van een toebehoren. 
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3. Kennis van de documenten betreffende het nazien en het schouwen 
 
Kennis van de documenten betreffende hijs- en behandelingsmaterieel; dossiers; documenten 
die bij periodieke schouwingen worden gebruikt; documenten die bij indienststelling worden 
gebruikt. 
 
Mondeling en praktisch gedeelte 
 
4. Lezen van plans en documenten 
 
Lezen van plans (hoofd- en detailplans) en van documenten betreffende de onder 1 vermelde 
hijs- en behandelingstoestellen. 
 
5. Materialenkennis 
 
Algemeen : eigenschappen van de metalen, structuur van de onderdelen, breekmechanisme 
van de onderdelen, ijzerkoolstoflegering. 
Thermische behandeling van staal : uitgloeien, harden, ontladen, veredelen, oppervlaktever-
harding. 
Beproeven en controleren van het materieel : mechanische proeven, technische proeven, ma-
cro- en micrografische onderzoekingen, niet-destructieve proeven. 
Hijstoebehoren : bouw, knapsterkte, hoogst toegelaten werkbelasting, veiligheidscoëfficiën-
ten. 
 
6. Techniek van het vak 
 
Aard en logische opeenvolging van het nazicht (controles, proeven) van hijs- en behande-
lingsmaterieel; bij die werkzaamheden aangewende middelen; veiligheidsmaatregelen; prakti-
sche toepassing van de onder 1 en 3 vermelde kennis. 
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TITEL III 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

DEEL III 

NOTEERDER 

A. WERKZAAMHEDEN 

Verbindingsbediende TBS 

Informeert de bestuurder bij dienstaanvang over de uit te voeren taken en 
bezorgt de nodige documenten. 
Controleert de aanwezigheid van de bestuurders en is contactpersoon. 

Medewerker ontleding en analyse van de registreerbanden 

Controle van de maximale snelheid van het konvooi en waakzaamheid 
van de bestuurders aan de hand van de papieren registratiebanden van de 
krachtvoertuigen. 

Administratief bediende Data Entry 

Invoeren en beheren van allerhande gegevens in databanken. 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

De betrekking van noteerder wordt toegewezen per district overeenkomstig de 
bepalingen van Titel II van deze bundel, aan de te herklasseren personeelsleden 
behorend tot het rijdend personeel die volledig en definitief ongeschikt zijn 
verklaard voor hun normale functies. 

De kandidaten worden onderling gerangschikt volgens hun dienstanciënniteit. 

C. AANSTELLING 

De aanstelling geschiedt op proef overeenkomstig de bepalingen van deze 
bundel (Titel II — Deel III). 

Om te worden geregulariseerd moeten de noteerders gunstig worden 
beoordeeld. 

256 H-BIR/2015 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 
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TITEL II 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL II 
 
 
 

ONDERSTATIONSCHEF 
 

Specialiteiten : - cargo 
 - reizigers 

 
 
 
 
A.  WERKZAAMHEDEN 

 
I. Specialiteit “cargo” 

 
Behalve de uitoefening van de werkzaamheden die worden toevertrouwd aan de adjunct-
onderstationschef “cargo” wordt de onderstationschef “cargo” belast met: 
 
- de leiding en het toezicht over één of meerdere cargoploegen; 
- de coördinatie van de lokale dienst binnen een middelgroot werkgebied of de bediening van 

een tafel van het COC. 
 

II. Specialiteit “reizigers” 
 

Behalve de uitoefening van de werkzaamheden die worden toevertrouwd aan de adjunct-
onderstationschef “reizigers” kan de onderstationschef “reizigers” worden belast met het bedienen 
van een dispatchingtafel “reizigers”. 

 

 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van onderstationschef wordt toegewezen per specialiteit in onderstaande 
voorrangsorde: 
 
I. Overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel: 

 
1. door verandering van specialiteit volgens de bepalingen voorzien onder letter F hierna. Deze 

kandidaten worden onderling gerangschikt volgens hun graadanciënniteit(1); 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)  Wanneer de kandidaat verschillende specialiteiten heeft verworven die verbonden zijn aan de betrokken graad, 

wordt er rekening gehouden met de samengevoegde anciënniteit verworven in elk van deze specialiteiten. 
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2. voor de specialiteiten “cargo” en “reizigers”, op hun aanvraag, aan de personeelsleden die 
op 31.03.2007 titularis waren van één van de volgende graden:  
- eerste factagechef; 
- eerste factagechef (belangrijke post); 
- factagechef in het bezit van de aanschrijving “Zeer goed”, ten laatste toegekend in het 

eerste semester 2007.  
 

Deze kandidaten worden onderling gerangschikt volgens hun graadanciënniteit, eventueel 
samengevoegd in deze graden; 

 
voor de specialiteit “reizigers”, op hun aanvraag:  
- aan de commerciële bedienden die ten minste in het bezit zijn van de aanschrijving 

“goed”; 
- aan de opstellers van de ontvangsten die ten minste in het bezit zijn van de 

aanschrijving “goed”; 
- aan de verkeersinfobedienden die geaffecteerd zijn bij de NMBS en die ten minste in 

het bezit zijn van de aanschrijving “goed”.  
 

   Deze kandidaten worden onderling gerangschikt volgens hun statutaire anciënniteit. 
 

3. aan personeelsleden van de Belgische Spoorwegen die de in letter C hierna voorziene 
voorwaarden vervullen of die laureaat zijn van een openbare proef georganiseerd onder 
dezelfde voorwaarden als deze voorzien in letter D hierna. Deze personeelsleden worden 
ingeschreven op de kandidatenlijst volgens de afsluitingsdatum van de processen-verbaal 
van de respectievelijke proeven. 

 
II. Overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel) aan de andere laureaten van de 

openbare proef waarvan sprake in letter D hierna. 
 
 

C.  BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR BEPAALDE STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN 
 

 I. Toelatingsvoorwaarden 
 

Hebben toegang tot de graad van onderstationschef, de statutaire personeelsleden die één van de 
volgende graden bezitten : 
 
1. voor de specialiteiten “cargo” en “reizigers”: de adjunct-onderstationschefs en 

onderstationschefs 2e klasse van de specialiteiten “reizigers” en “cargo”, de 
exploitatieklerken, de factagechefs en factageklerken; 

 
2.  voor de specialiteit “reizigers”: de eerste assistenten klanten en de eerste assistenten 

operaties; 
 
 Om aanspraak te kunnen maken op de toepassing van deze bepalingen moeten de betrokkenen: 
 

- minstens 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in de voornoemde 
graden of de verschillende specialiteiten verbonden aan de graad(2) ; 

- in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”; 
- voldaan hebben bij de gesloten proef waarvan sprake onder cijfer II hierna. 

 

 

 

                                                           
(2)  Deze graadanciënniteit moet bereikt worden op de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen voor 

deelneming aan de gesloten proef. 
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In het geval dat het personeelslid deze anciënniteit bezit maar nog niet is geregulariseerd, zijn 
regularisatie niet zou bekomen en ofwel zou moeten afgedankt worden, ofwel teruggeplaatst in 
een andere graad dan één van deze die vereist is, zullen de bijzondere bepalingen van letter C 
niet meer op hem van toepassing zijn. 
 
 II. Gesloten proef (3) 

 
 1. Vakken en aard van de proef 
 
 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
 - Eerste gedeelte: 

a)  Geschiktheidstesten 
 
 - Tweede gedeelte:  

b)  Jurygesprek 
 
 2. Uitvoerig programma van de vakken 
 

 a) Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium 
 

 b) Jurygesprek 
 

Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over 
het redeneer- en bevattingsvermogen van de kandidaat alsook om na te gaan of hij, rekening 
houdend in het bijzonder met zijn verworven beroepservaring, de vereiste bekwaamheden bezit 
om de werkzaamheden (per specialiteit) van onderstationschef uit te oefenen. 

 
3. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op een 1 uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
4. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan bij 
het eerste gedeelte.  
 

  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 

5. Rangschikking  
 
De laureaten worden gerangschikt in 2 groepen volgens volgende voorrangsorde: 
 
1e) de factagechefs; 
2e) de andere laureaten. 
 
Binnen elke categorie worden de laureaten gerangschikt per specialiteit volgens het behaald aantal 
punten op het vak “Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden zij gerangschikt volgens leeftijd, 
waarbij voorrang wordt gegeven aan de oudste. 
 
 
 

                                                           
(3)  De kandidaten moeten bij hun inschrijving vermelden voor welke specialiteiten zij wensen deel te nemen. 
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6. Geldigheidsduur van de kandidaturen 
 
De geldigheidsduur van de kandidaturen is vastgesteld op 5 jaar. 

 
 
 

D.  OPENBARE PROEF 
 
De betrekking van onderstationschef wordt eveneens toegewezen door middel van een openbare 
proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna 
opgenomen bijzondere voorwaarden. 
  
I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn: 
 
- van het diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig); 
- of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs voor sociale promotie bekomen 

na en cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het 
hierboven vermelde diploma 

 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 
erkende inrichting. 
 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat document niet 
voorleggen.  
 
II. Informatieve zitting 
 
Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd om een 
verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel het beroep van onderstationschef (per 
specialiteit) toe te lichten en om informatie te verschaffen over de modaliteiten van aanwerving, 
opleiding, benuttiging en bezoldiging. 
 
 III. Vakken en aard van de proef 
 
 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
  
 - Eerste gedeelte:  

1. Geschiktheidstesten 
 
 - Tweede gedeelte:  

2. Jurygesprek 
 
 IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
 1. Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium. 
 
 2. Jurygesprek 
 
 Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over 
de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking 
van onderstationschef alsook om na te gaan of hij het vereiste redeneer- en bevattingsvermogen 
bezit en de bekwaamheden voor de uitoefening van de werkzaamheden (per specialiteit) die 
verbonden zijn aan deze betrekking. 
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 V. Duur van de proef 
 
 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor 
het tweede gedeelte. 

 
 VI. Slaagcriteria 
 
 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben voldaan bij 
het eerste gedeelte.   
 
 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte.  

 
 VII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt per specialiteit(4) volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, 
waarbij voorrang wordt gegeven aan de oudste.  

 
 
 

E.  AANWERVING OF AANSTELLING 
 

 I. Opmerking 
 
 De laureaten die in meerdere klassementen zijn hernomen krachtens de bepalingen voorzien 
onder letter D.VII hiervoor worden van deze klassementen geschrapt vanaf hun aanwerving of 
aanstelling als onderstationschef. 
 
 II. Verandering en bevordering van graad 
 
 De aanstellingsmodaliteiten van de personeelsleden waarvan sprake onder letter B.I hiervoor zijn 
dezelfde als deze hierna voorzien voor de aanwerving wat betreft de controle van de lichamelijke 
geschiktheid, de datum van ranginneming en de proefperiode. 
 
III. Aanwerving 
 
 De aanwerving van de laureaten waarvan sprake onder letter B.II hiervoor gebeurt volgensde 
bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 
 
 Tijdens de stage volgen de onderstationschefs een beroepsopleiding specifiek voor hun 
werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijke opleiding. 
 
 Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en de plaatselijke 
opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt 
bij het begin van de opleiding. 
 
 IV. Regularisatie 
 
 Om geregulariseerd te worden, moeten de onderstationschefs op proef of in stage voldoen bij een 
proef handelend over de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding zoals voorzien in het 
leerplan dat voor hun specialiteit is voorzien. 
 

 

                                                           
(4)  Wanneer eenzelfde proef wordt georganiseerd voor de twee specialiteiten bepalen de juryleden van het 

jurygesprek de specialiteit(en) waaronder de laureaat wordt gerangschikt. 
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F.  VERANDERING VAN SPECIALITEIT 
 

Na hun regularisatie mogen de onderstationschefs hun overgang vragen naar de andere 
specialiteit verbonden aan hun graad.  Deze verandering van specialiteit gebeurt op proef volgens 
de modaliteiten zoals voorzien bij de aanwerving (letter E hiervoor). 
 
Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden in zijn nieuwe specialiteit neemt hij 
terug een vacante post in van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader geplaatst in 
een werkzetel waar volgens de voorzieningen vacante betrekkingen zullen komen in deze oude 
specialiteit. Het personeelslid, dat niet in zijn oude specialiteit is moeten terugkeren tijdens of op 
het einde van de proefperiode, mag eenzelfde overgang niet meer aanvragen. 
 
De wederopneming op verzoek in de vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet toegestaan. 
 
 
 

 

 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL  III 

 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

ONTHAALBEDIENDE 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 
 Activiteiten betreffende de verkoop en de informatie bij de dienst “reizigers” 

internationaal. 
 
 Speaker in bepaalde belangrijke seinhuizen. 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  De betrekking van onthaalbediende wordt toegewezen in volgende voorrangsorde 

:  
   
  I. overeenkomstig de bepalingen van Titel II(1) van deze bundel, op hun 

aanvraag, aan de bedienden die op 31.5.1999 titularis waren van één van de 
volgende graden : politieofficier, ondertoezichtscommissaris en politiechef. 
De betrokkenen moeten vooraf voldoen aan een mondelinge ondervraging 
betreffende hun kennis van het Frans(2) en van een tweede taal waarvoor zij 
de keuze hebben tussen het Engels en het Duits. Zij worden onderling 
gerangschikt volgens hun graadanciënniteit, in voorkomend geval, 
samengevoegd in de voormelde graden. 

 
  II. door middel van een proef, overeenkomstig de bepalingen van deze bundel 

(Titel I - Delen I en II) en de bijzondere voorwaarden hernomen onder 
littera C hierna. 

 
C. AANWERVINGSPROEF 
 
  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
  De kandidaten moeten in het bezit zijn : 
 

                                                 
(1)  In afwachting van de publicatie van Titel II blijven de bepalingen van het AB nr. 62 van 1932 van 

toepassing. 
(2)  De bedienden in het bezit van het getuigschrift, afgeleverd door het Vast Secretariaat voor Werving van het 

Rijkspersoneel, betreffende de kennis van het Frans van niveau 2 (schriftelijk en mondeling) worden 
vrijgesteld van de ondervraging betreffende deze taal. 
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  1. van het diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig), afgeleverd 

door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling; 

 
  2. of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs voor sociale 

promotie bekomen na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met het hierboven vermelde diploma. 

 
  De kandidaten, bedienden van de Maatschappij, moeten dat document niet 

voorleggen. 
 
 II. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een psychoprofessionele test en een 

mondeling gedeelte. 
 
  Ze omvat de volgende vakken : 
 

Vakken Betrekkelijke waarde 
 
Schriftelijk gedeelte
 
1. Vertaling van het Frans naar het Nederlands 
 
2. Naar keuze van de kandidaat : 
 
 Vertaling van het Engels naar het Nederlands 
 of 
 Vertaling van het Duits naar het Nederlands 
 
Psychoprofessionele test
 
Mondeling gedeelte
 
3. Onderhoud 
 
4. Kennis van de Franse taal 
 
5. Naargelang de keuze van de kandidaat 

gemaakt bij het schriftelijk gedeelte: 
 
 Kennis van de Engelse taal 
 of 
 Kennis van de Duitse taal 
 

 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 III. Bijzondere bepaling 
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 Om hun klassement te verbeteren hebben de kandidaten de mogelijkheid om, 

binnen de toegestane tijd, te antwoorden op de vragen van de twee optievakken 
onder cijfer 2 en 5 van de tabel hiervoor.  De punten behaald op het niet verplichte 
vak worden in aanmerking genomen voor zover deze tenminste de 8/20 van de 
punten bedragen. 

 
 IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
 1. Vakken 1 en 2
 
 Vertaling van een tekst betreffende een onderwerp van algemene aard. 
 
 2. Onderhoud
 
 Het individueel onderhoud heeft als doel te oordelen over de persoonlijkheid van 

de kandidaat, zijn motivering, zijn gedrag, zijn redeneer- en bevattingsvermogen, 
zijn interesse voor de onderneming en voor de functie. 

 
 V. Duur van de proef 
 
 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het schriftelijk 

gedeelte en op 1 uur voor het mondeling gedeelte. 
 
 VI. Vereist aantal punten 
 
 Om voor het mondeling gedeelte opgeroepen te worden, moeten de kandidaten 

tenminste de 10/20 van de punten op elk vak van het schriftelijk gedeelte behalen. 
 
 Ze worden laureaat verklaard voor zover zij tenminste de 10/20 van de punten op 

elk vak van het mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel 
van de proef behalen. 

 
 Voor de toepassing van deze bepalingen met betrekking tot de vakken 2 en 5, 

wordt er enkel rekening gehouden met de punten bekomen voor het door de 
kandidaat aangeduide voorkeurvak, in de veronderstelling dat deze de twee 
optievakken (zie cijfer III hiervoor) voorlegt. 

 
 VII. Rangschikking van de laureaten 
 
 Onder voorbehoud van de bepalingen voorzien onder cijfer III hiervoor, wordt de 

rangschikking bepaald door het aantal punten bekomen voor het geheel van de 
vakken dat de kandidaat heeft voorgelegd. 

 
 Bij gelijk aantal punten wordt er voor de rangschikking rekening gehouden met 

het aantal punten dat voor het mondeling gedeelte behaald is. 
 
 
D. INDIENSTNEMING 
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  I. Verandering en bevordering van graad 
 
  De indienstnemingsmodaliteiten van de bedienden waarvan sprake onder littera B 

- cijfer I hiervoor zijn dezelfde als deze hierna voorzien inzake aanwerving voor 
wat betreft het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid, de datum van 
ranginneming en de stage of proef, behalve dat de betrokkenen niet worden 
onderworpen aan de cursus 2000. 

 
  II. Aanwerving 
 
  De indienstneming van de laureaten waarvan sprake onder littera B - cijfer II 

hiervoor geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel 
III) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
 1.  Proeftijd of stage 
 
 Tijdens de proeftijd of stage worden de onthaalbedienden opgeroepen om een 

beroepsopleiding te volgen specifiek voor hun betrekking.  Deze opleiding wordt 
verstrekt door de gebruikende diensten volgens de modaliteiten die voorzien zijn 
in het onderwijsplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij de 
aanvang van de opleiding.  Bovendien volgen zij de cursus 2000(1) van het 
vakonderwijs voorzien voor hun graad. 

 
 2. Regularisatie 
 
 Om geregulariseerd te worden moeten de onthaalbedienden voldoen bij een proef 

handelend over de cursus 2000 alsook over de cursussen verstrekt tijdens de 
beroepsopleiding. 

 
E. BIJZONDERE BEPALING 
 
 De bediende die in de hoedanigheid van onthaalbediende werd aangesteld op 

basis van de bepalingen van toepassing vóór de inwerkingtreding van de 
voorwaarden voor de toegang tot die graad gepubliceerd met bericht 71P/1991, en 
die 15 jaar dienst in die hoedanigheid telt, mag zijn (haar) overgang vragen naar 
een betrekking van opsteller. 

 
(1) De bedienden die reeds hebben voldaan bij de cursus 2000 worden ervan vrijgesteld. 
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Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

OPERATOR 
 
 
 

A.  WERKZAAMHEDEN 
 

  De operatoren worden belast met de bediening van de seinposten EBP.  Zij zijn 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewegingen binnen de actiezone die ze 
controleren. 

 
Indien de uitoefening van hun hoofdbezigheid het hun toelaat, mogen de operatoren ook 
worden belast met het uitvoeren van kleine onderhoudstaken. 

 
 
 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van operator wordt toegewezen volgens de bepalingen van Titel I van deze 
bundel, op hun aanvraag, aan de seingevers 1e klasse die het voorwerp uitmaken van een 
gunstige beoordeling van hun onmiddellijke chef. Zij worden onderling gerangschikt volgens 
hun graadanciënniteit. Bij een gelijk aantal graadanciënniteit worden ze onderling 
gerangschikt volgens hun dienstanciënniteit en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de oudste. 
 
In afwijking van het principe van bevordering per district, vindt de bevordering plaats per 
actiezone zoals bepaald in bericht 42 H-HR/2016 – punt F.1. 
 

 
 
C.  AANSTELLING 
 

De aanstelling in de hoedanigheid van operator op de proef gebeurt volgens de 
reglementaire bepalingen, rekening houdend met de hierna vermelde bijzonderheden. 
 
1. Proefperiode 
 
Gedurende hun proefperiode volgen de operatoren een beroepsopleiding waarvan het 
programma, de duur en de evaluatiecriteria vastgelegd zijn in het leerplan waarvan elke 
kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. Dit leerplan voorziet de 
voorwaarden volgens dewelke een vrijstelling voor een deel van deze opleiding kan worden 
toegekend. 
  
2. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de operatoren op de proef voldoen aan de 
beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan. 
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TITEL III 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

OPERATOR BESTURING CARGO 
 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 

 
Besturen van rangeerlocomotieven (met of zonder afstandsbediening), 
uitvoeren van verrichtingen in verband met het bedienen van die voertuigen en 
toepassing van de ontstoringsvoorschriften. 
Klaarmaken van tractievoertuigen. 
Verplaatsen tegen een maximumsnelheid van 80 km/h van alle tractie- en 
getrokken materieel, met uitzondering van commerciële reizigerstreinen, 
binnen een straal van 35 km rond de werkzetel (1). 
Toepassen van de voorziene maatregelen, in het bijzonder in geval van in nood 
blijven, voorval, ongeval. 
Aanvullende grondtaken in verband met eenvoudige rangeringen, het vertrek 
van treinen, de bediening van de terminale installaties en de aankomst van 
treinen. 
 
 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van operator besturing cargo wordt toegewezen in onderstaande 
voorrangsorde: 
 
I. Overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel, op hun 

aanvraag, aan de bestuurders rangeringen die ten minste in het bezit zijn 
van de aanschrijving “goed”, onderling gerangschikt volgens hun 
graadanciënniteit; 

 
II. Overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) aan de andere 

laureaten van de aanwervingsproef waarvan sprake in littera C hierna. 
 
C. AANWERVINGSPROEF 
 
 De betrekking van operator besturing cargo wordt toegewezen op grond van 

een openbare proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) en 
rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

                                                           
(1)   Uitzonderlijk kan deze straal van 35 km evenwel worden uitgebreid mits een voorafgaande 

argumentatie van directie Goederen in de bevoegde Gewestelijke paritaire commissie. 
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 I. Vereist diploma of getuigschrift 
 

De kandidaten, vreemd aan de Belgische Spoorwegen moeten in het bezit zijn 
van één van de volgende getuigschriften, afgeleverd door een door de Staat of 
één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting: 

 
− een getuigschrift van de tweede graad van het algemeen of technisch 

secundair onderwijs(1); 
 
− een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 

beroepssecundair onderwijs; 
 
− een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden en dat 
als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde 
getuigschriften. 

 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten in het 
bezit zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair 
onderwijs of van een attest van slagen van het derde jaar van het secundair 
onderwijs behalve indien zij reeds in het bezit zijn van een geldige vergunning 
van treinbestuurder (Belgische of Europese). 

 
II. Informatieve zitting 
 
Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten 
uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de 
betrekking van operator besturing cargo toe te lichten en om informatie te 
verschaffen over de modaliteiten van aanwerving, opleiding, benuttiging en 
bezoldiging. 

 
 III. Proef 
 

1. Vakken en aard van de proef 
 
 De proef bestaat drie delen en omvat de volgende vakken: 
  

- Eerste gedeelte: 
1. Technische kennis 
2. Geschiktheidstesten 
 

- Tweede gedeelte: 
Psychoprofessionele evaluatie 
 

- Derde gedeelte: 
3. Onderhoud 

 2. Uitvoerig programma van de vakken 
 

                                                           
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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 Technische kennis 
 
De technische kennis van de kandidaat van de vakken die hernomen zijn in de 
bijlage worden getest door middel van meerkeuzevragen (niet-eliminerend). 
Een cursus ter voorbereiding van dit vak is beschikbaar vanaf de inschrijving 
voor de proef.  
 

 Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium. 
 

 Psychoprofessionele evaluatie 
 
Zie glossarium. 
 

 Onderhoud 
 
Het derde gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een individueel 
onderhoud dat tot doel heeft te oordelen over de persoonlijkheid van de 
kandidaat, zijn gedrag, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse 
voor de onderneming en het beroep van operator besturing cargo alsook om 
zijn technische kennis te evalueren van de vakken die hernomen zijn in de 
bijlage. 

 
 V. Duur van de proef 
 
 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 3 uur voor het eerste gedeelte 

en op een 1 uur voor het derde gedeelte. 
 
 VI. Slaagcriteria 
 
 Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte moeten de kandidaten 

hebben voldaan bij de geschiktheidstesten.   
 
 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

derde gedeelte. 
 
 VII. Rangschikking 
 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 
derde gedeelte.  
 
 

D. AANSTELLING OF AANWERVING 
 
 De aanstelling of aanwerving van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 
bijzondere voorwaarden die hierna worden hernomen. 
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 I. Aanstelling of aanwerving 
 
 De laureaten worden buiten kader aangesteld in het Rail Cargo Center (RCC) 

waarvan de werkzetel waar zij hun eerste job zullen uitoefenen afhangt. 
 
 II. Duur van de stage of proefperiode 
 

De duur van de stage of proefperiode omvat de nodige tijd om de 
beroepsopleiding te volgen, vermeerderd met 6 maand tewerkstelling in de 
hoedanigheid van operator besturing cargo in het bezit van het aanvullend 
bevoegdheidsbewijs (zie cijfer III hierna). 

 
III. Beroepsopleiding en certificatie 
 
Bij het begin van de stage of proefperiode krijgen de operatoren besturing 
cargo een algemene opleiding die hen toelaat de Europese vergunning te 
behalen. Daarna volgen ze de basisopleiding en een plaatselijke opleiding in de 
Technische Cel van Treinbestuurders (TCT) waar ze aangesteld zijn. 
 

 De bijzonderheden van deze opleidingen worden beschreven in het leerplan 
waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van deze 
opleidingen.  

 
De operatoren besturing cargo die hebben voldaan bij de beroepsopleiding en 
alle bijhorende evaluaties worden onderworpen aan de certificatieproef. 
Ingeval van slagen bekomen zij het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig 
voor hun graad. 

 
IV. Aanduiding op een post van het kader 
 
De operator besturing cargo die de Europese vergunning en het aanvullend 
bevoegdheidsbewijs geldig voor zijn graad heeft bekomen en die geslaagd is 
voor de bijkomende fundamentele polyvalentie-opleiding waarvan hierboven 
sprake worden aangeduid op een post van het kader in de werkzetel eigen aan 
zijn eerste betrekking. Bij gebrek worden hij er buiten kader aangesteld. 

 
V. Regularisatie 

 
Om te worden geregulariseerd moeten de operatoren besturing cargo de 
volgende voorwaarden vervullen: 
 
- voldaan hebben bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding; 
- de Europese vergunning en het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig 

voor hun graad behalen. 
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E.  BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
De operatoren besturing cargo worden niet toegelaten het kader van het 
treinbesturingspersoneel te verlaten voordat ze 10 jaar dienst tellen te rekenen 
vanaf hun aanstelling in dit kader. Dit verbod wordt evenwel opgeheven 
ingeval van bevordering in een graad van een rang hoger dan rang 7(2).  
 
 
De operator besturing cargo in stage of proef die reeds in het bezit is van de 
Europese vergunning en het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun 
graad maar die wegens het mislukken voor de bijkomende fundamentele 
polyvalentie-opleiding voor cargo-activiteiten niet kan geregulariseerd worden, 
wordt ingeschreven op de kandidatenlijst voor de graad van bestuurder 
rangeringen onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de 
toewijzing van deze betrekking. 

 
 

                                                           
(2)   De aanduiding van de rang verbonden aan elke graad komt voor in de bijlage 1 van het ARPS – 

Bundel 520. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” 
VOORZIEN VOOR DE PROEVEN DIE TOEGANG GEVEN TOT DE GRAAD VAN 
OPERATOR BESTURING CARGO 
 
1. Mechanica 
 
a) Statica 
 
 Kracht, moment van een kracht en koppel van krachten en evenwichtsvoorwaarden 
 
b) Kinematica 
 
 Kenmerken van een beweging 
 Eenparige rechtlijnige beweging 
 
c) Dynamica 
 
 Verband tussen kracht, massa en beweging 
 Zwaartekracht, massa en gewicht 
 Arbeid en vermogen 
 
 
2. Elektriciteit 
 
a) Algemene kennis 
 
 Elektrische noties en grootheden: spanning, stroom, weerstand 
 Verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom 

 
b) Gelijkstroom 
 
 Wet van Ohm 
 Arbeid en vermogen en elektrische energie 
 Het Joule-effect 
 De kortsluiting 
 
3. Pneumatica 
 
 Betrekking tussen druk, kracht en oppervlak 
 Praktische eenheden  
 Notie van toepassingen op rollend materieel 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

 OPERATOR-BESTUURDER INFRA 

 

    Specialiteiten :  - bovenleidingen 

    - sporen 

    - tractie 

 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 

 

I. Werkzaamheden gemeenschappelijk aan de drie specialiteiten 
 

Besturen en bedienen van spoorvoertuigen die door de diensten 

“bovenleidingen”, “tractie” of “sporen” van de directie I - Asset management 

worden gebruikt (de gedetailleerde lijst van deze voertuigen zijn opgenomen in 

het BVT). 

Onderhoud, depanneren, op punt stellen, wijzigen en het gebruikelijk herstellen 

van deze voertuigen en hun uitrustingen. 

Begeleiden van werktreinen. 

Besturen van autovoertuigen in het kader van de hierboven vermelde 

werkzaamheden. 

 

II. Specialiteit “bovenleidingen” 

 

Bedienen van de bijzondere uitrustingen waarvan de gebruikte spoorvoertuigen 

zijn voorzien. 

Monteren, herstellen, onderhouden en op punt stellen van infrastructuur 

uitrustingen en gereedschap eigen aan de specialiteit “bovenleidingen” onder 

toezicht van een bevoegd personeelslid. 

Hulp bij het buitenspanningstellen van de bovenleiding (3 kV) en hulp bij het 

plaatsen van de aardingstaak van de bovenleiding (3 kV). 

 

III. Specialiteit “sporen” 

 

Besturen zonder bedienen van de aanverwante spoorvoertuigen opgenomen in 

het BVT. 

Bedienen van de bijzondere uitrustingen waarvan de gebruikte spoorvoertuigen 

voorzien zijn. 
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IV. Specialiteit “tractie” 

 

Besturen zonder bedienen van de aanverwante spoorvoertuigen opgenomen in 

het BVT.  

Monteren, herstellen, onderhouden en op punt stellen van infrastructuur 

uitrustingen en gereedschap eigen aan de dienst “Logistiek” onder toezicht van 

een bevoegd personeelslid.  

Hulp bij het buitenspanningstellen van de bovenleiding (3 kV) en hulp bij het 

plaatsen van de aardingstaak van de bovenleiding (3 kV). 

 

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van operator-bestuurder infra wordt toegewezen overeenkomstig 

de bepalingen van deze bundel (Titel I), rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden en in volgende voorrangsorde: 

 

1
e
)   op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie

(1)
, 

aan de treinbestuurders in stage of op proef die mislukken voor de 

herkansing van de certificatieproef die hun opleiding afsluit en die niet 

kunnen worden aangesteld als bestuurder rangeringen (ARPS – Bundel 

501 – Titel II – Deel II – Bestuurder rangeringen – letter B.I). 

 

Zij worden onderling gerangschikt volgens de datum van de notificatie 

van het mislukken voor de herkansing van de certificatieproef of de 

notificatie van het einde van de stage of de proefperiode. 

 

In voorkomend geval worden ze onderling gerangschikt volgens het 

behaald aantal punten bij de herkansing van de certificatieproef. 

 

2
e
)   aan de laureaten van de proef waarvan sprake onder C hierna. 

 

 

 

C. OPENBARE PROEF 

  

I. Keuze van affectatie 

 

  De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 

 

  II. Vereist diploma of getuigschrift 
 

  De kandidaten, vreemd aan de Belgische Spoorwegen, moeten in het bezit zijn 

van één van de volgende getuigschriften, afgeleverd door een door de Staat of 

één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling: 

 

 

                                                           
(1)

  De kandidaten moeten vooraf voldoen bij een jurygesprek dat tot doel heeft de motivering en de interesse 

voor de betrekking van operator-bestuurder infra na te gaan. 
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 een getuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs (6 jaar); 

 of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het secundair 

onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden 

en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven 

vermelde getuigschriften. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten in het 

bezit zijn van een getuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs 

(6 jaar) behalve indien zij reeds in het bezit zijn van een geldige vergunning 

van treinbestuurder (Belgische categorie B1, B2, A1 of A2 of Europese met 

relevant aanvullend bevoegdheidsbewijs B1, B2, A1 of A2). 

 

De kandidaten vreemd aan de Belgische Spoorwegen die reeds in het bezit zijn 

van een geldige vergunning van treinbestuurder (Belgische categorie B1, B2, 

A1 of A2 of Europese met relevant aanvullend bevoegdheidsbewijs B1, B2, A1 

of A2), zijn eveneens vrijgesteld van het voorleggen van het vereiste diploma.  

 

III. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de 

betrekking van operator-bestuurder infra (per specialiteit) toe te lichten en om 

informatie te verschaffen over de modaliteiten inzake aanwerving, opleiding, 

benuttiging en de eraan verbonden bezoldiging. 

 

  IV. Vakken en aard van de proef 
 

  De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

   

- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 

2. Geschiktheidstesten 

 

- Tweede gedeelte: 

3.  Psychoprofessionele evaluatie 

 

- Derde gedeelte: 

4. Jurygesprek 

 

 V. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis 

 

De technische kennis van de kandidaat van de vakken die hernomen zijn in de 

bijlage wordt getest door middel van meerkeuzevragen. Deze testen zijn 

eliminerend (“heeft voldaan”/”heeft niet voldaan”) maar hebben geen invloed 

op de rangschikking van de laureaten. Een cursus ter voorbereiding van dit vak 

is beschikbaar vanaf de inschrijving voor de proef.  
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2. Geschiktheidstesten 

 

Zie glossarium. 

 

3. Psychoprofessionele evaluatie 

 

Zie glossarium. 

 

4. Jurygesprek 

 

Het derde gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat 

tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn 

bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de 

betrekking van operator-bestuurder infra alsook om zijn technische kennis te 

evalueren van de vakken die hernomen zijn in de bijlage. 

 

  VI. Duur van de proef 
 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 3 uur voor het eerste gedeelte 

en op een 1 uur voor het derde gedeelte.  

 

  VII. Slaagcriteria 
 

 Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte moeten de kandidaten 

hebben voldaan bij het testen van de technische kennis en de 

geschiktheidstesten.  

 

 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

derde gedeelte. 

 

  VIII. Rangschikking  
 

  De laureaten worden gerangschikt per district en per specialiteit
(2)

 volgens het 

behaald aantal punten voor het derde gedeelte
(3)

. 

 

 

 

D.  AANSTELLING OF AANWERVING 
 

 De aanstelling of aanwerving van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 

modaliteiten van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

 

 

 

                                                           
(2)

  Wanneer eenzelfde proef wordt georganiseerd voor verschillende specialiteiten bepalen de juryleden van 

het jurygesprek of de laureaat mag worden gerangschikt in meerdere specialiteiten of enkel in één van 

deze specialiteiten.  
(3) 

Bij een gelijk aantal punten voor het derde gedeelte worden de laureaten gerangschikt volgens hun 

leeftijd, waarbij voorrang wordt gegeven aan de oudste. 
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 I. Rijbewijs 

 

 Voorafgaand aan hun aanstelling of aanwerving moeten de kandidaten in het 

bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig 

voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)
(4)

. 

 

 II. Stage of proefperiode 

 

Aan het begin van de stage of proefperiode krijgen de operatoren-bestuurders 

infra eerst een algemene opleiding die hen toelaat de Europese vergunning te 

behalen. Vervolgens volgen ze een fundamentele opleiding specifiek voor hun 

werkzaamheden en eventueel een initiatie.  

 

 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding wordt gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

 De duur van de stage of proefperiode omvat de tijd die nodig is voor het volgen 

van deze opleiding. 

 

  III. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden moeten de operatoren-bestuurders infra op proef 

of in stage: 

 

- voldoen bij de fundamentele opleiding en eventueel de initiatie 

overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het leerplan; 

- in het bezit zijn van de Europese vergunning en het aanvullend 

bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad; 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten 

minste geldig voor de categorie B (specialiteit “sporen”) of C 

(specialiteiten “bovenleidingen” en “tractie”) (handgeschakelde 

versnellingsbak)
(4)(5)

. 

 

 

 

E.  OVERGANG NAAR EEN ANDERE SPECIALITEIT 

 

Na hun regularisatie kunnen de operatoren-bestuurders infra in het bezit van 

één van de specialiteiten hun overgang vragen naar een andere specialiteit door 

het indienen van een aanvraag om verandering van betrekking niet toegewezen 

door een proef. Wanneer de aanvraag van het personeelslid in aanmerking kan 

worden genomen, zal hij eerst onderworpen worden aan een voorafgaande test. 

 

  De voorafgaande test bestaat uit een jurygesprek om te oordelen over de 

motivering van de kandidaat alsook over zijn kennis en bekwaamheden in 

verband met de inhoud van de beoogde specialiteit.  

                                                           
(4)

  Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS – Bundel 550). 
(5)

  De opleiding voor het bekomen van het rijbewijs C geschiedt tijdens de stage of proefperiode. 
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  Na de kandidaat te hebben gehoord, drukt de jury zijn beoordeling uit door het 

toekennen van een quotering op 20 punten. Om aangesteld te worden op de 

post van operator-bestuurder infra van een andere specialiteit moet de 

kandidaat ten minste 12/20 behalen. 

 

  Wanneer hij niet slaagt, wordt zijn aanvraag geannuleerd en mag hij gedurende 

een periode van 2 jaar (te rekenen vanaf de notificatie van het mislukken) geen 

nieuwe aanvraag indienen voor de overgang naar de beoogde specialiteit.  

 

  Wanneer hij slaagt, geschiedt deze overgang op proef volgens de modaliteiten 

voorzien voor de aanstelling of aanwerving (zie letter C).   

 

  Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden in zijn nieuwe 

specialiteit neemt hij terug een vacante post in van zijn oude specialiteit, bij 

gebrek wordt hij buiten kader geplaatst in een werkzetel waar volgens de 

voorzieningen vacante betrekkingen zullen komen in de oude specialiteit. 

 

Een wachttijd van 4 jaar wordt opgelegd tussen twee overgangen op aanvraag 

van de ene specialiteit naar de andere. 

 

  Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit is moeten terugkeren, tijdens of 

op het einde van de proefperiode, mag een zelfde overgang niet meer 

aanvragen.  

 

  De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet 

toegestaan. 

 

 

F.  BIJZONDERE BEPALINGEN 

 

De operatoren-bestuurders infra worden niet toegelaten het kader van het 

besturingspersoneel infra te verlaten voordat ze 10 jaar dienst tellen te rekenen 

vanaf hun aanstelling in dit kader. Dit verbod wordt evenwel opgeheven 

ingeval van bevordering in een graad van een rang hoger dan rang 7
(6)

. 

 

De operatoren-bestuurders infra op proef of in stage die reeds in het bezit zijn 

van de Europese vergunning en het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig 

voor hun graad, maar die niet kunnen worden geregulariseerd omdat ze 

mislukken voor de regularisatieproef die hun beroepsopleiding afsluit, kunnen 

op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie zich 

kandidaat stellen voor de betrekking van bestuurder rangeringen onder de 

voorwaarden die voorzien zijn in het reglement voor de toewijzing van deze 

betrekking. 

 

 

                                                           
(6)

  De aanduiding van de rang verbonden aan elke graad komt voor in de bijlage 1 van het ARPS – Bundel 

520. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF  

 

1. Mechanica 

 

a) Statica 

 

 Kracht, moment van een kracht en koppel van krachten en evenwichtsvoorwaarden 

 

b) Kinematica 

 

 Kenmerken van een beweging 

 Eenparige rechtlijnige beweging 

 

c) Dynamica 

 

 Verband tussen kracht, massa en beweging 

 Zwaartekracht, massa en gewicht 

 Arbeid en vermogen 

 

 

2. Elektriciteit 

 

a) Algemene kennis 

 

 Elektrische noties en grootheden: spanning, stroom, weerstand 

 Verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom 

 

b) Gelijkstroom 

 

 Wet van Ohm 

 Arbeid en vermogen en elektrische energie 

 Het Joule-effect 

 De kortsluiting 

 

3. Pneumatica 

 

 Betrekking tussen druk, kracht en oppervlak 

 Praktische eenheden  

 Notie van toepassingen op rollend materieel 
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TITEL III 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 

OPERATOR CARGO 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 

 
Taken rangeerdienst, factage terrein en schouwing met betrekking tot : 
 
- alle categoriën van rangeringen,  
- het vertrek, de begeleiding en de aankomst van treinen; 
- de bediening van de installaties. 
 
Diverse onderhouds- en herstellingswerken in verband met de goederendienst. 
 
 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
 De betrekking van operator cargo wordt toegewezen op grond van een openbare 

proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Delen I en II) en 
rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
 I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
 De kandidaten moeten in het bezit zijn : 
 

− van een getuigschrift van de tweede graad van het algemeen, technisch of 
kunstsecundair onderwijs(1) of het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar 
van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs afgeleverd door een 
door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 
erkende inrichting; 

− of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair 
onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en 
dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde 
getuigschriften. 

 
 De kandidaten, bedienden van de NMBS-Groep, moeten dat document niet 

voorleggen.  
 
II. Informatieve zitting 

                                                 
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd 
om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de betrekking van 
operator cargo toe te lichten en om informatie te verschaffen over de modaliteiten 
van aanwerving, opleiding, benuttiging en bezoldiging. 

 
 III. Vakken en aard van de proef 
 
 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
  
 - Eerste deel : Geschiktheidstest 
 
 - Tweede deel : Onderhoud 
 
 IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
 1. Geschiktheidstest

 
Het eerste deel van de proef bestaat uit testen die tot doel hebben de verbale, 
rekenkundige en logische vaardigheden van de kandidaat te beoordelen.  
 

 2. Onderhoud
 
 Het tweede deel van de proef is mondeling en bestaat uit een individueel 

onderhoud dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn 
gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van operator cargo 
alsook om na te gaan of hij het vereiste redeneer- en bevattingsvermogen bezit en 
de bekwaamheden voor de uitoefening van de werkzaamheden van deze 
betrekking. 

 
 V. Duur van de proef 
 
 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het schriftelijk 

gedeelte en op een 1 uur voor het mondeling gedeelte. 
 
 VI. Slaagcriteria 
 
 Om opgeroepen te worden voor het tweede deel moeten de kandidaten hebben 

voldaan(1) bij het eerste deel.  Zij worden laureaat verklaard indien zij tenminste 
de 12/20 van de punten behalen voor het tweede deel. 

  
 
 
 
 
 VII. Rangschikking 
 
                                                 
(1)  Om aan de geschiktheidstesten te voldoen moeten de kandidaten de minimum score behalen die voorzien is 

voor elk van de subtesten.  Deze minimum scoren worden aan de kandidaten meegedeeld ter gelegenheid van 
de aankondiging van de proef. 
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De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 
onderhoud. Bovendien worden de laureaten die in het bezit zijn van de graad van 
rangeerder of rangeermeester met voorrang gerangschikt in de categorie waartoe 
zij behoren (statutair of tijdelijk met tenminste 6 maand dienst). 

 
 
C. INDIENSTNEMING 
 
 De indienstneming van de laureaten waarvan sprake onder littera B hiervoor 

geschiedt overeenkomstig de modaliteiten van deze bundel (Titel I – Deel III) en 
rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
 Tijdens de stage of proefperiode volgen de operatoren cargo een 

beroepsopleiding, gevolgd door een plaatselijke opleiding. 
 
 De bijzonderheden van de beroepsopleiding, het programma, de duur en de 

evaluatiecriteria van deze opleiding worden beschreven in het leerplan waarvan 
iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. De 
plaatselijke opleiding wordt beschreven in het consigne “Opleiding” van de 
werkpost. 

 
 Om geregulariseerd te worden moeten de operatoren cargo op proef of in stage 

voldoen bij een proef handelend over de beroepsopleiding en de plaatselijke 
opleiding zoals voorzien in het leerplan en het consigne “Opleiding” van de 
werkpost. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG  

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

OPERATOR LOGISTIC SERVICES 

 

Specialiteiten: - Post Services 

- Print Services 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

1. Specialiteit “Post Services” 
 

De operator Logistic Services “Post Services” staat in voor: 
 

- het behandelen van interne en externe poststukken (documenten, pakketten, 
aangetekende zendingen, tijdschriften, kranten, folders, brochures…) volgens de 
werkmethoden en richtlijnen van de postbedeling; 

- de verwante diensten zoals de tijdelijke stockage van pakketten en postpakketten, 
het verdeelpunt van de omvangrijke zendingen en andere artikels of de 
voorbereiding van de verzending en de frankering van de externe poststukken;  

- het actualiseren van gegevens die nodig zijn om de postale organisatie en logistiek 
transport te ondersteunen zoals gebouwgegevens, verdeelpunten en 
uitreikingscodes 
 

2. Specialiteit “Print Services” 
 

De operator Logistic Services “Print Services” staat in voor: 
 

- de reproductie van documenten in grote hoeveelheden; 
- de werking en het onderhoud van de productiemachines en de apparaten voor de 

afwerking; 
- de montage en de afwerking van het drukwerk zoals door de klant gevraagd; 
- het afdrukken van plannen: reproductie en afwerking. 

 
 
 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De betrekking van operator Logistic Services wordt toegewezen door middel van een 

openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel) en rekening houdend met 

de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 

I.  Keuze van affectatie 
 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
 
II.  Vereist getuigschrift 

 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 
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- een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs(1)of 

het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 

beroepssecundair onderwijs afgeleverd door een door de Staat of één der 

Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting; 

 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair 

onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en dat 

als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde 

getuigschriften. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat document 

niet voorleggen. 

 

III.      Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken:  

 

- Eerste gedeelte:  

Geschiktheidstesten 

 

- Tweede gedeelte:  

Jurygesprek 
 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium 
  
Jurygesprek 

 
Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en praktisch en bestaat uit een 
jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn 
redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking 
van operator Logistic Services (per specialiteit) alsook om zijn technische kennis na te 
gaan van de vakken waarvan het uitvoerig programma is hernomen in de bijlage. 
 
Tijdens het jurygesprek wordt een praktische test georganiseerd betreffende het gebruik 
van de betrokken informatica programma’s.  
 
V.  Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1 
uur voor het tweede gedeelte. 

 
VI. Slaagcriteria 

 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben 
voldaan bij het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 
behalen voor het tweede gedeelte. 

  
VII. Rangschikking van de laureaten 

 
De laureaten worden gerangschikt per specialiteit(2) en per district volgens het behaald 
aantal punten op het vak “Jurygesprek”.  

                                                 
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
(2)  Als een zelfde proef wordt georganiseerd voor de twee specialiteiten bepalen de juryleden van het 

jurygesprek de specialiteit(en) waar de laureaat wordt gerangschikt. 
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Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang 
wordt verleend aan de oudste.  
 
 
 

C. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 

   
Gedurende de stage of proefperiode volgen de operatoren Logistic Services een 
beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden en een plaatselijke initiatie.  

 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij 
de aanvang van de stage of proef. 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de operatoren Logistic Services op proef of in 
stage voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke initiatie zoals voorzien in het 
leerplan.  
 

 
 

D.  VERANDERING VAN SPECIALITEIT 
 
Na hun regularisatie kunnen operatoren “Logistic Services” hun overgang vragen naar de 
andere specialiteit verbonden aan hun graad. Deze verandering van specialiteit geberut 
op proef, volgens de modaliteiten zoals voorzien bij de aanwerving (letter C. hiervoor).  
 
Wanneer het personeelslid niet kan worden geregulariseerd in de nieuwe specialiteit 
neemt hij terug een vacante post in van zijn vorige specialiteit; bij gebrek wordt hij buiten 
kader geplaatst in een werkzetel waar volgens de voorzieningen vacante betrekkingen 
zullen komen in deze vorige specialiteit.  
 
De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet toegestaan.  
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET GEDEELTE “TECHNISCHE KENNIS” VOORZIEN BIJ HET 
JURYGESPREK VAN DE PROEF 
 

Basiskennis Informatica 
 
Opstarten van computerprogramma’s 
 
Gegevensbeheer 

 Werken met bestanden en mappen (opslaan, zoeken, knippen en plakken, 
hernoemen)  

 Afdrukken van documenten  
 
Gebruik van e-mail en kalender 

 Een e-mailbericht opstellen en verzenden 

 Een bijlage aan een e-mailbericht toevoegen 

 Een e-mailbericht ontvangen en beantwoorden 

 Mappen verkennen en aanmaken 

 Bestanden en bijlagen openen en bewaren 

 Ordenen en opvolgen van emailberichten 

 Vergadering organiseren, aanvaarden en consulteren in de kalender 
 
Basisfunctie Internet  

 Informatie opzoeken op het internet (surfen, zoeken) 
 
MS Office (Word, Excel)  

 Programmaonderdelen (Word, Excel) opstarten en sluiten 

 Werken met vensters en bestanden 

 Standaarddocumenten maken, aanvullen en bewaren 

 Tekst ordenen, filteren en doorzoeken 

 Opmaak toepassen op het document 

 Afdrukopties instellen 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG  

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

OPERATOR ONDERHOUD 

 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

Bijdragen tot de netheid en het onderhoud van de gebouwen, de onbewaakte stopplaatsen 

en omgeving (gazons, parkings, …). 

 

Instaan voor diverse activiteiten zoals het aanbrengen van (gele) affiches in de stations en 

stopplaatsen, verdelen van voorraadstoffen, enz. 

 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De betrekking van operator onderhoud wordt toegewezen door middel van een proef volgens 

de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen 

bijzondere voorwaarden. 

 

I. Keuze van affectatie 

 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
 

II. Vereist getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 

 een getuigschrift van de tweede graad van het algemeen, technisch of kunstsecundair 

onderwijs(1)of het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van 

het beroepssecundair onderwijs, afgeleverd door een door de Staat of één der 

Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting; 

 

 of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde getuigschriften. 

 

De kandidaten,  personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat document niet 

voorleggen. 

 

 

 

 

                                                 
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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III.  Vakken en aard van de proef 

 

De proef  bestaat uit 2 delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte(2) 
1. Algemene kennis 

 

- Tweede gedeelte 
2. Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

Algemene kennis 
 
De elementaire kennis van de kandidaat wat betreft de moedertaal en wiskunde wordt getest 
door middel van meerkeuzevragen. 
 
Jurygesprek 
 
Jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, 
zijn interesse voor de onderneming en het beroep waarvoor hij zich kandidaat stelt, alsook 
om na te gaan of hij het vereiste redeneer- en bevattingsvermogen bezit dat nodig is voor de 
uitoefening van het beroep van operator onderhoud. 

 

V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte en op een ½ 
uur voor het tweede gedeelte. 
 

VI.  Slaagcriteria 
 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten tenminste 10/20 
behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij tenminste 12/20 
behalen voor het tweede gedeelte. 

 

VII. Rangschikking van de laureaten 
 

De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

 

 

C.  AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De  aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 

bundel (Titel I – Deel IV). 

 

Bovendien moeten de operatoren onderhoud om geregulariseerd te worden in het bezit zijn 

van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 tenminste geldig voor de categorie B 

(handgeschakelde versnellingsbak)(3). 

 

                                                 
(2)  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden 
 afgeschaft. 
(3)  Zij die later een rijverbod oplopen zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 
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TITEL II 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  
VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL II 
 
 
 

OPERATOR TRACK 
 
 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
  

De spoorwerken hebben zowel betrekking op de onderbouw als de bovenbouw. 
 
Uitvoeren van spoorwerken en in hun nabijheid. 
 
Uitvoeren van veiligheidsfuncties: 
- “schildwacht”; 
- “overwegwachter”. 

 
 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van Operator Track wordt toegewezen per district volgens de bepalingen van 
deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden 
en in volgende voorrangsorde: 

 
1e) op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, aan de niet in 

hun graad geregulariseerde Gespecialiseerd Operatoren Track wegens onvoldoende 
beroepskennis. 

 
Deze personeelsleden worden onderling gerangschikt volgens de datum van het 
proces-verbaal van het mislukken voor de regularisatieproef of van de notificatie van 
het einde van de stage of proefperiode. 
 
In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het behaald aantal 
punten voor de regularisatieproef; 

 
2e) aan de volgende kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische volgorde van 

de processen-verbaal van de proeven: 
 

- met hun akkoord en in functie van de behoeften, aan de kandidaten die niet 
geslaagd zijn voor een proef die toegang geeft tot de graad van Gespecialiseerd 
Operator Track maar waarvan de bekwaamheden door de jury van het tweede 
gedeelte van de proef als voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van 
de werkzaamheden van Operator Track.  

 
 

Zij worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek” voor de proef die toegang geeft tot de graad van Gespecialiseerd 
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Operator Track. Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun 
leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste; 

 
- aan de laureaten van de beroepsproef waarvan sprake onder letter C hierna. 

  
In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is, wordt voorrang verleend aan de 
laureaten die hebben deelgenomen aan de beroepsproef die toegang geeft tot de graad 
van Operator Track waarvan sprake onder letter C hierna. 

 
 
 
C. BEROEPSPROEF 
 

I. Keuze van affectatie. 
 

De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 
 

II. Vereist diploma of getuigschrift 
 

Er is geen diploma of getuigschrift vereist. 
 

III. Informatieve zitting 
 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de beroepsproef worden de kandidaten uitgenodigd 
om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de betrekking van Operator 
Track en de werkomstandigheden die eraan verbonden zijn, toe te lichten. 

 
IV. Vakken en aard van de proef  

 
De beroepsproef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte(1): 

1. Algemene kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 
V. Uitvoerig programma van de vakken 

 
1. Algemene kennis 

  
In het eerste gedeelte wordt de algemene kennis van de kandidaat omtrent wiskunde en het 
Nederlands alsook zijn vermogen om instructies te begrijpen getest door middel van 
meerkeuzevragen. 

 
2. Jurygesprek 

   
Het tweede gedeelte van de beroepsproef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot 
doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn redeneer- en 
bevattingsvermogen en zijn interesse voor de betrekking van Operator Track. 

 
VI. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de beroepsproef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte en 
op een 1/2 uur voor het tweede gedeelte. 
 

 

                                                           
(1)  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. In dit geval 

worden de vakken van het eerste gedeelte geëvalueerd in het tweede gedeelte van de proef. 
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VII. Slaagcriteria 
 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 10/20 
behalen voor het eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer ze ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 
VIII.  Rangschikking van de laureaten 

 
De laureaten worden per district gerangschikt, volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”. 
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
gegeven aan de oudste. 
 
Bovendien kunnen de statutaire, tijdelijke of contractuele personeelsleden, op hun aanvraag, 
genieten van een voorrang om aangesteld te worden in hun werkzetel van affectatie. 

 
 
 
D. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 
I. Stage of proefperiode  
 
Tijdens hun stage of proefperiode volgen de Operatoren Track een fundamentele opleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie. 
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden gepreciseerd in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de 
aanvang van de opleiding. 
 
II. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de Operatoren Track op proef of in stage voldoen bij 
de fundamentele opleiding en eventuele initiatie volgens de voorwaarden voorzien in het 
leerplan. 
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TITEL III 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

OPSTELLER 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
  Administratieve taken in verband met de specifieke activiteit van de dienst. 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  De betrekking van opsteller wordt toegewezen in de volgende voorrangsorde : 
 

I. overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel, op hun aanvraag, 
aan de personeelsleden die op 31.5.1999 titularis waren van één van de 
volgende graden : politieofficier, ondertoezichtscommissaris en politiechef; 
de betrokkenen worden onderling gerangschikt volgens hun 
graadanciënnitieit, in voorkomend geval, samengevoegd in de genoemde 
graden; 

 
II. Overeenkomstig de bepalingen van Titel I, aan de laureaten van de proeven 

waarvan sprake onder littera C en D hierna, onderling gerangschikt volgens 
de datum van afsluiting van het proces-verbaal van de proef. 

 
 
C. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR BEPAALDE STATUTAIRE 

PERSONEELSLEDEN 
 
  I. Toelatingsvoorwaarden 
 
  Voor de toegang tot de graad van opsteller moeten de statutaire personeelsleden 

in het bezit zijn van één van de volgende graden  : 
 
  1. organieke graden : 
 

- adjunct-onderstationschef 
- exploitatieklerk 
- klerk-typist(e) 
- schrijver 
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2. graden die zullen verdwijnen : 
 
- datatypist(e) 
- eerste exploitatieklerk 
- factagechef 
- factageklerk 
- hoofdtelefonist(e) 
- hoofdtypist(e) 
- klerk-boekhouder 
- klerk telefonische inlichtingen 
- moniteur(trice)-informatica 
- telefonist(e) 
 

  Om op de toepassing van deze bepalingen aanspraak te kunnen maken moeten de 
belanghebbenden : 

 
  - ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in de 

voormelde graden(1); 
  - ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
  - geslaagd zijn voor de gesloten proef waarvan sprake onder cijfer II hierna. 
 
   
  II. Gesloten proef 
 
  1. Vakken en aard van de proef 
 
  De gesloten proef wordt om de 2 jaar georganiseerd. Zij bevat 2 delen en omvat 

de volgende vakken : 
   

Vakken 

Eerste gedeelte 

1. Verhandeling of samenvatting van en commentaar op een voordracht 

Tweede gedeelte 

2. Onderhoud 

 
  2. Uitvoerig programma van de vakken 
 
  Verhandeling of samenvatting van en commentaar op een voordracht 
 
  Verhandeling over een onderwerp van algemene aard. 
 
  De samenvatting van de voordracht moet de ontwikkelde hoofdgedachten bondig 

uiteenzetten; de commentaar moet persoonlijke opmerkingen, overwegingen, 
tegenwerpingen en kritiek omvatten. 

                                                            
(1)  Deze graadanciënniteit moet bereikt zijn op de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen voor 

deelneming aan de gesloten proef. 
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  De beoordeling slaat op de inhoud, de vorm en de spelling. 
 
  Onderhoud 
 
  Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een individueel 

onderhoud met als doel te oordelen of de kandidaten over het nodige bevattings- 
en redeneervermogen beschikken om geregulariseerd te kunnen worden in de 
graad van opsteller. 

 
  3. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het eerste gedeelte en 

op een ½ uur voor het tweede gedeelte. 
 
  4. Vereist aantal punten 
 
  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 
 
  Ze worden laureaat verklaard als ze ten minste 10/20 behalen voor het tweede 

gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef. 
 
 
  5. Rangschikking van de laureaten 
 
  De laureaten worden gerangschikt volgens het totaal aantal bekomen punten. 
 
  Bij gelijkheid van punten wordt er voor de rangschikking rekening gehouden met 

de statutaire anciënniteit gerekend vanaf de benoeming in één van de graden 
vermeld onder cijfer I hiervoor. 

 
  III. Geldigheidstermijn van de kandidaturen 
 
  De geldigheidstermijn van de kandidaturen is op 5 jaar vastgesteld. 
 
 
D. AANWERVINGSPROEF 
 
  De betrekking van opsteller wordt toegewezen op grond van een proef 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Delen I en II) en 
rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
  De kandidaten moeten in het bezit zijn : 
 

1. van het diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig) afgeleverd door 
een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 
erkende instelling; 
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2. of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs voor sociale 

promotie bekomen na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met het hierboven vermelde diploma. 

 
  De kandidaten, personeelsleden van de Maatschappij, moeten dat document niet 

voorleggen. 
 
  II. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken.  
 

Vakken 

Eerste gedeelte 

1. Verhandeling of samenvatting van en commentaar op een voordracht 

Tweede gedeelte 

2. Onderhoud 

 
  III. Uitvoerig programma van de vakken 
 
  1. Verhandeling of samenvatting van en commentaar op een voordracht 
 
  De samenvatting van de voordracht moet de ontwikkelde hoofdgedachten bondig 

uiteenzetten; de commentaar moet persoonlijke opmerkingen, overwegingen, 
tegenwerpingen en kritiek omvatten. 

 
  De beoordeling slaat op de inhoud, de vorm en de spelling. 
 
  2. Onderhoud 
 
  Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een individueel 

onderhoud met als doel te oordelen over de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn 
motivering, zijn houding, zijn redenerings- en bevattingsvermogen, zijn interesse 
voor de onderneming en de functie. 

 
  IV. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het eerste gedeelte en 

op een ½ uur voor het tweede gedeelte. 
 
  V. Vereist aantal punten 
 
  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 
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  Ze worden laureaat verklaard als ze ten minste 10/20 behalen voor het tweede 
gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef. 

 
  VI. Rangschikking 
 
  De laureaten worden gerangschikt volgens het totaal behaald aantal punten. Bij 

gelijkheid van punten wordt er voor de rangschikking rekening gehouden met de 
punten behaald op het eerste gedeelte. 

 
 
E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 
bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV). 
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TITEL III 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

PLAATBEWERKER - CARROSSERIEWERKER 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
 

- Afschrijven en maken van afgeronde carrosserie-onderdelen ; 
- Uitdeuken van carrosserie-onderdelen; 
- Opnieuw haaks maken van vervormde deuren; 
- Maken van plaatstalen onderdelen van een carrosserie; 
- Vlakken van platen (richten van langswanden); 
- Diepdrijven met de hand of mechanisch, van platen voor vergaarbakken 

voor diverse doeleinden, van platen van deuren en carrosserieën; 
- Lassen van dunne platen voor carrosserieën; 
- Verwarmen van platen voor hun bewerking. 

 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van plaatbewerker-carrosseriewerker wordt toegewezen op grond 
van een proef overeenkomstig de bepalingen van onderhavige bundel (Titel I - 
Delen I en II) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 
I. Keuze van benuttiging 
 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen benuttigd te worden. 

 
  II. Vereist getuigschrift 
 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van één van de hieronder vermelde 
getuigschriften behaald in de studiegebieden "mechanica - elektriciteit" of “auto” 
en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende inrichting: 

 
• het getuigschrift van de tweede graad(1) van het technisch secundair 

onderwijs (of gelijkwaardig); 
• het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 

beroepssecundair onderwijs (of gelijkwaardig); 

 
(1)   Het gehomologeerd getuigschrift van het lager technisch secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het 

vereiste getuigschrift. 
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• een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs voor 
sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met de getuigschriften met volledig 
leerplan. 

   
  De kandidaten, bedienden van de NMBS-Groep, moeten dat document niet 

voorleggen.  
   
  III. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling en praktisch 

gedeelte, omvattende de volgende vakken: 
 

Vakken Betrekkelijke waarde 

 
Schriftelijk gedeelte(1)

 
1. Technische kennis 
 
Mondeling en praktisch gedeelte
 
2. Onderhoud 
3. Praktische test 
 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
2 

 
  IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
  1. Technische kennis
  
  De technische kennis van de kandidaat zal getest worden door middel van 

meerkeuzevragen waarvan het uitvoerig programma van de vakken is hernomen 
in de bijlage. 

   
2. Onderhoud 

 
  Individueel onderhoud in verband met de betrekking van plaatbewerker-

carrosseriewerker dat voornamelijk tot doel heeft te na te gaan of de kandidaat de 
vereiste basiskennis bezit met betrekking tot de vakken opgenomen in de bijlage 
alsook te oordelen over zijn motivering, zijn gedrag, zijn redeneer- en 
bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de functie. 

 
3. Praktische test 
 
De praktische test heeft betrekking op de taken opgenomen in bijlage.  

 
 
 
 

                                                 
(1)  In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit schriftelijk gedeelte worden afgeschaft. 
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  V. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het schriftelijk 

gedeelte en op 4 uur voor het mondeling en praktisch gedeelte. 
 
  VI.  Vereist aantal punten 
 
  Om opgeroepen te worden voor het mondeling gedeelte moeten de kandidaten 

tenminste de 10/20 van de punten behalen voor het schriftelijk gedeelte. Zij 
worden laureaat verklaard indien zij tenminste de 10/20 van de punten behalen 
voor elk vak van het mondeling en praktisch gedeelte en de 12/20 van de punten 
voor het geheel van de proef. 

 
  In het geval er geen schriftelijk gedeelte wordt georganiseerd moeten de 

kandidaten minstens de 10/20 voor elk vak van het mondeling en praktisch 
gedeelte behalen en de 12/20 voor het geheel van het mondeling en praktisch 
gedeelte om laureaat te worden verklaard. 

 
  VII. Rangschikking van de laureaten 
 
  De laureaten worden per district gerangschikt. 
 
  Bij gelijk aantal punten wordt rekening gehouden met het aantal punten behaald 

op de praktische test(1). 
   
C. INDIENSTNEMING 
 
  De indienstneming geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel 

(Titel I - Deel III) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 

 
  I. Proeftijd of stage 
   
  Tijdens de proeftijd of stage volgen de plaatbewerkers-carrosseriewerkers een 

specifieke beroepsopleiding voor hun betrekking. De modaliteiten met betrekking 
tot deze opleiding worden gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat 
een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 
  II. Regularisatie 
 
  Om geregulariseerd te worden moeten de plaatbewerkers-carrosseriewerkers op 

proef of in stage voldoen bij een proef handelend over de specifieke 
beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan.  

 
 
 
 

 
(1)  Wanneer het schriftelijk gedeelte niet werd georganiseerd, wordt voor de rangschikking van de laureaten bij 

gelijk aantal punten rekening gehouden met de leeftijd van de kandidaten waarbij voorrang wordt verleend 
aan de oudste. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE AANWERVINGSPROEF  
 
Schriftelijk gedeelte 
 
1. Technische kennis 
 
1.1    Materialenkennis 
 
Samenstelling, eigenschappen en gebruik van koolstofstaal, speciaal staal en roestvrij staal, 
van aluminium en zijn legeringen. 
 
1.2 Techniek van het vak 
 
- Bewerken van platen en profielen van geringe dikte : afschrijven, pasmaken, boren, 

slijpen, knippen, buigen, rondzetten, diepdrijven, klinken : nut, werkwijzen, gebruikt 
gereedschap, toepassingen. 

- Zuurstofsnijden en verwarmen met de brander van dunne platen : principe opstellen van de 
post, keuze van de bek en van de regelingsfactoren (staalsoorten), werkwijzen. 

- Handbooglassen en half-automatisch lassen onder beschermende atmosfeer van platen en 
profielen van geringe dikte : keuze van de regelingsfactoren, elektroden voor handlassen, 
lasdraad en beschermingsgas, werkwijzen.  Krimp, spanningen, vervormingen.  
Lasprogramma.  Verbeteren van vervormingen.  

- Metrologie : eenvoudige controle en meting van hoeken, hoogteverschil en vlakheid. 
 
1.3 Tekenen 
 
Schets uit de vrije hand van een elementaire gelaste constructie van dunne platen en profielen 
(eenvoudige stukken). 

Mondeling en praktisch gedeelte  
 
2. Onderhoud
 
De mondelinge proef omvat een ondervraging over de beroepskennis van plaatbewerker-
carroseriewerker, de gebruikte werktuigen en meetgereedschappen, de materialen gebruikt 
voor het vervaardigen van platen, de algemene mechanische eigenschappen van platen 
gemaakt uit diverse materialen, het lezen van plans van stukken gemaakt uit plaatstaal alsook 
een commentaar over de te volgen werkwijze voor het vervaardigen van werkstukken uit 
plaatstaal. 
  
3. De praktische test
 
Bewerken van platen : aftekenen van platen, uitkappen met de hand, vijlen en slijpen, werken 
op de rechttafel, gebruik van werktuigmachines voor bewerken van platen (plaatscharen, 
plooibanken, zaagmachines, metaalrolmachine, uitsnijmachines, boormachines), verbinden 
van dunne platendoor lassen (elektrisch en gasvlam), vlakken van platen door rekken of 
krimpen (gebruik van planeerhamers, methode der « vuurpunten »), plamuren. Vervaardigen 
van een proefstuk volgens een plan door gebruik van bovenstaande bewerkingen en de erbij 
behorende werktuigen en meetgereedschappen. 
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TITEL III 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

PLANNINGMAN-VOORMAN 
 
A. SPECIALITEITEN 
 

De betrekking van planningman-voorman omvat de volgende specialiteiten : 
 
- afwerking; 
- laswerk (I); 
- laswerk (M); 
- machinale bewerking; 
- mechanica; 
- mechanische organen; 
- metaalfabricaties en laswerk(1); 
- motorisatie; 
- onderhoud; 
- schouwdienst; 
- werkplaatsen I. 
 

B. WERKZAAMHEDEN 
 

Leiden van de ploeg en toezicht houden; meehelpen bij het uitvoeren van werken. 
Indelen van de arbeidskrachten. 
Verdelen van het werk en toezicht houden op de vordering. 
Bevoorraden van de werkterreinen. 
In acht nemen van de gestelde termijnen en het voorgeschreven programma. 
Berekenen van de lasten(2); 
Houden van de documenten betreffende de werkzaamheden(2); 
 

C. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van planningman-voorman wordt toegewezen op grond van een 
proef overeenkomstig de bepalingen van onderhavige bundel (Titel II)(3) en reke-
ning houdende met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

 

                                                 
(1)  Deze specialiteit zal verdwijnen. 
(2)  Uitgezonderd voor de bedienden die behoren tot de directie I-Netwerk. 
(3)  In afwachting van de publicatie van Titel II blijven de bepalingen van het A.B. nr. 62 van 1932 van toepas-

sing. 
 57 H-HR/2007
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  I. Toegang tot de proef 
 
  De proef, georganiseerd per specialiteit, is toegankelijk voor bedienden die : 
 

• de graad van (eerste) planningman-voorman van een andere specialiteit, van 
(eerste) bereider-tijdopnemer of van (eerste) naziener-schouwer hebben; 

 
• één van de graden hebben die hierna zijn aangeduid tegenover de specialiteit 

waarvoor de proef wordt georganiseerd. 
 
  De postulanten moeten gunstig beoordeeld zijn.  Zij die de graad van (eerste) 

planningman-voorman van een andere specialiteit, van (eerste) bereider-
tijdopnemer of van (eerste) naziener-schouwer niet hebben, moeten minstens 4 
jaar anciënniteit tellen in een graad van ten minste rang 7. 

 
  De kandidaten kiezen het district waarin ze wensen te werken. 
 

Specialiteit  Graden van de tot de proef toegelaten bedienden 

afwerking bediende der stoffering; 
gespecialiseerd meubelmaker; 
metselaar-tegelzetter; 
schilder; 
schrijnwerker-meubelmaker. 

laswerk (I); 
werkplaatsen I 

adjunct-drijver speciale werktuigen van de baan; 
adjunct van de toezichtsbediende; 
baas-vakbediende (sporen); 
bankwerker-bestuurder van spoor- en wegvoertuigen; 
bankwerker-mecanicien; 
bediende der elektriciteit; 
bediende machinale bewerking; 
bediende van het bankwerk; 
gespecialiseerd bediende machinale bewerking; 
gespecialiseerd lasser; 
gespecialiseerd meubelmaker; 
gespecialiseerd smid; 
gespecialiseerd vakbediende (sporen); 
lasser; 
loodgieter-zinkbewerker; 
metselaar-tegelzetter; 
naziener met ultrageluidstoestellen; 
schilder; 
schrijnwerker-meubelmaker; 
smid. .../...
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Specialiteit  Graden van de tot de proef toegelaten bedienden 

laswerk (I); 
werkplaatsen I 

Graden die zullen verdwijnen 
bankwerker-matrijzenmaker;  
bestuurder zware tractievoertuigen B; 
drijver speciale werktuigen van de baan; 
elektricien; 
hamersmid; 
sorteerder van dwarsliggers; 
spoorleggersbaas; 
traceerder B. 

laswerk (M); 
mechanische organen; 
motorisatie; 
schouwdienst 
 

autobestuurder; 
bankwerker registrerende snelheidsmeters; 
bankwerker-mecanicien; 
bediende der elektriciteit; 
bediende machinale bewerking; 
bediende van het bankwerk; 
gespecialiseerd bediende machinale bewerking; 
gespecialiseerd lasser; 
gespecialiseerd meubelmaker; 
gespecialiseerd smid; 
lasser; 
locotractorbestuurder; 
naziener met ultrageluidstoestellen; 
plaatbewerker-carrosseriewerker; 
schrijnwerker-meubelmaker; 
smid; 
wagenschouwer(1) . 
 
Graden die zullen verdwijnen 
bankwerker-gietschalenmaker; 
bankwerker-matrijzenmaker; 
elektricien; 
hamersmid; 
traceerder M. 

machinale bewerking bediende machinale bewerking; 
bereider-laboratorium mechanische proeven; 
gespecialiseerd bediende machinale bewerking. .../... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)  De diensten van aspirant-wagenschouwer worden in aanmerking genomen voor de berekening van de graad-

anciënniteit van 4 jaar die vereist is voor deelneming aan de proef. 
 17 PP/1999 
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Specialiteit  Graden van de tot de proef toegelaten bedienden 

mechanica bankwerker-bestuurder van spoor- en wegvoertuigen; 
bankwerker-mecanicien; 
bediende der elektriciteit; 
bediende van het bankwerk; 
gespecialiseerd lasser; 
gespecialiseerd smid; 
lasser; 
smid. 
 
Graad die zal verdwijnen 
elektricien. 

onderhoud adjunct van de toezichtsbediende; 
gespecialiseerd lasser; 
gespecialiseerd meubelmaker; 
lasser; 
loodgieter-zinkbewerker; 
metselaar-tegelzetter; 
operator onderhoud; 
schilder; 
schrijnwerker-meubelmaker. 

 
  II. Proef 
 
  1. Aard en vakken van de proef 
 
  De proef bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling en praktisch ge-

deelte.  Ze omvat de volgende vakken. 
 
  a) Alle specialiteiten, uitgezonderd “mechanica” 
 

Vakken  Betrekkelijke waarde 

Schriftelijk gedeelte

1. Wetenschappelijke organisatie van het werk 

2. Schets uit de vrije hand 

3. Administratieve kennis 

Mondeling en praktisch gedeelte

4. Lezen van plans en documenten 

5. Materialenkennis 

6. Techniek van het vak 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

4 

 102 H-HR/2006 
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  b) Specialiteit “mechanica” 
 

Vakken  Betrekkelijke waarde 

Schriftelijk gedeelte

1. Kennis van het vak 

2. Schets uit de vrije hand 

3. Administratieve kennis 

Mondeling en praktisch gedeelte

4. Lezen van plans en documenten 

5. Materialenkennis 

6. Techniek van het vak 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

4 

 
  Het uitvoerig programma van de vakken komt voor in de bijlage. 
 
  2. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van het schriftelijke gedeelte is op 6 uur vastgesteld, deze voor 

het mondelinge en praktische gedeelte op 2 uur. 
 
  3. Vereist aantal punten 
 
  Om voor het mondelinge en praktische gedeelte van de proef te worden opgeroe-

pen, moeten de kandidaten ten minste de 10/20 van de punten op elk der vakken 
van het schriftelijke gedeelte behalen. 

 
  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste de 10/20 van de punten op elk 

der vakken van het mondelinge en praktische gedeelte behalen en de 12/20 van de 
punten voor het geheel van de proef. 

 
  III. Proef met vrijstelling van het schriftelijke gedeelte 
 
  De bedienden die de graad van (eerste) planningman-voorman van een andere 

specialiteit,  van (eerste) bereider-tijdopnemer of van (eerste) naziener-schouwer 
hebben, zijn vrijgesteld van het schriftelijke gedeelte van de proef waarvan sprake 
onder cijfer II hiervoor. 

 
  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste de 10/20 van de punten op elk 

der vakken van het mondelinge en praktische gedeelte en de 12/20 van de punten 
voor het geheel van dit gedeelte behalen. 
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IV. Rangschikking 
 

  De laureaten worden per district gerangschikt in de hierna vermelde voorrangsor-
de : 

 
  1° de (eerste) planningmen-voormannen van een andere specialiteit, de (eerste) 

bereiders-tijdopnemers en de (eerste) nazieners-schouwers; 
 
  2° de andere laureaten. 
 
  De laureaten van de eerste categorie worden onderling gerangschikt volgens de 

datum van ranginneming in hun graad, met dien verstande dat voor de bedienden 
die de graad van “eerste” hebben, er rekening wordt gehouden met de samenge-
voegde anciënniteit in de voormelde graden.  Indien deze datum dezelfde is, 
wordt de rangschikking bepaald door het behaalde aantal punten en vervolgens 
door het aantal punten behaald op het vak 6. 

 
  In de tweede categorie worden de laureaten gerangschikt volgens het behaalde 

aantal punten.  Bij gelijk aantal punten, wordt de rangschikking bepaald door het 
aantal punten behaald op het mondelinge en praktische gedeelte en vervolgens 
door de statutaire anciënniteit. 

 
  V. Geldigheidstermijn 
 
  De geldigheidstermijn is vastgesteld op 5 jaar. 
 
  VI. Bevordering of verandering van graad 
 
  De bepalingen betreffende het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid, de 

datum van ranginneming en de proeftijd zijn dezelfde als deze voorzien in onder-
havige bundel voor de aanvangsbetrekkingen (Titel I - Deel III). 

 
  De kandidaten die laureaat zijn van meerdere proeven die toegang geven tot ver-

schillende specialiteiten van deze graad, worden op het ogenblik van hun aanstel-
ling geschrapt van de lijst der laureaten van de andere proeven. 

 
  De kandidaten die de graad van (eerste) planningman-voorman van een andere 

specialiteit, van (eerste) bereider-tijdopnemer of van (eerste) naziener-schouwer 
hebben, worden aangesteld in de hoedanigheid van (eerste) planningman-voorman 
van de specialiteit waarvoor zij laureaat zijn. 

 
  VII. Verandering van specialiteit of van graad 
 
  De bedienden die de graad van planningman-voorman hebben mogen veranderen 

van specialiteit of overgaan naar de graad van bereider-tijdopnemer of naziener-
schouwer onder de voorwaarden voorzien in de rubrieken betreffende bedoelde 
graden van onderhavige bundel. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE PROEF DIE TOEGANG 
GEEFT TOT DE GRAAD VAN PLANNINGMAN-VOORMAN 
 
Alle specialiteiten, uitgezonderd de specialiteit “Mechanica” 
 
Schriftelijk gedeelte 
 
1. Wetenschappelijke organisatie van het werk
 
Algemene beginselen van organisatie, bevelvoering en werkordening 
 
Werkindeling; normalisatie; arbeidsverdeling; lasttabellen; kostprijs. 
 
Fabricatiebureau 
 
Rol en inrichting van dat bureau; ontleding van het werk : algemene beginselen; tarifering : 
algemene beginselen. 
 
De controle 
 
Controle op het personeel : punting; controle op het materieel en de installaties : schouwin-
gen; controle op de hoedanigheid : controle op de gesteldheid van het oppervlak; afmetings-
metrologie : meetinrichtingen en -toestellen; hun gebruik; toegelaten afwijkingen, verwissel-
baarheid; oorzaken van fouten; sleet- en vervangingsgrenzen; maatstaven voor het kiezen van 
een herstellingsmethode; controle op de veiligheid.  Veiligheidsmaatregelen te nemen in het 
geval van werken aan installaties; kennis van de basiswiskunde met betrekking tot de contro-
le. 
 
De planning 
 
Beginsel; rol : herstellings-, fabricatie-, onderhouds- en vernieuwingswerken; documenten : 
bons voor stoffen en arbeidsuren; materiële middelen van de planning; centrale planning; 
werkplaatsplanning, werkterrein of sectieplanning; berekening van de lasten; betrekking van 
de planning met de verschillende diensten; toepassingen in de werkplaatsen, in installaties en 
op werkterreinen; ontleding van het produkt : beginsel; kennis van de middelen, de methoden 
en de aangewende arbeidskrachten. 
 
Begrippen van arbeidsstudie en tarifering 
 
Toepassing van de hiervoor opgegeven beginselen 
 
2. Schets uit de vrije hand
 
Schets  met maten, uit de vrije hand, van de nodige aanzichten om een binnen het raam van de 
specialiteit behorend stuk te maken. 
 
3. Administratieve kennis
 
Houden van de documenten in verband met de planning, het optekenen van de arbeidsuren en 
het houden van de magazijnen. 
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Mondeling en praktisch gedeelte 
 
4. Lezen van plans en documenten
 
Lezen van plans en documenten binnen het raam van de specialiteit. 
 
5. Materialenkennis
 
Materialenkennis binnen het raam van de specialiteit. 
 
6. Techniek van het vak
 
Aard en opeenvolging van de uitgevoerde werken; verschillende handelwijzen voor herstel-
ling en onderhoud; aangewende middelen voor het uitvoeren van werken; praktische toepas-
sing van de kennis opgenomen onder 1 en 3, binnen het raam van de specialiteit. 
 
 
Specialiteit : “Mechanica” 
 
Schriftelijk gedeelte 
 
1. Vakkennis
 
Wissels en seinen 
 
Scharnierende en verende wissels, Engelse wissels, kruisingen met tongen; herkennen van de 
verschillende types. 
Handleiding voor het monteren van wissels en seinen; rol; gebruik en inlichtingen die erin 
zijn vermeld. 
Handboek voor montage en onderhoud van de uitrustingen ES van de spoortoestellen. 
Montage van toestellen met elektrische bediening SIEMENS 61, ACEC 57, SIEMENS 67 en 
latere. 
Montage, afstelling en onderhoud van mechanisch bediende toestellen en van al hun toebeho-
ren.  
ACEC, ORLIANS, tegengewichten, marmiet met 2 stangen, Saxby-grendels, sloten, veer-
grendels, tuimelaars, toestellen voor buitendienststelling. 
Montage, afstelling en onderhoud van horizontale en verticale haken, C-grendels. 
Afstelling en smering van wissels en hun bedieningsinrichtingen : controlefiches, geometri-
sche en krachtmetingen, invloed van de verschillende parameters.  Instelwaarden en toleran-
ties. 
Montage, afstelling en smering van mechanische overbrengingen. 
 
Hijs- en heftoestellen - Spoorremmen 
 
Bouw en werkingsprincipe van volgende toestellen : hefplatformen en -gondels, loopkranen, 
laadbruggen, draaikranen, takels en loopkattakels, hijslieren en loopkatlieren, personen- en 
goederenliften, roltrappen, heftrucks. 
Bouw en werkingsprincipe van spoorremmen. 
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Bouw, onderhoud, herstelling, regeling en montage van de mechanische en hydraulische uit-
rustingen. 
Wettelijke voorschriften betreffende hef- en behandelingsmaterieel : bepalingen, algemene 
beschouwingen. 
Reglementaire NMBS-voorschriften betreffende hef- en behandelingsmaterieel. 
 
Controletechniek 
 
Uit te voeren controle tijdens onderhoud, afstelling, montage en herstelling van de toestellen 
en uitrustingen waarvan hiervoor sprake. 
Vereist gereedschap en nodige meettoestellen. 
 
2. Schets uit de vrije hand 
 
Maatschets uit de vrije hand van een mechanisch onderdeel van een toestel of uitrusting waar-
van sprake onder 1. 
 
3. Administratieve kennis 
 
Bijhouden van documenten betreffende volgende taken : prikkaarten van de bedienden, aan-
wezigheids- en verdelingsbladen; bestelling van materiaal bij de bewaarplaats ES en bij privé-
firma’s, voorraadfiches; planning en controle van de uitvoering van de onderhouds- en mon-
tagewerken. 
 
Mondeling en praktisch gedeelte 
 
4. Lezen van plans en documenten 
 
Lezen van plans (hoofd- en detailplans) en van documenten (basisdocumenten, fiches,...) be-
treffende de onder cijfer 1 hiervoor vermelde installaties en uitrustingen. 
 
5. Materialenkennis 
 
Materialenkennis volgens de specialiteit. 
 
6. Techniek van het vak 
 
Organisatie van werk- en onderhoudsploegen : analyse van het werk, voorbereiding, uitvoe-
ring, controle; veiligheidsmaatregelen bij werken; beveiliging van de werkterreinen; buiten-
dienststelling van installaties; individuele beschermingsmiddelen; praktische toepassing van 
de onder 1 en 3 hiervoor vermelde kennis. 
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TITEL III 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL III 

 

 

 

PLOEGLEIDER SCHOONMAAK 

 

  

  

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

  

De ploegleider schoonmaak organiseert en controleert het werk van het 

schoonmaakpersoneel onder zijn bevoegdheid, verzekert de veiligheid van het 

personeel en neemt bovendien in de mate van het mogelijke deel aan de taken van 

het schoonmaakpersoneel.  Hij beheert de documenten en levert de nodige 

elementen aan zijn planningbureau voor de punting van zijn ploeg. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van ploegleider schoonmaak wordt toegewezen per district en op 

grond van de bepalingen van deze bundel (Titel I) aan de laureaten van de 

gesloten proef waarvan sprake onder letter C. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF
 

 

I. Keuze van affectatie 

 

De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 

 

II. Toegang tot de proef 

 

De proef is toegankelijk voor de statutaire personeelsleden die de treinen 

onderhouden en die: 

 

- ten minste 2 jaar dienstanciënniteit hebben; 

- de aanschrijving “goed” bezitten. 
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III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

Eerste gedeelte 
(1)

  

1.  Algemene kennis  

 

Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Algemene kennis 

  

De technische kennis van de kandidaat wordt getest door middel van 

meerkeuzevragen. Het uitvoerig programma wordt hernomen in de bijlage. 

 

2. Jurygesprek 

   

Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivering van de kandidaat, 

zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de 

betrekking van ploegleider schoonmaak. 

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 

op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 

Ze worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte. 

 

VII. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten 

voor het tweede gedeelte. 

 

Bij gelijk aantal punten worden zij onderling gerangschikt volgens leeftijd 

waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

 

                                                 
 (1)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft.  
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D. AANSTELLING  

 

De aanstelling van de laureaten geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze 

bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

voorwaarden. 

 

I. Proefperiode  

 

Tijdens hun proefperiode volgen de ploegleiders schoonmaak een 

beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking en eventueel een initiatie. 

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden moeten de ploegleiders schoonmaak op proef 

voldoen bij de beroepsopleiding en eventueel de initiatie overeenkomstig de 

modaliteiten voorzien in het leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE GESLOTEN PROEF 

VOOR DE TOEGANG TOT DE GRAAD VAN PLOEGLEIDER SCHOONMAAK 

 

Schoonmaaktechnieken 

 

- Waarom moet er worden schoongemaakt?  De 3 principes van de schoonmaak, 

- Kennis van de pH, de micro-organismen, de dosering van de producten, de soorten van 

vervuiling, 

- Mechanische handeling, chemisch, temperatuur, duur van de handeling, 

- Beschrijving van de technieken van de standaardschoonmaak (schoonmaak van de 

vloeren, vensters, sanitaire installaties, …schuren, opzuigen, …), 

- Kennis van het schoonmaakmateriaal. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

- Gevaar van de producten, lezen van een etiket, kennis van de gevaarspictogrammen, 

- Veiligheidsmaatregelen te nemen bij werken en verplaatsingen binnen de installaties en 

op het spoorwegdomein; 

- Veiligheidsmaatregelen voor het op- en afstappen van de voertuigen; 

- Veiligheidsmaatregelen te nemen bij het gebruik van gereedschap, installaties en/of van 

elektrische voertuigen; 

- Herverdeling en etikettering van de producten, 

- Maatregelen te nemen bij het ontdekken van een injectiespuit; 

- Kennis van de Persoonlijke Beschermings Middelen, 

- Noties van de ergonomie van het werk, 

- Gevaren van de elektriciteit. 

 

Organisatie van het werk 

 

- Kennis van de schoonmaakoperaties E, I, M, X (inhoud) en van de schoonmaaknormen; 

- Kennis van het schoonmaakprogramma (periodiciteiten); 

- Kennis van de gebruikte informaticatoepassingen (SAP, Outlook, …). 

 

Kwaliteit, controles en milieu 

 

- Evaluatie en controles van de schoonmaakoperaties en –normen (Evaluaties Q2); 

- Toezicht op het personeel (respecteren van de uurregeling, productiviteit, kwaliteit van 

het werk, respect van de consignes en de procedures); 

- Kennis van de elementaire regels van respect voor het milieu. 
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TITEL III 

 
BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 
 
 

DEEL III 
 
 

PLOEGVERANTWOORDELIJKE CARGO 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 

 
Leiden van en toezicht houden op een cargo ploeg op het terrein. 
Deelnemen aan de uitvoering van de taken van de operator cargo. 
 
 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van ploegverantwoordelijke cargo wordt toegewezen op grond van 
een gesloten proef overeenkomstig de bepalingen van Titel II van deze bundel en 
rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 
 
I. Toelating tot de proef 
 
De proef is toegankelijk voor de statutaire operatoren cargo die de volgende 
voorwaarden vervullen: 
 
- ten minste de aanschrijving "goed" bezitten; 
- ten minste 4 jaar graadanciënniteit tellen. 
 
II. Proef 

 
 De proef is mondeling en omvat een individueel onderhoud dat tot doel heeft na 

te gaan of de kandidaat de vereiste beroepsbekwaamheid bezit die noodzakelijk is 
voor het uitoefenen van de werkzaamheden van de ploegverantwoordelijke cargo. 

 
 III. Duur van de proef 
 
 De maximumduur van de proef is vastgesteld op een 1 uur. 
 
 IV. Vereist puntenaantal 
 

Om laureaat te worden verklaard moeten de kandidaten ten minste 12/20 behalen. 
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V. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten. Bij gelijk 
aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 
graadanciënniteit en vervolgens volgens hun leeftijd waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste. 
 

 VI. Geldigheidsduur van de proef 
 
 De geldigheidsduur van de proef is vastgesteld op 5 jaar. 
 
 
C. AANSTELLING 
 

De indienstnemingsmodaliteiten zijn dezelfde als deze voorzien inzake 
aanwerving (Titel I – Deel IV) voor wat betreft de datum van ranginneming en de 
proef. 

 
Tijdens de proeftijd kunnen de ploegverantwoordelijken cargo een aanvullende 
beroepsopleiding volgen. 
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TITEL T

AANWERVING

DEEL NI

Toegangsvoorwaarden

PROGRAMMEUR

A. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING.

De betrekking van progran'ìmeur rvordt toegewezen oP grond van
proef . Die proef wordt door de Algemene diensten - Personeel
Sociale zaken georganiseerd.

een
en

,)

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE PROEF.

T. TOELATING TOT DE PROEF.

De proef is toegankelijk voor kandidaten die al of niet tot de tr{aat-
schappij behoren en volgende voorwaarden vervullen :

a) Leeftijd.

,4ql''Ylþlw ,î ne leef tij
(maximumleefti 5 jaar).

dsvoorwaar zi)n bij de reglementsbepalingen vastgesteld

b) Vereist diploma.

De kandidaten moeten ten minste houder zijn van het diploma van
gegradueerde in de informatica (hogere studies van het korte type met
volledig lcerplan), of voor de bedienden van de ll{aatschappij een
diploma van hoger onderwijs van het korte type en voor sociale
promotie (richting "informatica") uitgereikt na een cyclus van ten
minste zevenhonderd lestijden, afgeleverd door een door de Staat
opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting.J

t,¿,P /L990



Bundel 501
Bladz. 2.

Titel I Dce.l III Progranrmeur

II. VAKKEN EN AARD VAN DE PROEF.

De proef bestaat
heeft betrekking op

schrif telijk en een
vakken :

mondeiing gedeelte enuit een
volgende

III. DUUR VAN

De
van

Hct uitvoerig prograrrìma komt voor in de bijlage.

DE PROEF

IV. VEREIST PUNTENAANTAL

maxjnrumcjuur van het schriftelijk gedeeite is op 4 uur gestelc; diehet mondeling gedeelte is op I uui gesteld.

Om voor het mondeling gedeelte
moeten de kandidaten ten minste
het schrif teli jk gccleelte behalen.

ll.ij geli jk aantal punten wordt bij
met het aantal punten dat op vak

GELDIGHEIDSTERI\,IIJN VAN DE PROEF

te worden opgeroepen,
punten op het vak van

van de proef
12120 van de

7e worden laureaat verklaard indien ze
op het mondeling gedeelte behalen.

V. RANGSCHIKKING VAN DE LAUREATEN

ten rninste 12120

de rangschikking
2 behaald werd.

van de puntên
I

en volgens het

rekening gehouden

De laureaten rvorden volgens de reglementsbepalingen
behaalde aantal punten gerangschikt.

vI.

De geldigheidstermi jn
vastgesteld.

van de proef ls bij ie reglementsbepal.ingen

C. VERETSTE LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID

De lichamelijke geschiktheid is bij de reglementsbepalingen vastgesteid.

Vakken Betrekkeii jke
waarde

a) Schriftelijk gedeelte

l. Psyclro-professionele test

b) Mondeling gedeelte

2. Onderhoud over algemene krvesties en
over informatieverwerking

44P /r990



Bundel 501
Bladz. 3.

Titel I Deel III - Programmeur

D. TNDIENSTNEMING

I. GENEESKUNDIG ONDERZOEK

II. INDIENSTROEPING

E. PROEFTIJD OF STAGE.

De duur van de proeftijd of de stage is op 12 maanden
de Algemene diensten - Personeel en Sociale Zaken kunnen
een enkele verlenging van 6 maanden toestaan.

F. REGULARISATIE

De laureaten worden binnen de geldigheidstermijn van de proef
naarmate van de behoef ten door de Algemene diensten - personeel
sociale Zaken voor h."t geneeskundig- oncierzoek opgeroepen in
volgorde van hun rangschikkiñg.

en
en
de

De laureaten met de vereiste licharnelijke geschiktheid worden in de
openstaande posten van het definitief kader als programmeur op proefof als stagedoend programmeur aangesteld, al naár liet vaste Ud¿lön¿enof andere laureaten betreft.

gesteld, maar
uitzonderlijk

Om op het einde van de
*'orden, moeten de betrokken

Bedienden van
worden in hun

wie de proeftijd of de stage onbevredigend wordt
vroegere graad teruggeplaatst of afgedankt.

proeftijd of de stage geregulariseerd te
bedienden gunstig beoordeeld zijn.

geacht,

i

4¿,P/rggc
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE PROEF VOOR DE INDIE,NSTNEMING ALSPROGRAMMEUR

I. PSYCHOPROFESSIONELE TEST

2. ONDERHOUD

a) Individueel onderhoud handelend over .informatieverwerking en over het beroepyan de programmeur' inzonderheid met het doel d"e persoonlijkheld, ãLbeweegrederren die ertoe geleid hebben naar de betrekkiìrg t" áing"n, ¿uhouding en het denk- en ujiirukkingsvermcgen van de kandid;rat te beoordelen.

b) Informatieveriverkìng

organisatie .en werking van een centrum \/oor informatieveru,erking; oprichtingen exploitatie van systemen voor informatieverwerking.

Gegevens :

- inkomende qn u.itgaande gegevens : bestaande middelen (apparatuur, infor_matiedragers), gebruiksvoorwáarden, mogelijkheden;
- voorstellingswijze en organisatie van gegevens op de informatiedragers;
- bestandsorga'isat.ie en zoekmethocien (access-methods).

Computers :

- apparatuur (hardware) : centrale verwerkingseenheid, intern geheugen, kanalen,
randapparatuur;

- programmatuur (software) : exploitatiesystemen, dienstprogramma,s, standaard-programma's;

- progranrmabibliothel<en;

- verwerkingsrvijzen (batch. real time, rnono- en multiprogrammering, televerwer-king, time-sharing, ...).

Programmerin¿:

- verloop van cie programmaon'f u,ikkeling : programmabeschrijving, ordinogram (pro-
Sramrnastrootnschema), codering, vertaiing (compilerinS), teãten, docìrmentåtie,
onderhoud;

- technieken : besliss.ingstabellen, ordinogrammen, programmeertechnieken;
- programnteertalerr : bestaansreden, kenmerken;
- ANS * COBOL;

- ASSE\,1BLER.

Bespreking 
":i:ltplos*sing van €-'en eenvoudig programnìeringsprobleenr : ordrno-tranl eni of CLIBCi--coCerìng.

¡

I'
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TITEL II 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

DEEL II 

 

RANGEERDER 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

  

 Uitvoering van de rangeerdienst in de stations en aanhorigheden alsook op de werk 

plaatskoersen, met de daarmee verband houdende verrichtingen. 

 

Uitvoeren van de verrichtingen "vertrek trein", namelijk: 

- koppelen van de treinlocomotieven; 

- wegnemen van de treinimmobilisatiemiddelen; 

- overbrengen en afgeven van de treindocumenten aan de bestuurder(s); 

- uitvoeren van de remproeven overeenkomstig het ARM; 

- overbrengen en plaatsen van de sluitseinlantaarn. 

 

Uitvoeren van de verrichtingen “aankomst trein”, namelijk: 

- plaatsen van de treinimmobilisatiemiddelen; 

- loskoppelen van de treinlocomotieven; 

- recupereren en overbrengen van de treindocumenten; 

- recupereren en teruggeven van de sluitseinlantaarn aan de bestuurder.  

 

Plaatsen en wegnemen van de vouwbalgen tussen de rijtuigen. 

 

Bediening van de elektrische kabels van het rollend materieel en de rijtuigschakelaars. 

 

Begeleiden van bepaalde goederentreinen voor het afzetten of weghalen van wagens 

in de installaties die door die treinen worden bediend. 

 

Indien de uitoefening van hun hoofdfunctie  het hen toelaat, kunnen de rangeerders 

worden  belast met werkzaamheden die normaal door  vak- en bedieningspersoneel 

worden uitgevoerd (bv. smeren van spoortoestellen ...). 

 

Hulp bieden aan personen met een beperkte mobiliteit. 

 

Reisbijstand verlenen aan de reizigers in het station of ter plaatse in het geval van een 

voorval of ongeval. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van rangeerder wordt toegewezen per district en door middel van een 

beroepsproef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend 

met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 

Rangeerder – Blz. 2 

 

50 H-HR/2018 

C. BEROEPSPROEF  

 

 I. Keuze van affectatie 

 

 De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 

 

II. Vereist diploma of getuigschrift 

 

Er is geen diploma of getuigschrift vereist. 

 

III. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de beroepsproef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de 

betrekking van rangeerder en de werkomstandigheden die eraan verbonden zijn, toe te 

lichten. 

 

IV. Vakken en aard van de proef  

 

De beroepsproef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte(1)
:  

1. Algemene kennis 

 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 

V. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Algemene kennis 

  

In het eerste gedeelte wordt de algemene kennis van de kandidaat omtrent wiskunde 

en Nederlands alsook zijn vermogen om instructies te begrijpen getest door middel 

van meerkeuzevragen. 

 

 2. Jurygesprek 

   

Het tweede gedeelte van de beroepsproef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek 

dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

rangeerder. 

 

VI. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte en op 

een 1/2 uur voor het tweede gedeelte. 

 

                                                           
(1)

  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. In dit geval 

worden de vakken van het eerste gedeelte geëvalueerd in het tweede gedeelte van de proef. 
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VII. Slaagcriteria 

 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 

10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

Zij worden laureaat verklaard als ze ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte. 

 

VIII. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden per district gerangschikt, volgens het behaald aantal punten op 

het vak “Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt gegeven aan de oudste. 

 

Bovendien kunnen de statutaire, tijdelijke of contractuele personeelsleden, op hun 

aanvraag, genieten van een voorrang om aangesteld te worden in hun werkzetel van 

affectatie. 

 

D. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van 

deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen 

bijzondere voorwaarden. 

 

 I. Proefperiode of stage 

 

Tijdens hun proefperiode of stage volgen de rangeerders een beroepsopleiding en een 

plaatselijke opleiding specifiek voor hun werkzaamheden. 

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 

worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt 

bij de aanvang van de opleiding. 

 

 II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de rangeerders op proef of in stage voldoen bij 

de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding volgens de voorwaarden voorzien in 

het leerplan. 
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TITEL III 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL III 

 

 

SCHILDER 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

- voorbehandelen van de te schilderen oppervlakken en klaarmaken van de te 

gebruiken verf en vernis; 

- schilderen met de borstel, rol en/of met de verfspuit; 

- plamuren en afschuren; 

- bestickering; 

- plaatsen van folies; 

- snijden en inzetten van ruiten; 

- reiniging van treinen en onderdelen. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van schilder wordt toegewezen per district en door middel van 

een proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden.  

 

I. Keuze van affectatie 

 

  De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 

 

II. Vereiste voorkennis 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 

- een getuigschrift van de tweede graad beroepssecundair onderwijs in het 

studiegebied “Auto” georiënteerd naar carrosserie of in het studiegebied 

“Bouw” georiënteerd naar (industrieel) schilderen, afgeleverd door de 

Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende 

inrichting; 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair 

onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 
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lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de 

hierboven vermelde getuigschriften; 

 

- of een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in het domein van carrosserie en/of industrieel schilder
(1)

; 

 

- of ten minste 2 jaar relevante ervaring in het domein van carrosserie 

en/of industrieel schilder
(2)

. 

 

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties 

die buiten diploma verworven zijn of die ten minste 2 jaar relevante ervaring 

hebben in dit domein worden vooraf onderworpen aan een cv-screening.  

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, worden niet 

onderworpen aan een cv-screening. 

 

III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

  Eerste gedeelte
(3)

 

1. Technische kennis 

 

  Tweede gedeelte 

2. Praktische proef 

3. Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis 

 

De technische kennis van de kandidaat wordt getest onder de vorm van 

meerkeuzevragen. Het uitvoerig programma van de vakken is hernomen in 

bijlage. 

 

2. Praktische proef 

 

Bij de praktische proef wordt getest of de kandidaat over de juiste handelingen 

en kennis beschikt. Het uitvoerig programma is hernomen in bijlage. 

 

 

                                                 
(1) 

 In het domein dat specifiek aan deze betrekking verbonden is, worden in aanmerking genomen: 

-  de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

-  de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd.  
(2) 

Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs. 
(3) 

Afhankelijk van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte van de proef worden 

afgeschaft.   
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3. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivering van de kandidaat, 

zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en 

de betrekking van schilder alsook om zijn technische kennis na te gaan van de 

vakken waarvan het uitvoerig programma is hernomen in bijlage. 

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte 

en op 3 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 

Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 10/20 behalen voor elk 

vak van het tweede gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef. 

 

In het geval dat het eerste gedeelte niet wordt georganiseerd, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 voor elk vak van het tweede gedeelte behalen en 

12/20 voor het geheel van de proef om laureaat te worden verklaard. 

 

VII. Rangschikken van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal 

punten voor het geheel van de proef. 

 

Bij een gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt 

volgens het aantal punten dat werd behaald voor de praktische proef.
(4) 

 

 

C. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

I. Stage of proefperiode 

 

Tijdens hun stage of proefperiode volgen de schilders een fundamentele 

opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een plaatselijke 

initiatie. 

 

 

  

                                                 
(4)  

Bij een gelijk aantal punten behaald voor de praktische proef worden de laureaten gerangschikt volgens 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste.  
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II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden moeten de schilders in stage of op proef voldoen 

bij de fundamentele opleiding en eventuele initiatie.  
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF  

 

1. Technische kennis 

 

 Techniek van het vak 

- gebruikelijke termen; 

- voorbehandelen van de (al dan niet metalen) grondvlakken; 

- gebruik van verf, vernis en verwante producten; 

- kennis van het gereedschap: typen, werking en gebruik; 

- kennis van de meet- en controleapparatuur; 

- kennis van de praktische toepassing van verschillende schildermethoden; 

- maatregelen in verband met de veiligheid en de hygiëne en maatregelen ter 

voorkoming van brand. 

 

 Materialenkennis 

- indeling van verf- en vernissoorten en van verwante producten: gebruik; 

- aard van de belangrijkste bestanddelen van een bepaalde verfsoort; 

- oplos- en verdunningsmiddelen: aard en gebruik; 

- elementaire kennis van glas en glasproducten; 

- kennis van de grondvlakken wat de toe te passen behandelingen betreft; 

- verenigbaarheid met de verfsoorten en verenigbaarheid tussen de verfsoorten 

onderling. 

 

 Veiligheid 

- voorkomen van het verspuiten van verfproducten en schadelijke nevels; 

- beschermen van de gezondheid. 

 

2. Praktische proef 

 

- schilderen en/of spuiten van nieuwe of beschilderde grondvlakken, op staal (of 

pleister, hout), met inbegrip van de voorbereiding van de verf en van het 

grondvlak; 

- snijden en inzetten van ruit.  
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  
VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 

 
SCHRIJNWERKER-MEUBELMAKER 

 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 
  

Monteren en demonteren van de houten of daarmee gelijk te stellen binnenbekleding, 
binneninrichting en uitrustingen van reizigersmaterieel. Maken en herstellen van het 
houtwerk van dat materieel. 
 
Schrijnwerk voor installaties van de Belgische Spoorwegen en inzonderheid: kasten voor 
toestellen en documenten; kastjes, vensterramen, deuren, kroonlijsten, panelen; inrichting 
van wagens voor werkliedenploegen en van lokalen. 
 
Monteren van meubelen van massief en gefineerd hout, volgens mal en detailtekening, 
zowel voor gewoon meubilair als voor luxe-meubelen, met uitsluiting van houtsnijwerk. 
 
Eenvoudige herstellingen van dat meubilair. 
 
Alle voorbereidende en bijkomende verrichtingen. 

 
 

 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van schrijnwerker-meubelmaker wordt toegewezen per district en door middel 
van een proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de 
hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I. Keuze van affectatie 
  
De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 
 
II. Vereist getuigschrift of attest 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 
 
- een getuigschrift van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs(1) behaald 

in het studiegebied "Hout" afgeleverd door de Staat of één der Gemeenschappen 
opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting; 

 
- of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde getuigschriften; 

 

                                                 
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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- of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in 
het domein van de schrijnwerkerij-meubelmakerij of in het gebruik van digitaal 
gestuurde houtbewerkingsmachines(2); 

 

- of ten minste 2 jaar relevante ervaring in het domein van de schrijnwerkerij-
meubelmakerij en in het gebruik van digitaal gestuurde houtbewerkingsmachines(3). 

 

De kandidaten die in het bezit zijn van een getuigschrift van competenties die buiten 
diploma zijn verworven en/of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in dit domein 
worden voorafgaandelijk aan een cv-screening onderworpen. 

 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat(deze) 
document(en) niet voorleggen en worden niet aan een cv-screening onderworpen. 

 
III. Vakken en aard van de proef 
  
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
Eerste gedeelte(4) 
1. Technische kennis 
 
Tweede gedeelte 
2. Jurygesprek 
3. Praktische proef 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
1. Technische kennis 
 
De technische kennis van de kandidaat wordt getest door middel van meerkeuzevragen. 
Het uitvoerig programma van de vakken is hernomen in de bijlage. 
 
2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen 
over de motivering van de kandidaat, zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse 
voor de onderneming en de betrekking van schrijnwerker-meubelmaker alsook om zijn 
technische kennis na te gaan van de vakken waarvan het uitvoerig programma is hernomen 
in de bijlage. 
 
3. Praktische proef 
 
Tijdens de praktische proef wordt nagegaan of de kandidaat over de nodige vaardigheid en 
kennis beschikt. Het uitvoerig programma hiervan is eveneens hernomen in de bijlage. 
 
 
 
 
 
V. Duur van de proef 
 

                                                 
(2)  In het domein dat specifiek aan deze betrekking verbonden is, worden in aanmerking genomen: 

- de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 
- de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het regulier onderwijs dat een duidelijk 

opleidingsprogramma herneemt en waaruit blijkt dat deze opleiding met succes werd gevold. 
(3)  Onder relevante ervaring wordt verstaan de kennis, het redeneervermogen, competenties en 

vaardigheden verworven door de kandidaat zonder dat een getuigschrift of attest dit bevestigt. 
(4)  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit eerste gedeelte worden 
 afgeschaft. 
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De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 4 uur 
voor het tweede gedeelte. 

 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 10/20 behalen voor elk vak van het 
tweede gedeelte en 12/20 voor het geheel van het tweede gedeelte. 
 
VII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”.   
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste.  
 
 
 

C. AANSTELLING OF AANWERVING 
  
De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 
I. Stage of proefperiode 
 
Tijdens de stage of proefperiode volgen de schrijnwerkers-meubelmakers een 
fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie. 
 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de 
aanvang van de opleiding. 
 
II. Regularisatie 
 
Om geregulariseerd te worden, moeten de schrijnwerkers-meubelmakers op proef of in 
stage voldoen bij de fundamentele opleiding en eventueel de initiatie zoals voorzien in het 
leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE PROEF DIE TOEGANG GEEFT TOT DE GRAAD VAN 
SCHRIJNWERKER-MEUBELMAKER 
 
1.  Technische kennis  
 
1.1 Technologie 
 

- Houtverbindingen en uitvoeringswijzen: 

 Halfhoutse verbinding; 

 Pen- en gatverbinding; 

 Verbinding met schuine pen; 

 Verstekverbinding. 
 

- Handgereedschap: 

 Zagen, beitels, schaven, hamers, schroevendraaiers, afschrijfgereedschap, 
meetinstrumenten, boorgereedschap 
 

- Machines: 

 Lintzagen, cirkelzagen; 

 Boormachines, schaafmachines, vlakbanken, steekbanken, freesmachines, 
houtfreesmachines, penmachines; 

 Gebruik bij houtconstructies. 
 

1.2 Materialenkennis 
 

- Samenstelling van een boomstam; 
- Zagen en drogen van hout, houtziekten, verduurzaming van hout; 
- Verschil tussen naaldhout en loofhout; 
- Kennis van enkele gewone houtsoorten (gebruik en kenmerken): eik, beuk, populier, 

linde, den; 
- Kennis van enkele uitheemse en vreemde houtsoorten: meranti, oregon, sapelli, 

pitchpine, red cedar, teak, mahonie, wenge, okoume, merbau; 
- Keuze van de houtsoort voor het gebruik in houtconstructies; 
- Te nemen voorzorgen bij machinaal werk; 
- Meubelplaten en lijm: soorten, gebruik. 

 
1.3 Tekenen 
 

Maken, volgens schets, van een werkplaatsplan van een geheel of een deel van volgende 
houtconstructies: 
- Vensterraam (vast of opengaand); 
- Deur; 
- Meubel: klein meubel of deel van een groot meubel: tafel, stoel, ladenkast. 

 
2. Praktische proef  
 

De werkzaamheden vermeld in punt A. zullen afgetoetst worden via de praktische proef. 
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TITEL III 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL III 

 

 

SEINGEVER (MOBIELE) 

 

 

 

 

A. BIJZONDERHEDEN 

 

  De betrekking van seingever (mobiele) is enkel voorzien voor het district Noord-

oost – Havengebied van Antwerpen. 

 

B. WERKZAAMHEDEN 

 

De seingevers (mobiele) worden gedeeltelijk belast met de werkzaamheden van 

seingever, rangeerder en lader. 

 

Ze ontvangen hun bevelen per radio vanuit de centrale post en begeven zich, in 

principe vóór de aankomst van de treinen, naar de verschillende bundels om er in 

te staan voor de ontvangst van de stellen. Tijdens hun aanwezigheid in een werk-

zone treden ze op als seingever (blokaankondigingen met de centrale post, aanleg-

gen en afdekken van de wisselstraat), als rangeerder (aanhaken en loshaken van de 

locomotief, plaatsen en wegnemen van de immobilisatiemiddelen van de stellen, 

herhalen van de seinen tussen de rangeerder en de bestuurder) en zorgen ze voor 

de bewaking van de wegkruisingen tijdens rangeerbewegingen op de overwegen. 

 

Gedurende de tijd dat ze niet als seingever (mobiele) worden ingezet, zijn ze be-

last met de smering van de spoortoestellen en/of met de taken die aan laders zijn 

opgelegd. 

 

C. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

I. Toegang tot de betrekking 

 

  De betrekking van seingever (mobiele) wordt overeenkomstig de bepalingen van 

deze bundel (Titel II)(1) toegewezen per district in volgende voorrangsorde : 

 

                                                 
(1)  In afwachting van de publicatie van Titel II blijven de bepalingen van het AB nr. 62 van 1932 van toepas-

sing. 
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1°)  aan de seingevers 1e klasse; 

2°) als overgangsmaatregel, aan seingevers B; 

3°) aan seingevers 2e klasse; 

4°) aan seingevers; 

5°) aan rangeerders en rangeermeesters; 

6°) aan laders, eerste laders en ladersbazen 

 

  die aan de volgende voorwaarden voldoen : 

 

- geregulariseerd zijn; 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 tenmin-

ste geldig voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(1); 

- geslaagd zijn voor de vakproef (waarvan sprake onder cijfer III hierna).  

 

In elke categorie worden de kandidaten onderling volgens hun graadanciënniteit 

gerangschikt (eventueel samengevoegd in de graden waarvan hiervoor sprake).  

 

De aanvragen dienen te worden gericht aan de SE PS.2A – Statutairen Antwerpen, 

eventueel via het bureau van de SE PS waartoe de kandidaat behoort. 

 

  II. Onderzoek van de lichamelijke geschiktheid 

 

Vooraleer de kandidaten voor de vakproef worden opgeroepen moeten ze een ge-

neeskundig onderzoek ondergaan, dat benevens hun geschiktheid voor de functies 

van seingever (mobiele) eveneens deze voor de functies van autobestuurder vast-

stelt. 

 

III. Vakproef 

 

1. Praktische rijproef 

 

De kandidaten worden onderworpen aan de rijproef, in de volgorde van rang-

schikking en tot beloop van het aantal aan te vullen openstaande definitieve pos-

ten. 

 

2. Opleiding 

 

De kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische rijproef worden toegelaten tot 

een fundamentele opleiding, specifiek voor hun betrekking. Deze opleiding wordt 

gevolgd door een plaatselijke opleiding die afgesloten wordt met een praktische 

proef.  

 

Gedurende deze opleiding behouden ze hun graad en de post waarvan ze in voor-

komend geval titularis zijn. 

 

                                                 
(1)  Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hiervan in te lichten 

(ARPS – Bundel 550 § 96 – 99). 
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De bepalingen met betrekking tot het programma, de duur en de evaluatiecriteria 

van deze opleiding en de plaatselijke opleiding worden beschreven in een leerplan 

waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij aanvang van de opleiding. 

 

Om na te gaan of zij geleidelijk de kennis verwerven die hen moet toelaten om 

voor de proef op het einde van de opleiding te slagen, worden zij aan periodieke 

geschiktheidscontroles onderworpen zoals voorzien in voormeld leerplan. 

 

Wanneer de uitslag van die controles wijst op een duidelijke ongeschiktheid voor 

het uitoefenen van de functies van seingever (mobiele) zal de regiomanager be-

slissen of de opleiding al dan niet moet worden verdergezet. 

 

Diegenen die niet slagen voor de proef op het einde van de opleiding of die aan de 

plaatselijke opleiding niet voldoen mogen pas na verloop van 6 maanden opnieuw 

hun kandidatuur voor een betrekking van seingever (mobiele) stellen. 

 

 

D. INDIENSTNEMING 

 

De kandidaten die geslaagd zijn voor de vakproef waarvan sprake onder punt C.III 

hiervoor worden aangesteld als seingever (mobiele) op proef, naarmate er vacatu-

res zijn. 

 

De bepalingen met betrekking tot de datum van ranginneming en de proefperiode 

zijn identiek aan deze voorzien in deze bundel voor de aanvangsbetrekkingen (Ti-

tel I – Deel III). 
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TITEL III 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL III 

 

 

SEINGEVER 1
e
 KLASSE 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 

 

De seingevers 1
e
 klasse moeten de seinposten van 1

e
 categorie bedienen. 

Desnoods mogen ze evenwel de seinposten van 2
e
 categorie en de 

wisselwachterposten bedienen. 

 

Indien de uitoefening van hun hoofdbezigheid het hun toelaat, mogen de 

seingevers 1
e
 klasse ook worden belast met het uitvoeren van kleine 

onderhoudstaken. 

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van seingever 1
e
 klasse wordt toegewezen, per district, in 

volgende voorrangsorde :  

 

I. Overeenkomstig de bepalingen van Titel II van deze bundel: 

 

 op aanvraag, aan de seingevers 2
e
 klasse die een brevet van de 

schooltrein van de seindienst (STS) behaald hebben volgens de 

bepalingen die van kracht waren vóór 01.01.1990, onderling gerangschikt 

volgens hun datum van ranginneming. 

 

II. Overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna hernomen bijzondere voorwaarden en in volgende 

voorrangsorde : 

 

1. op hun aanvraag, aan de seingevers (mobiele), onderling 

gerangschikt volgens hun graadanciënniteit; 

 

2. Op hun aanvraag en mits een gunstige beoordeling van I-HR en I-

TMS, aan de niet in hun graad geregulariseerde onderstationschefs 

infrabel en eerste onderstationschefs infrabel wegens het niet 

slagen op het einde van de beroepsopleiding of de plaatselijke 

opleiding die ze hebben gevolgd in de all relais technologie. 
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 Deze kandidaten worden onderling gerangschikt: 

 1
e
)  volgens de datum van het proces-verbaal van de 

herkansingsproef van de beroepsopleiding of plaatselijke 

opleiding; 

 2
e
) en vervolgens volgens het behaald aantal punten van de 

herkansingsproef van de beroepsopleiding. 

 

 Deze kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te 

worden. 

 

3. aan de kandidaten die de onder littera C hierna voorziene voorwaarden 

vervullen.  

 

C.  OPENBARE PROEF  

 

De betrekking van seingever 1
e
 klasse wordt toegewezen op grond van een 

proef, georganiseerd per district, overeenkomstig de bepalingen van deze 

bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

voorwaarden. 

 

I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 

- een getuigschrift van de tweede graad van het algemeen, technisch of 

kunstsecundair onderwijs of een studiegetuigschrift van de derde graad 

van het beroepssecundair onderwijs
(1)

;  

 

- of een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair 

onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 

lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met de hierboven 

vermelde getuigschriften. 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting: 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat 

document niet voorleggen. 

 

II. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte
(2)

 

 1. Algemene kennis 

 

- Tweede gedeelte  

 2. Onderhoud 

                                                           
(1)

  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
(2)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften, kan dit eerst gedeelte worden afgeschaft 
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III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

Algemene kennis 

 

De algemene kennis van de kandidaat (kennis van de moedertaal, 

aardrijkskunde of elk(alle) ander(e) vak(ken) dat(die) verband houdt(houden) 

met de genoten opleiding) worden getest door middel van meerkeuzevragen. 

Het uitvoerig programma van de vakken wordt gepreciseerd in het reglement-

programma van de proef.  

 

Onderhoud 

 

Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een individueel onderhoud met 

betrekking tot het beroep van seingever 1
e
 klasse en dat voornamelijk tot doel 

heeft te oordelen over de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivering, 

zijn gedrag, zijn redenerings- en bevattingsvermogen alsook zijn interesse voor 

de onderneming en de functie. 

 

IV. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op ½ uur voor het tweede gedeelte. 

 

V. Vereist aantal punten 

 

  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten 

minstens 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 10/20 behalen voor het 

tweede gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef.  

 

  Wanneer het eerste gedeelte niet wordt georganiseerd moeten de kandidaten 

ten minste 12/20 behalen om laureaat te worden verklaard. 

 

VI. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt per district. 

 

Bij gelijk aantal punten wordt rekening gehouden met het aantal punten dat 

voor het tweede gedeelte
(3)

 werd behaald. 

 
 

D.   AANSTELLING OF AANWERVING 

 

I. Verandering en bevordering van graad 

 

De aanstellingsmodaliteiten voor de personeelsleden waarvan sprake onder 

littera B – cijfer I hiervoor zijn dezelfde als deze voorzien inzake aanwerving 

                                                           
(3)

  Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun leeftijd waarbij voorrang 

wordt verleend aan de oudste. 
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voor wat betreft het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid, de datum van 

ranginneming en de stage of proef. 

 

II. Aanwerving 

 

  De aanwerving van de kandidaten waarvan sprake onder littera B – cijfer II 

hiervoor geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I – 

Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

voorwaarden. 

 

1. Onderzoek van de lichamelijke geschiktheid 

 

  Ter gelegenheid van het geneeskundig onderzoek worden de kandidaten 

onderworpen aan een psychoprofessionele test die tot doel heeft na te gaan of 

zij de nodige hoedanigheden bezitten voor de uitoefening van de functie en in 

het bijzonder, de reactiesnelheid, de aandacht en de geheugencapaciteit. 

 

2. Proefperiode of stage 

 

  Gedurende de proefperiode of stage volgen de seingevers 1
e
 klasse een 

beroepsopleiding
(4)

 specifiek voor hun betrekking die afgesloten wordt met een 

proef en die leidt tot het verlenen van het STS brevet (Schooltrein van de 

seindienst). Deze opleiding wordt gevolgd door een plaatselijke opleiding
(5)

. 

Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding en de 

plaatselijke opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan elke 

kandidaat een exemplaar ontvangt bij aanvang van de opleiding. 

   

  3. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden moeten de seingevers 1
e
 klasse voldoen bij de 

beroepsopleiding
(4)

 en de plaatselijke opleiding overeenkomstig de 

modaliteiten die voorzien zijn in het leerplan. 

 

 

E. BIJZONDERE BEPALING 

 

  Gedurende een periode van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van regularisatie 

in hun betrekking, is het de seingevers 1e klasse niet toegelaten hun overgang 

naar andere betrekkingen te vragen dan deze waarin zij de kennis, opgedaan 

voor het bekomen van het STS brevet, ten nutte zouden kunnen maken of die 

een graadbevordering met zich meebrengen. 

 

                                                           
(4)

 De (eerste) onderstationschefs  hernomen onder punt B.II.2 moeten de beroepsopleiding van seingever 1
ste

 

klasse niet meer volgen. 
(5)

   De kandidaten waarvan sprake onder littera B – cijfer I worden enkel aan de plaatselijke opleiding 

onderworpen 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

SUPPLY COÖRDINATOR 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

De graad van Supply Coördinator groepeert meerdere functies bij Infrabel met een 

verantwoordelijkheid in het domein van het beheer van de logistieke keten (Supply Chain). 

 

De Supply Coördinator kan belast worden met: 

  

- het beheer en de organisatie van de herbevoorradingen voor de verschillende 

logistieke magazijnen van Infrabel; 

- de operationele verantwoordelijkheid voor de goede werking van een of meerdere 

regionale magazijnen of van een subafdeling van het centrale magazijn (inclusief de 

aspecten van de goederenontvangst, de kwaliteitscontrole, het optimaal gebruik van de 

stockageplaatsen, de order picking, de inventaristellingen, het monitoren van de 

voorraad, de verzendingen, het beheer van de retours en het beheer van de 

transporten); 

- de dagelijkse opvolging van de behoeften en de beschikbare voorraden van de 

magazijnen (MRP systeem), de herbevoorradingsorders, de stock in transit en de 

rotatiegraden van de voorraden; 

- de verantwoordelijkheid voor het aansturen van een ploeg, het beheer van de 

administratie voor de hieraan verbonden medewerkers en het garanderen van de 

productiviteit van deze ploeg; 

- de verantwoordelijkheid voor het behalen van KPI’s (Key Performance Indicators) 

door het opzetten en uitvoeren van efficiënte processen in elk domein van het beheer 

van de logistieke keten (Supply Chain); 

- het optreden als contactpersoon voor de interne klanten met betrekking tot alle vragen 

in verband met de herbevoorrading van materialen en de processen van de logistieke 

keten; 
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- het oplossen van leveringsproblemen in coördinatie met de andere afdelingen van de 

diensten Supply Chain, Productie en Procurement; 

- het waken over de kwaliteit van de stukken die in stock beheerd en aan de klanten 

geleverd worden; 

- de verantwoordelijkheid voor het doen naleven van de ISO en OHSAS normen in de 

magazijnen; 

- het beheren van kleine logistieke projecten; 

- het bijdragen aan de opleiding van nieuwe collega’s; 

- het bijdragen aan de continue verbetering van de kwaliteit van de master data; 

- het analyseren van de klachten van interne klanten en het initiëren van hieruit 

volgende verbeteringsacties. 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van Supply Coördinator wordt toegewezen volgens de bepalingen van titel 

I van deze bundel, aan de laureaten van de gesloten en openbare proeven waarvan sprake 

onder letter C en D hierna. 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

I. Toegang 

 

De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire Technisch Supply Assistenten die: 

 

- minstens 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid deze 

graadanciënniteit niet heeft zal er in voorkomend geval rekening worden 

gehouden met de verworven dienstanciënniteit als tijdelijk Technisch Supply 

Assistent. 

- in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”. 

 

II. Periodiciteit 

 

De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften.  

 

III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte
(1)

: 

1. Technische kennis en/of situationele en technische test 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

 

 

                                                 
(1)

  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften zal het eerste deel kunnen worden afgeschaft. 
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IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis en/of situationele en technische test  

 

Test van de technische kennis van de kandidaat. Het gedetailleerd programma is in 

bijlage opgenomen. 

Situationele en technische test: zie glossarium. 

  

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel 

heeft te oordelen over het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat alsook om 

na te gaan of hij, rekening houdend in het bijzonder met zijn verworven beroepservaring, 

de vereiste technische kennis (gedetailleerd programma opgenomen in bijlage), de 

gedragscompetenties alsook de vereiste bekwaamheden bezit om de werkzaamheden van 

Supply Coördinator uit te oefenen. 

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 2 

uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 

  10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

 gedeelte. 

 

Indien het eerste gedeelte niet georganiseerd wordt, moeten de kandidaten ten minste 

12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 

 

VII. Rangschikking 

 

   De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

De laureaten kunnen, indien zij dat wensen, genieten van een voorrang om aangesteld te 

worden in hun werkzetel van affectatie. Zij mogen evenwel de laureaten op de lijst, van 

een vorige proef, niet voorbijsteken. 
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VIII. Bijzonder bepaling 

 

De personeelsleden waarvan sprake onder letter C - cijfer I hiervoor die laureaat zijn van 

de selectieproeven van de 1
e
 groep van de bevorderingsonderafdeling waartoe hun graad 

toegang geeft, zijn vrijgesteld van de gesloten proef. Ze worden ingeschreven op de 

kandidatenlijst voor de betrekking van Supply Coördinator vanaf de datum van het 

proces-verbaal van de selectieproef waarvoor ze geslaagd zijn. 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

De betrekking van Supply Coördinator wordt eveneens toegewezen door middel van een 

openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met 

de hierna vermelde bijzondere bepalingen. 

 

I.  Vereist diploma of getuigschrift 

 

De kandidaten moeten ten minste in het bezit zijn van: 

 

 een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding van één cyclus;  

 of een bewijsstuk, of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger technisch 

onderwijs korte type en het onderwijs voor sociale promotie en dat als gelijkwaardig 

wordt beschouwd met het diploma met volledig leerplan; 

 

en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende richting. 

 

II. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte
(1)

: 
1. Technische kennis en/of situationele en technische test 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

 

III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis en/of situationele en technische test 

 

Test van de technische kennis van de kandidaat. Het gedetailleerd programma is in 

bijlage opgenomen. 

Situationele en technische test: zie glossarium.  

 

 

                                                 
(1) 

 In functie van het aantal kandidaten en de behoeften zal het eerste deel kunnen worden afgeschaft. 
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2. Jurygesprek 

 

Het tweede deel van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel 

heeft de technische kennis van de kandidaat, met betrekking tot de vakken waarvan 

sprake in het gedetailleerd programma in bijlage, alsook zijn motivering, zijn 

gedragscompetenties, zijn bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse in de entiteit 

en de betrekking van Supply Coördinator te evalueren. 

 

IV. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 2 

uur voor het tweede gedeelte. 

 

V. Slaagcriteria 

 

  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 

  10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

 gedeelte. 

 

Indien het eerste gedeelte niet georganiseerd wordt, moeten de kandidaten ten minste 

12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang 

  wordt gegeven aan de oudste.  

 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of aanwerving gebeurt volgens de rangschikking van de processen-verbaal 

van de openbare proeven, de selectieproeven (zie letter C – cijfer VIII hiervoor) en de 

gesloten proeven. 

 

I. Gesloten proef 
 

De aanstellingsmodaliteiten van deze kandidaten zijn identiek aan deze voorzien onder 

cijfer II hierna, met betrekking tot de datum van ranginneming en de proef- of 

stageperiode. 
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II. Openbare proef 

 

De aanwerving of aanstelling van de laureaten van de openbare proef gebeurt volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

Tijdens de stage of proefperiode volgen de supply coördinatoren een beroepsopleiding 

specifiek voor hun betrekking gevolgd door een plaatselijke opleiding.  

 

Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van de beroepsopleiding en  de 

plaatselijke opleiding zijn beschreven in een leerplan dat elke kandidaat ontvangt bij de 

aanvang van de opleiding. 

 

III. Regularisatie  

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de supply coördinatoren: 

 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste 

geldig voor de categorie B (handgeschakeld)
 (2)

; 

- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding volgens de 

voorwaarden voorzien in het leerplan.  

 

                                                 
(2)

  Zij die later een rijverbod oplopen zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

 lichten (ARPS – Bundel 550). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK TECHNISCHE KENNIS VAN DE 

GESLOTEN EN OPENBARE PROEF   

 

1. Basiskennis voorraadbeheer  

 

Introductie op voorraadbeheer:  
- Definitie van voorraad en de voorraadkost  

- Woordenschat  

- Rol en kosten van voorraden in een bedrijf  

- Herbevoorrading  

 

Voorraadbeheer in een bedrijf:  
- Opslagmethoden en -organisatie  

 

Informaticabeheer van voorraden:  
- Dashboard 

- Opvolgingstools  

- Indicators om op te volgen en te beheren  

 

Inventaristellingen in het kader van het voorraadbeheer 

Prognose van de behoeften  

 

2. De organisatie van voorraden  

 
- Beheer van voorraden en materiaalstromen in een magazijn  

- Principeschema van voorraad in een onderneming  

- Beheer van de voorraden volgens magazijnstromen, classificatie van voorraden, 
opslagmethoden, voorraadtypes en rotatiegraden  

- FIFO methode (First In First Out)  

- Beheer van artikelen met serienummers 

 

Ontvangst van materialen in een magazijn  

- Beheer van non-conformiteiten  

- Beheer van de bewegingen van de goederen  

- Beheer van de artikelfiches  

 

Optimalisatie van het fysiek beheer van de voorraden  
- Methoden voor opslag, picking, voorbereiding en verzending van goederen  

 

3. Het beheer van een logistiek magazijn  

 
- Organisatieprincipes van een logistiek magazijn  

- Belang van het voorraadbeheer  

- Herbevoorradingsstrategiën  

- Herbevoorrading  

- Goederenontvangst 

- Kwaliteitscontrole 
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- Stockage 

- Orderpicking 

- Verpakking en verzending 

- Beheer van transport 

- Beheer van retourzendingen 

 

 

Werking van een centraal magazijn  

Werking van de lokale en centrale herbevoorrading  

Werking van een lokaal magazijn en een Service Point Maintenance 

Werking van het MRP systeem  

Werking van het ERP systeem 

 

4. Het gebruik en het onderhouden van de Master Data 

 

 

5. Noties van statica  

 
- Kracht, koppel, moment van een kracht, hefboomwerking, etc.: praktische toepassingen  

 

6. Kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook en SAP)  



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel II – Deel I zal u alle informatie terugvinden die betrekking heeft op:  
 

 De bevorderingsonderafdelingen 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-333 
 
 

 De voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-4017 

 
 

 De voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-
1740450697-4012 
 
 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-333
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4017
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/SearchCenter/results.aspx?k=docid=HRDOC-1740450697-4012


Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL III 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL III 
 
 
 

TECHNICUS “BESTURING INFRA EN BOVENLEIDINGEN” 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

Besturen en bedienen van spoorvoertuigen die door de diensten 
“bovenleidingen” van directie I-Infrastructuur worden gebruikt (de 
gedetailleerde lijst van deze voertuigen maakt het voorwerp uit van 
omzendbrief).  
Bedienen van de bijzondere uitrustingen waarvan de gebruikte spoorvoertuigen 
zijn voorzien. 
Onderhoud, depanneren en uitvoeren van de gebruikelijke herstellingen aan 
deze voertuigen en hun uitrustingen. 
Fabriceren, monteren, op punt stellen, in dienst stellen, schouwen, 
onderhouden, vernieuwen, herstellen en depanneren van 
infrastructuuruitrustingen of materialen en gereedschap eigen aan de 
specialiteit “bovenleidingen”. 
Buitenspanningstellen van de bovenleiding (3 kV) en plaatsen van de 
aardingstaak van de bovenleiding (3 kV). 
Treffen van en toezicht houden op de veiligheidsmaatregelen voor het verkeer 
van treinen en personeel. 
Begeleiden van werktreinen. 
Besturen van autovoertuigen in het kader van de hierboven vermelde 
werkzaamheden. 

 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  De betrekking van technicus “besturing infra en bovenleidingen” wordt 

toegewezen op grond van een proef overeenkomstig de bepalingen van deze 
bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere 
bepalingen. 
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  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 

De kandidaten vreemd aan de Belgische Spoorwegen moeten ten minste 
houder zijn van: 

 
- een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het 

technisch of beroepsonderwijs in de studiegebieden auto, koeling en 
warmte of mechanica en elektriciteit; 

 
- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met het diploma met volledig leerplan. 

 
en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten in het 
bezit zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair 
onderwijs of van een attest van slagen van het derde jaar van het secundair 
onderwijs behalve indien zij reeds in het bezit zijn van een geldige vergunning 
van treinbestuurder (Belgische of Europese). 

. 
II. Informatieve zitting 
 
Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten 
uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de 
betrekking van technicus “besturing infra en bovenleidingen” toe te lichten en 
om informatie te verschaffen over de modaliteiten inzake aanwerving, 
opleiding, benuttiging en de eraan verbonden bezoldiging. 

 
  III. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 
   

- Eerste gedeelte:  
1. Geschiktheidstesten 

 
 - Tweede gedeelte:  
  Psychoprofessionele test evaluatie 
 
 - Derde gedeelte:  
  2. Onderhoud 
 
  IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
  Geschiktheidstesten 
 
 Zie glossarium. 
 
 
 



Bundel 501 - Titel III - Deel III 
Technicus “besturing infra en bovenleidingen” - Blz. 3  

92 H-HR/2014 
 

  Psychoprofessionele evaluatie 
 
  Zie glossarium. 
 
  Onderhoud 
 
 Het derde gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een individueel 

onderhoud dat tot doel heeft de technische kennis van de kandidaat na te gaan 
met betrekking tot de vakken waarvan het uitvoerig programma wordt 
hernomen in de bijlage alsook om te oordelen over zijn motivering, zijn gedrag, 
zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en 
de betrekking van technicus “besturing infra en bovenleidingen”. 

 
 Voorafgaand aan en als voorbereiding op het onderhoud zal de kandidaat 

worden uitgenodigd een vragenlijst te beantwoorden over de technische kennis 
waarvan sprake in de bijlage. 

 
  V. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op een 1½ uur voor het derde gedeelte, voorbereiding inbegrepen. 
 
  VI. Slaagcriteria 
 
 Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte moeten de kandidaten 

hebben voldaan bij de geschiktheidstesten.  
 
 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

derde gedeelte. 
 
  VII. Rangschikking van de laureaten 
 
  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten. 
 
 
C. AANSTELLING OF AANWERVING 
 
 De aanstelling of aanwerving als technicus “besturing infra en bovenleidingen” 

geschiedt overeenkomstig de modaliteiten van deze bundel (Titel I – Deel IV) 
en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 
 I. Rijbewijs 
 
 Voorafgaand aan hun aanstelling of aanwerving moeten de kandidaten in het 

bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig 
voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(1). 

 
 

                                                           
(1)   Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS – Bundel 550 § 96 tot 99) 
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 II. Stage of proefperiode 
 

Aan het begin van de stage of proefperiode ontvangen de technici “besturing 
infra en bovenleidingen” eerst een algemene opleiding die hen toelaat de 
Europese vergunning te behalen. Vervolgens volgen ze een beroepsopleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden gevolgd door een plaatselijke opleiding.  

 
 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding worden beschreven in het 
leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de 
opleiding. 

 
 De duur van de proefperiode of stage omvat de tijd die nodig is om deze 

opleiding te volgen. 
 
  III. Regularisatie 
 
  Om geregulariseerd te worden moeten de technici “besturing infra en 

bovenleidingen”: 
 

- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding 
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het leerplan; 

- in het bezit zijn van de Europese vergunning en het aanvullend 
bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad; 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten 
minste geldig voor de categorie C (handgeschakelde 
versnellingsbak)(1)(2). 

 

                                                           
(2)   De opleiding voor het bekomen van het rijbewijs C geschiedt tijdens de stage of proefperiode. 



Bundel 501 - Titel III - Deel III 
Technicus “besturing infra en bovenleidingen” – Bijlage -Blz. 1  

92 H-HR/2014 
 

UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK TECHNISCHE KENNIS 
 

1. Elektriciteit, magnetisme en elektromagnetisme 
 

Cellen en accumulatoren: algemene eigenschappen, inwendige weerstand, elektromotorische 
kracht, capaciteit, rendement, schakeling. 
Oplossen van vraagstukken over gelijkstroomkringen.  
Berekening van stroomsterkte, spanning, weerstand, vermogen, energie.  
Berekening van de door een elektrische stroom in een geleider ontwikkelde warmte. 
Gelijkstroomdynamo's en -motoren 
Algemene beschrijving (inductor, anker, collector, borstels). 
Invloed van ankerreactie, borstelverschuiving, hulppolen. 
Kenmerken en gebruik van de verschillende bekrachtingswijzen (serie, shunt, compound). 
Aanzetting van dynamo's. Spanningsregeling. 
Aanzetting van motoren. Snelheidsregeling. 
Werking van een generator als motor en omgekeerd. 
Remming van een gelijkstroommotor. 
 
Oplossen van vraagstukken over de magnetische werking van gelijkstroom. 
Sterkte en richting van een door magneten en stromen opgewekt magnetisch veld. 
Magnetische inductie. Magnetische flux. 
 
Oplossen van vraagstukken over eenfasige wisselstroomkringen met weerstanden, 
zelfinductiespoelen en condensatoren. 
Berekening van stroomsterkte, spanning, impedantie, vermogen, energie, arbeidsfactor. 
Ogenblikkelijke, grootste en effectieve waarde. 
Vectorvoorstelling. 
Oplossen van vraagstukken over draaistroomkringen. 
Evenwichtige draaistroomkringen. Ster- en driehoekschakeling. 
Vergelijking van die twee schakelingen. Verband tussen lijn- en fasespanning. Draaistroom. 
Opgenomen vermogen. 
 
Eenfasige transformatoren. 
Studie van een belaste en onbelaste transformator. 
Invloed van ijzer- en koperverlies. 
Rendement. Meting door de methode van afzonderlijke verliezen. 
Draaistroomtransformatoren. Beschrijving. Schakeling van de wikkelingen. Gebruik. 
Een- en driefasige wisselstroomgeneratoren en synchrone motoren.  
Typen. Beschrijving. Eigenschappen bij leegloop, kortsluiting, belasting. Frequentie van door 
een wisselstroomgenerator opgewekte e.m.k.  
 
Asynchrone motoren. 
Grondtheorie (draaiveld, slip). 
Eigenschappen en gebreken van verschillende motortypen. 
Gebruik. Aanzetting. Gebruiksvoorwaarden. 
 
Gelijkrichters. Typen en eigenschappen.  
Gemiddelde stroomsterkte van gelijkgerichte stroom. 
 
Dioden en thyristoren : werking (werkingsprogramma) en toepassingen. 
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2. Mechanica 
 
Oplossen van vraagstukken over: 
 
Kinematica: eenparige en eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging; eenparige en 
eenparig veranderlijke cirkelbeweging; snelheid; versnelling; vertraging. 
 
Statica: samenstelling en ontbinding van krachten, moment, zwaartepunt; labiel, stabiel en 
onverschillig evenwicht, eigenschappen van oppervlakken. 
 
Dynamica: betrekking tussen kracht, massa en versnelling; middelpuntvliedende en 
middelpuntzoekende kracht; arbeid, vermogen, rendement; potentiële en kinetische energie; 
beginsel van het behoud van energie; praktische energie-eenheden. 
 
Traagheidsmoment: toepassing op vierkante, rechthoekige en ronde doorsneden. 
 
Eenvoudige toestellen: hefbomen, gewone en differentiaaltakel, windassen, heugelvijzel, 
hellend vlak, schroef en schroefvijzel. 
 
Ontstekings- en verbrandingsmotoren: beginsel van benzine- en dieselmotor, twee- en 
viertaktcyclus. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

TECHNICUS “CHEMIST” 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

  Meewerken aan en uitvoeren van scheikundige ontledingen en fysicochemische 

proeven op materialen en producten. 

 

  Omgaan met technisch zeer verfijnde analytische apparatuur. 

 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van technicus “chemist” wordt toegewezen door middel van een 

openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere bepalingen. 

 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten ten minste in het bezit zijn: 

 

  - van een diploma van secundair technisch of beroepsonderwijs (of 

gelijkwaardig), behaald in de studierichting chemie en afgeleverd door een 

door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 

erkende inrichting; 
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  - of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

secundair technisch onderwijs voor sociale promotie, behaald in de afdeling 

chemie, afgeleverd na een cyclus van tenminste 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig beschouwd wordt met het voornoemde diploma. 

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat 

document niet voorleggen. 

 

  II. Vakken en aard van de proef  

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Fysica 

2. Minerale scheikunde 

3. Organische scheikunde 

 

- Tweede gedeelte: 

4. Jurygesprek 

 

  Het uitvoerig programma van deze vakken komt voor in bijlage 1. 

 

  III. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het eerste gedeelte en 

op ½ uur voor het tweede gedeelte. 

 

  IV. Slaagcriteria 

 

  Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen op elk vak van het eerste gedeelte. Zij 

worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen op het tweede 

gedeelte. 

 

  V. Rangschikking 

 

  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”.  

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

 

D. AANWERVING OF AANSTELLING 

 

De aanwerving of aanstelling als technicus “chemist” gebeurt volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 
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  I. Proefperiode of stage 

   

  Gedurende de proef of stage volgen de technici “chemist” de cursus 2000 van het 

vakonderwijs die voor hun graad voorzien is. Bovendien werken ze zich in 

volgens een individueel programma om de nodige beroepskennis te verwerven  

  om hen voor te bereiden op de regularisatieproef die deze periode afsluit. 

 

  Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven, worden ze aan  

  periodieke geschiktheidscontroles onderworpen, omvattende ondervragingen die 

minstens één maal per trimester plaatsvinden en waarop punten gegeven worden. 

 

  Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen, mogen hun proef of stage niet verderzetten. Dit geldt eveneens voor 

diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de controles. 

 

  II. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de technici “chemist” enerzijds slagen 

voor een proef handelend over de cursus 2000 en anderzijds voor een mondelinge 

en praktische proef met een maximumduur van 2 uur met betrekking tot de hierna 

vermelde vakken. Enkel de technici “chemist” die voldaan hebben bij de 

periodieke controles worden toegelaten tot deze laatste proef. 

 

 Diensten van het rollend materieel 

 

  1. Milieuscheikunde 

  2. Bereiding en bescherming van metaaloppervlakken 

  3. Proeven op het gedrag en analyse van petroleumproducten 

  4. Veiligheid en hygiëne van het werk 

 

 Diensten van de aankopen 

 

  1. Analytische scheikunde (instrumentele methoden) 

  2. Nijverheidsscheikunde 

  3. Techniek van het vak 

  4. Reglementen voor veiligheid en hygiëne 

 

  Het uitvoerig programma van deze vakken komt voor in bijlage 2. 

 

  Het resultaat van deze proef wordt uitgedrukt door de beoordeling “gunstig” of 

“ongunstig”. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 

 

Eerste gedeelte 

 

1. Fysica 

 

 Algemene mechanica 

 

Kinematica: eenparige en eenparig rechtlijnige beweging.  Snelheid, afgelegde afstanden, 

versnelling, vertraging. 

 

Statica: samenstelling en ontbinding van samenlopende en evenwijdige krachten. Moment van 

krachten. Toepassingen. 

 

Dynamica: betrekking tussen kracht, massa en versnelling. Middelpuntvliedende kracht. 

Arbeid. Vermogen. Rendement.  Potentiële en kinetische energie. Eenheden. 

 

 Elektriciteit 

 

Gelijkstroom: elektrische grootheden en praktische eenheden.  Wet van Ohm.  Schakeling van 

weerstanden.  Wet van Joule.  Cellen en accumulatoren.  Schakeling van cellen en 

accumulatoren. 

 

Wisselstroom: definities, periodes, frequentie, ogenblikkelijke en effectieve waarde.  

Schijnbaar en werkelijk vermogen.  Arbeidsfactor.  Draaistroomkringen.  Ster- en 

driehoeksschakeling.  Vermogen van draaistroomkringen. 

 

2. Minerale scheikunde 

 

Gewichts- en volumewetten.  Getal van Avogadro.  Scheikundige vergelijkingen en formules. 

Beschrijvende studie van de voornaamste elementen en de meest voorkomende verbindingen 

van verschillende elementen. 

Chemische functies.  Zuren en basen.  Begrip van pH.  Oxyderende en reducerende stoffen.  

Redoxreacties. 

Gaswetten.  Ideale gassen. 

Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden. 

Wet van de massawerking. Verplaatsing van het evenwicht.  

Wetten van Le Chatelier, Van ‘t Hoff en Guldberg en Waage. 

Dissociatie-evenwicht.  Oplosbaarheid.  Oplosbaarheidsproduct.  Ionisatie van elektrolyten. 

Elektrolysewetten. 

 

3. Organische scheikunde 

 

 Functionele organische scheikunde 

 

Eigenschappen en voornaamste scheikundige reacties van alifatische, alicyclische en 

aromatische verbindingen. 

 

Alifatische verbindingen: koolwaterstoffen, gechloreerde koolwaterstoffen, alcoholen, ethers, 

ketonen, aldehyden, carbonzuren, esters, aminen, amiden; 
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Alicyclische verbindingen: cycloalkanen, cycloalkenen, terpenen; 

Aromatische verbindingen: koolwaterstoffen, gechloreerde aromatische koolwaterstoffen, 

alcoholen, ethers, ketonen, aldehyden, carbonzuren, esters, aminen, amiden, fenolen. 

 

 Kunststoffen 

 

Polymerisatiereactie. 

 

Polycondensatiereactie. 

 

Bepaling van het moleculair gewicht van macromoleculen. 

 

 

Tweede gedeelte 

 

4. Jurygesprek 

 

Jurygesprek met als doel de basiskennis van de kandidaat omtrent analytische scheikunde, zijn 

persoonlijkheid, zijn redeneer- en denkvermogen alsook zijn interesse voor de onderneming 

en voor de functie te beoordelen. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE REGULARISATIEPROEF 

 

Diensten van het materieel 

 

 Milieuscheikunde 

 

Milieubescherming: wetgeving en reglementering. 

Bezoedeling van afvalwater in de werkplaats: toezicht, monsternemingen, analyses, 

zuiveringsmethoden. 

Luchtbezoedeling in werkplaatsen: toezicht, monsternemingen, analyses, zuiveringsmethoden. 

 

 Bereiding en bescherming van metaaloppervlakken 

 

Reinigen van het rollend materieel. 

Ontvetten en afbijten. 

Bescherming tegen corrosie: organische en metalen bekledingen. 

 

 Proeven op het gedrag en analyse van petroleumproducten 

 

Smeermiddelen en vetten. 

 

 Veiligheid en hygiëne van het werk 

 

Reglementering betreffende het gebruik van gevaarlijke stoffen en bereidingen. 

Wetgeving betreffende het verwijderen en vernietigen van giftig afval. 

Onderzoek naar het gedrag van de bij de spoorwegbouw gebruikte materialen ten opzichte van 

vuur. 

 

Diensten van de aankopen 

 

 Minerale en organische analytische scheikunde 

 

Basiskennis betreffende volgende instrumentele methodes: 

 

- Elektrolyse, potentiometrie, conductometrie, coulometrie, atomaire absorptie 

spectroscopie; 

- UV- en zichtbare spectrofotometrie; 

- dunnelaag chromatografie en chromatografie onder hoge- en lage druk; 

- gaschromatografie; 

- infrarood spectrofotometrie; 

- differentiële scanning calorimetrie. 

 

 Nijverheidsscheikunde 

 

Analyse van afvalwater 

 

Aardolieproducten 
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Oorsprong en behandeling van ruwe producten. 

Definities van: octaangetal - viscositeit - vlampunt en ontbrandingspunt - distillatiekromme, ... 

Indeling van motorbrandstoffen en smeermiddelen: voornaamste toepassingen. 

Vetten. 

 

Begrippen over de samenstelling van volgende nijverheidsproducten 

 

- textielvezels; 

- verf en lijm; 

- zeep en detergentia; 

- rubbers en polymeren. 

 

 Techniek van het vak 

 

Montering van laboratoriumapparatuur voor het distilleren, filtreren, titreren en precipiteren. 

Gebruik van precisiebalansen. 

Reiniging en onderhoud van het materieel. 

 

 Reglementen voor veiligheid en hygiëne 

 

Reglement voor veiligheid en hygiëne voor werken in het laboratorium. 
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TITEL III 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL III 
 
 

TECHNICUS “DRUKKERIJ” 
 
 

A. WERKZAAMHEDEN 
 
  Zetten, opmaken en micromontage op een DTP-computer (Macintosh en/of PC 

platform) van een meerkleurendrukwerk. 
  Maken van een kleurenselectie op een vlakbedscanner met bijhorende 

kleurencorrecties en opgelegde beeldmanipulaties. 
  Macromontage op een computer met behulp van een Preps-programma. 
  Maken van offsetplaten, uitgaande van positieve films. 
  Drukken van een meerkleurendrukwerk op een twee- of vierkleurenoffsetpers. 
  Onderhoud van materieel en machines van de drukkerij. 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
  De betrekking van technicus “drukkerij” wordt toegewezen op grond van een 

proef overeenkomstig de bepalingen van onderhavige bundel (Titel I - Delen I en 
II) en rekening houdende met de hierna vermelde bijzondere bepalingen. 

 
  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
  De kandidaten moeten tenminste in het bezit zijn : 
 
  - van een diploma van secundair technisch of beroepsonderwijs (of 

gelijkwaardig), behaald in de studierichting “grafische technieken” en 
afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende inrichting; 

 
  - of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

secundair technisch onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van 
minstens 750 lestijden, behaald in de afdeling “drukkerij” en dat als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met het voornoemde diploma. 

 
  De kandidaten, bedienden van de Maatschappij, moeten dat document niet 

voorleggen. 
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  II. Vakken en aard van de proef 
 
  De proef, schriftelijk en mondeling, gaat over de volgende vakken : 
   

Vakken  Betrekkelijke waarde 

1. Technologie 

Schriftelijk gedeelte 

2. Onderhoud 

Mondeling gedeelte 

 

1 

 

1 

 
  De kennis van wiskunde wordt getoetst onder de vorm van numerieke 

toepassingen in het vak “Technologie” van het schriftelijk gedeelte. 
 
  Het uitvoerig programma van deze vakken komt voor in bijlage. 
 
  III. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het schriftelijk 

gedeelte en op ½ uur voor het mondeling gedeelte. 
 
  IV. Vereist aantal punten 
 
  Om voor het mondeling gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten de 

kandidaten tenminste de 10/20 van de punten behalen voor het schriftelijk 
gedeelte. Ze worden laureaat verklaard indien zij tenminste de 10/20 van de 
punten voor het mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel 
van de proef behalen. 

 
  V. Rangschikking 
 
  Bij gelijk aantal punten wordt de rangschikking bepaald door het aantal punten 

behaald voor het schriftelijk gedeelte. 
 
C. INDIENSTNEMING 
 
  De indienstneming als technicus “drukkerij” geschiedt overeenkomstig de 

bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel III) en rekening houdend met de hierna 
opgesomde bijzondere voorwaarden. 

 
  I. Proeftijd of stage 
   
  Gedurende de proef of stage volgen de technici “drukkerij” de cursus 2000 van het 

vakonderwijs die voor hun graad is voorzien.  Bovendien werken ze zich in 
volgens een individueel programma om de nodige beroepskennis te verwerven 
teneinde hen voor te bereiden op de regularisatieproef die deze periode afsluit. 
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  Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden ze aan 
periodieke geschiktheidscontroles onderworpen, omvattende ondervragingen die 
minstens één maal per trimester plaatsvinden en waarop punten worden gegeven. 

 
  Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen mogen hun proef of stage niet verderzetten.  Dit geldt eveneens voor 
diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de controles. 

 
  II. Regularisatie 
 
  Om geregulariseerd te worden moeten de technici “drukkerij” slagen voor, 

enerzijds, een proef handelend over de cursus 2000 en, anderzijds, voor een 
mondelinge en praktische proef met een maximumduur van 4 uur met betrekking 
tot de hierna vermelde vakken.  Enkel de technici “drukkerij” die voldaan hebben 
bij de periodieke controles worden toegelaten tot deze laatste proef. 

 
 1.  Technologie van het vak. 
 
 a) Mondeling gedeelte 
 

• Prepress 
 
 Basisbegrippen, algemene kennis en werking van de toepassingen die in de 

Centrale Drukkerij gebruikt worden. 
 

• Press 
 
 Basisbegrippen, algemene kennis en werking van de offsetpersen (geen 

typopersen) die in de Centrale Drukkerij gebruikt worden. 
 

• Afterpress 
 
 Basisbegrippen, algemene kennis en werking van de afwerkingsmachines die in de 

Centrale Drukkerij gebruikt worden. 
 
 b) Praktisch gedeelte 
 
 Zetten en opmaken van een meerkleurendrukwerk op een DTP-computer; 
 Maken van een kleurenselectie op een vlakbedscanner met bijhorende kleuren-

correcties en opgelegde beeldmanipulaties; 
 Macromontage van een katern voor boekwerk op een impositiecomputer; 
 Drukken van een meerkleurendrukwerk (formaat: 52 x 72 cm of 72 x 102 cm) op 

een twee- of vierkleurenoffsetpers. 
 
  Het resultaat van deze proef wordt uitgedrukt door de beoordeling “gunstig” of 

“ongunstig”. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE AANWERVINGSPROEF 
 
1. 
 

Technologie 

1.1 Prepress 
 
Algemeenheden: lettersoorten, corpussen, maateenheden, omrekenen naar metrische maten 
en omgekeerd, gebruik van groot- en kleinkapitalen en van cursiefletters, afkortingen, zetten 
en splitsen van getallen, randnota's, verdelen van de woorden in lettergrepen (splitsingen), 
correctietekens. 
 
Opmaakprogramma's: (Pagemaker, Quark Xpress, ...) toepassingen, basisbegrippen, 
beschrijving, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Tekenprogramma's: (Freehand, Corel Draw, ...) toepassingen, basisbegrippen, beschrijving, 
verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Kleurmanagementprogramma's: (Photoshop, Illustrator, ...) toepassingen, basisbegrippen, 
beschrijving, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Impositieprogramma's: (Preps, Aldus Imposition, ...) toepassingen, beschrijving, 
basisbegrippen, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Datacommunicatie (met local area network - LAN): inleiding (WAN's en LAN's), 
basisbegrippen, datacommunicatie-elementen, netwerken, DTE/DCE-interfaces, datalink-
protocollen, netwerkarchitectuur, datanetwerken, lokale netwerken (Ethernet), Integrated 
Services Digital Network (ISDN), Post Script. 
 
Vlakbedscanners (high-end scanners): basisbegrippen, beschrijving, CCD, bijhorende 
software-pakketten, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Proofing-systemen: laserprinters en kleurenprinters, basisbegrippen, toepassingen, 
beschrijving, bijhorende software-pakketten, verschillende systemen, verschillende 
mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen. 
 
Macromontage/plaatkopie:  
 
• opmaken van montages, merktekens op de montagevellen, herkennen van deelfilms; 
• de offsetplaat: verschillende soorten dragers voor de gevoelige plaat, eigenschappen, 

gebruik, voor- en nadelen; 
• invloed van de structuur van het drukoppervlak van de plaat, gebruik, voor- en nadelen; 
• positief en negatief werkende platen, gebruik, voor- en nadelen; 
• behandelen van de offsetplaat tot een gebruiksklare drukplaat: het plaatsen van de 

montages op de niet-belichte drukplaat, belichtingstijden, controlemiddelen, het gebruik 
van strooifolie, verschillende registersystemen, bewerkingen na het belichten, verbeteren 
van de beeldkwaliteit; 

• verschillende soorten lichtbronnen, voor- en nadelen; 
• het kopiëerraam: basisbegrippen, beschrijving, verschillende soorten, programmatie, 

mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen, onderhoud; 
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• het ontwikkelapparaat: basisbegrippen, beschrijving, verschillende soorten, programmatie, 
storingen, voor- en nadelen, onderhoud; 

• werkwijze en voorzorgen voor het bewaren van offsetplaten; 
• samenstelling van de gebruikelijke ontwikkelaars, fixers en beschermings-producten; 
• fouten en storingen bij het behandelen van offsetplaten, oorzaken en middelen om eraan te 

verhelpen; 
• Computer To Plate (CTP): basisbegrippen, toepassingen, beschrijving, verschillende 

soorten thermische platen, storingen, procescontrole, voor- en nadelen. 
 
 
Digitaal kleurendrukken: waarom kiezen voor digitaal drukken, digitale druktechnologieën, 
de werkstroom (workflow) bij digitaal drukken, papier en toners, kleurengamma's vergelijken, 
halftonen vergelijken, bestanden klaarmaken voor het drukken, toepassingen voor digitaal 
drukken, dpi, lpi, CMYK, RGB, SWOP, trapping, UCR, kleurenmanagementsysteem. 
 
 
1.2 Press 
 
Beginsel van offsetpersen:  
 
• beschrijving, werking, smering, regeling, onderhoud en opheffen van storingen op 

offsetpersen, oorzaken en middelen om eraan te verhelpen; 
• rubberdoeken (samenstelling), onderhoud van de rubberdoeken; 
• platen: onderzoek, reinigen, gommen en bevestigen op de plaatcylinder; 
• vochtwerk: inktrollen, vochtrollen, verschillende soorten vochtwerken; 
• inkt: samenstelling, soorten, kleuren (Pantone kleuren); 
• papier: samenstelling, soorten, moeilijkheden. 
 
Quadrichromie: 
 
• toepassingen, basisbegrippen, volgorde van de kleuren, storingen; 
• densitometrie: bepaling van de densiteiten, densitometers, densiteitsverschillen, 

automatische of manuele densiteitscontroles op de drukpers; 
• controlestrips: verschillende soorten, toepassingen, voor- en nadelen; 
• puntaangroei, trapping. 
 
2. 
 

Onderhoud 

Individueel onderhoud met als doel de basiskennis van de kandidaat inzake druktechnieken, 
zijn persoonlijkheid, zijn redeneer- en denkvermogen alsook zijn interesse voor de 
onderneming en voor de functie te beoordelen. 
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TITEL III 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL III 

 

 

TECHNICUS-ELEKTROMECANICIEN 

 

 

 

 

Specialiteiten : - industriële elektronica (I) 

 - industriële elektronica (M) 

 - onderstations en bovenleidingen 

 - seininrichting 

 - speciale werktuigen van de baan 

 - televerbindingen 

 - verlichting, verwarming en drijfkracht 

 - voertuigen en installaties 

 - werkplaatsen I 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

 Fabricatie, monteren, op punt stellen, in dienst stellen, onderzoeken, 

onderhouden, herstellen en opzoeken van fouten in uitrustingen, installaties of 

materieel specifiek aan de specialiteit. 

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van technicus-elektromecanicien wordt toegewezen 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend 

met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden en in volgende 

voorrangsorde: 

 

I. door verandering van specialiteit, mits het slagen voor een voorafgaande 

test, overeenkomstig de bepalingen voorzien onder letter E hierna. Deze 

kandidaten worden onderling gerangschikt volgens hun 

graadanciënniteit
(1)

; 

 

II. op hun vraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, aan de 

eerste technici-elektromecaniciens die niet in hun graad kunnen 

geregulariseerd worden wegens onvoldoende beroepskennis. 

 

                                                           
(1)

  Wanneer de kandidaat meerdere specialiteiten heeft verworven verbonden aan de betrokken graad wordt 

er rekening gehouden met de samengevoegde anciënniteit in elk van deze specialiteiten. 
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 Deze personeelsleden kunnen zich enkel kandidaat stellen voor de 

betrekking van technicus-elektromecanicien van de specialiteit die ze 

verworven hadden als eerste technicus-elektromecanicien. 

 

 Zij worden onderling gerangschikt volgens de datum van de notificatie 

van het mislukken van de regularisatieproef of de notificatie van het 

einde van de stage of proefperiode. 

 

 In voorkomend geval worden ze onderling gerangschikt volgens het 

behaald aantal punten voor de regularisatieproef. 

 

III. aan de kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische volgorde 

van de processen-verbaal van de proeven: 

 

- mits hun akkoord en in functie van de behoeften, aan de kandidaten 

die niet geslaagd zijn voor een proef die toegang geeft tot de graad 

van eerste technicus-elektromecanicien maar waarvan de 

bekwaamheden door de jury van het mondelinge gedeelte als 

voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de 

werkzaamheden van technicus-elektromecanicien.  

 

 Indien de proef wordt georganiseerd voor meerdere specialiteiten, 

bepaalt de jury van het mondelinge gedeelte in welk(e) 

klassement(en) (“sterkstroom”, “zwakstroom” of “gemengd”) de 

kandidaat mag worden gerangschikt.  

 

 Zij worden onderling gerangschikt volgens het totaal behaalde 

aantal punten voor de proef die toegang geeft tot de graad van 

eerste technicus-elektromecanicien. Bij gelijk aantal punten wordt 

er bij de rangschikking rekening gehouden met het behaald aantal 

punten voor het derde gedeelte van deze proef; 

 

- alsook aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake 

onder letter C hierna. 

 

In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is wordt voorrang verleend 

aan de laureaten die hebben deelgenomen aan de openbare proef die toegang 

geeft tot de graad van technicus-elektromecanicien waarvan sprake onder letter 

C hierna. 

 

 

C. OPENBARE PROEF 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn van:  

 

-  een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het 

technisch of beroepsonderwijs - studiegebied "mechanica – elektriciteit”; 
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  - of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

secundair onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van minstens 

750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het 

voornoemde diploma; 

 

  afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

- of een attest dat getuigt van kwalificaties die buiten het diploma zijn 

verworven in de domeinen mechanica en/of elektriciteit
(2)

; 

 

- of minstens 2 jaar relevante ervaring in de gebieden mechanica en/of 

elektriciteit
(3)

. 

 

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van kwalificaties 

die buiten het diploma zijn verworven of die minstens 2 jaar relevante ervaring 

hebben in de domeinen mechanica en/of elektriciteit moeten eerst onderworpen 

worden aan een cv-screening. 

 

 De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat 

(deze) document(en) niet voorleggen en worden niet aan een cv-screening 

onderworpen. 

 

  II.  Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken : 

  

- Eerste gedeelte 
(4)

: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Geschiktheidstesten (niet eliminerend) en psychoprofessionele 

evaluatie 

 

- Derde gedeelte: 

3. Jurygesprek 

   

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

   

  1. Technische kennis 

 

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

 

                                                           
(2)

  Worden in aanmerking genomen: elk Belgisch of vreemd studiebewijs al dan niet binnen het reguliere 

onderwijs dat aangeeft dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen. 
(3)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan de kennis, het redeneervermogen, bekwaamheden en 

handigheden die de kandidaat heeft verworven zonder dat zij door een attest of certificaat bekrachtigd 

worden. 
(4)

  In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit schriftelijk gedeelte worden afgeschaft. 
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  2. Geschiktheidstest en psychoprofessionele evaluatie 

 

  Zie glossarium. 

 

  3.  Jurygesprek 

 

Het derde gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel de 

motivering van de kandidaat te beoordelen, zijn bevattings- en 

redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

technicus-elektromecanicien te beoordelen alsook om zijn technische kennis na 

te gaan van de vakken waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in 

bijlage en de gedragscompetenties te beoordelen die nodig geacht worden voor 

de betrekking. 

  

 IV. Duur van de proef 

 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte, 

op 2 uur voor de geschiktheidstesten en op 1 uur voor het derde gedeelte. 

 

 V. Slaagcriteria 

 

 Om voor het derde gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

 Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

derde gedeelte. 

 

 VI. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

derde gedeelte 
(5)

.  

 

  Drie verschillende klassementen worden opgemaakt: "sterkstroom", 

"zwakstroom" en "gemengd". De jury van het mondeling gedeelte bepaalt in 

welk(e) klassement(en) de laureaat mag worden gerangschikt. 

 

 

D.  AANSTELLING OF AANWERVING 
 

  De aanstelling of aanwerving van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 

bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

  I. Aanstelling volgens de specialiteit 

 

  Naargelang het type van klassement waarin zij worden hernomen, kunnen de 

laureaten, overeenkomstig de volgende bepalingen met voorrang of bij gebrek 

worden aangesteld in één van de specialiteiten.  

                                                           
(5)

  Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 

gegeven aan de oudste. 
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  1. Zwakstroom 

 

  De laureaten die in het klassement "zwakstroom" zijn opgenomen worden met 

voorrang in één van de volgende specialiteiten aangesteld: 

 

  - industriële elektronica (I); 

  - industriële elektronica (M); 

- speciale werktuigen van de baan; 

  - televerbindingen. 

 

 Indien zulks niet mogelijk is worden zij aangesteld in één van de specialiteiten 

die met voorrang voorzien zijn voor de laureaten van het klassement 

"gemengd"
(6)

. 

   

  2. Sterkstroom 

 

  De laureaten die in het klassement "sterkstroom" zijn opgenomen worden met 

voorrang in één van de volgende specialiteiten aangesteld: 

 

- onderstations en bovenleidingen; 

- verlichting, verwarming en drijfkracht. 

 

 Indien zulks niet mogelijk is worden zij aangesteld in één van de specialiteiten 

die met voorrang voorzien zijn voor de laureaten van het klassement 

"gemengd"
(6)

. 

 

  3. Gemengd 

 

De laureaten die in het klassement "gemengd" zijn opgenomen worden met 

voorrang aangesteld in één van de volgende specialiteiten: 

 

- seininrichting; 

- voertuigen en installaties; 

- werkplaatsen I. 

 

Indien dat niet mogelijk is worden zij aangesteld in één van de andere 

specialiteiten
(7)

. 

   

  4. Opmerking 

 

  De kandidaten die in meerdere klassementen zijn hernomen krachtens de 

bepalingen waarvan sprake onder letter C - cijfer VI hiervoor worden geschrapt 

van de laureatenlijst van deze klassementen op het ogenblik van hun 

aanstelling of aanwerving. 

 

 

                                                           
(6)

  Daartoe worden ze gerangschikt na de laureaten van het klassement "gemengd" op basis van een 

samengevoegd klassement "zwakstroom" en "sterkstroom". 
(7)

  Daartoe worden ze gerangschikt na de laureaten van de klassementen “zwakstroom” of “sterkstroom” 

naargelang het geval. 
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  II.  Proefperiode of stage 

  

 Tijdens de proefperiode of stage volgen de technici-elektromecaniciens een 

fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een 

initiatie. 

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden de 

technici-elektromecaniciens aan periodieke geschiktheidscontroles 

onderworpen waarop punten worden gegeven en die minstens eenmaal per 

trimester plaatsvinden. 

 

Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor 

diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de 

controles. 

 

  III.  Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden moeten de technici-elektromecaniciens op proef 

of in stage: 

 

- voldoen bij de regularisatieproef die de proefperiode of stage afsluit; 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten 

minste geldig voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)
(8)

 

uitgezonderd de personeelsleden in stage of op proef in de specialiteiten 

“Industriële elektronica (M)” of “Voertuigen en installaties”. 

 

  IV. Bijzonderheden 

 

  De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter C 

hiervoor kunnen, mits hun akkoord en in functie van de behoeften, 

ingeschreven worden op de kandidatenlijst voor de graad van bediende der 

elektriciteit en/of bankwerker-mecanicien wanneer door de jury tijdens het 

mondeling gedeelte van de proef is gebleken dat hun bekwaamheden als 

voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van 

één of meerdere van deze graden en dit onder de voorwaarden voorzien in het 

reglement voor de toewijzing van deze betrekking. 

 

  De technicus-elektromecanicien die niet kan worden geregulariseerd wegens 

onvoldoende beroepskennis kan, op zijn aanvraag en mits een gunstig advies 

van de betrokken directie zich kandidaat stellen voor de betrekking van 

bediende der elektriciteit en/of bankwerker-mecanicien onder de voorwaarden 

voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze betrekking. 

 

                                                           
 (8)

  Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS - Bundel 550) 
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E.  OVERGANG NAAR EEN ANDERE SPECIALITEIT 

 

  Na hun regularisatie kunnen de technici-elektromecaniciens in het bezit van 

één van de specialiteiten hun overgang vragen naar een andere specialiteit door 

het indienen van een aanvraag om verandering van betrekking niet toegewezen 

door een proef. Wanneer de aanvraag van het personeelslid in aanmerking kan 

worden genomen, zal hij eerst moeten onderworpen worden aan een 

voorafgaande test. 

 

  De voorafgaande test bestaat uit een jurygesprek om te oordelen over de 

motivering van de kandidaat alsook over zijn kennis en bekwaamheden in 

verband met de inhoud van de beoogde specialiteit. 

 

  Na de kandidaat te hebben gehoord, drukt de jury zijn beoordeling uit door het 

toekennen van quotering op 20 punten. Om aangesteld te worden op de post 

van technicus-elektromecanicien van een andere specialiteit moet de kandidaat 

ten minste 12/20 behalen. 

 

  Wanneer hij niet slaagt, wordt zijn aanvraag geannuleerd en mag hij gedurende 

een periode van 2 jaar (te rekenen vanaf de notificatie van het mislukken) geen 

nieuwe aanvraag indienen voor de overgang naar de beoogde specialiteit.  

 

  Wanneer hij slaagt, geschiedt deze overgang op proef volgens de modaliteiten 

voorzien voor de aanstelling of aanwerving (zie letter D). 

 

  Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden neemt hij terug een 

vacante post in van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader 

geplaatst in een werkzetel waar volgens de voorzieningen vacante betrekkingen 

zullen komen in de oude specialiteit. 

 

  Een wachttijd van 4 jaar wordt opgelegd tussen twee overgangen van de ene 

specialiteit naar de andere. 

   

  Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit moest terugkeren, tijdens of op 

het einde van de proefperiode, mag een zelfde overgang niet meer aanvragen. 

 

  De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet 

toegestaan. 
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UITVOERIGE PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 

1. Technische kennis 

 

N.B. In het eerste gedeelte van de proef (meerkeuzevragen): 

- De kandidaat wordt ondervraagd over punt “a) Elektriciteit-Algemene 

kennis”. Dit vak is eliminerend.
(1)

   

- De kandidaat wordt ondervraagd over de thema’s “b) Sterkstroom”, “c) 

Zwakstroom” en “d) Mechanica” maar deze vakken zijn niet 

eliminerend.
(2)

 De behaalde resultaten voor deze vakken worden 

gebruikt om de kandidaat beter te kunnen oriënteren in één van de 

specialiteiten van eerste technicus elektromecanicien. 

  In het derde gedeelte van de proef (jurygesprek) kunnen de kandidaten 

ondervraagd worden over het geheel van de vakken (a) Elektriciteit-Algemene 

kennis”, “b) Sterkstroom”, “c) Zwakstroom” en “d) Mechanica”.) Deze vakken 

zijn eliminerend.
(3)

 

 

a)  Elektriciteit - Algemene kennis  

 Vak voor alle specialiteiten, eliminerend voor alle specialiteiten
(1) 

 

Gelijkstroom 

 

Cellen en accumulatoren: algemene eigenschappen, inwendige weerstand, 

elektromotorische kracht, capaciteit, rendement, schakeling. 

 

Oplossen van vraagstukken over gelijkstroomkringen.  

Berekening van stroomsterkte, spanning, weerstand, vermogen, energie.  

Berekening van de door een elektrische stroom in een geleider ontwikkelde warmte. 

 

Oplossen van vraagstukken over de magnetische werking van gelijkstroom. 

Sterkte en richting van een door magneten en stromen opgewekt magnetisch veld. 

Magnetische inductie. Magnetische flux. 

 

Wisselstroom 

 

Oplossen van vraagstukken over eenfasige wisselstroomkringen met weerstanden, 

zelfinductiespoelen en condensatoren. 

Berekening van stroomsterkte, spanning, impedantie, vermogen, energie, arbeidsfactor. 

Ogenblikkelijke, grootste en effectieve waarde. 

Vectorvoorstelling. 

Oplossen van vraagstukken over draaistroomkringen. 

Evenwichtige draaistroomkringen. Ster- en driehoekschakeling. 

 

                                                           
(1)

  Indien de proef enkel georganiseerd wordt voor de specialiteit “televerbindingen” is dit vak niet 

eliminerend. 
(2)

  Voor de specialiteit “televerbindingen” is het niet eliminerend vak beperkt tot “c) 

Zwakstroom”(eerste gedeelte) 
(3)

  De kandidaten die zich kandidaat stellen voor de specialiteit “televerbindingen” worden enkel 

ondervraagd over de punten “a) Elektriciteit – Algemenen kennis en b) Zwakstroom”, beide 

eliminerend. (derde gedeelte) 
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Vergelijking van die twee schakelingen. Verband tussen lijn- en fasespanning. 

Draaistroom. Opgenomen vermogen. 

 

Gelijkrichters. Typen en eigenschappen. Gelijkrichtschakelingen. 

Gemiddelde stroomsterkte van gelijkgerichte stroom. 

 

b) Sterkstroom  

Vak voor alle specialiteiten behalve “televerbindingen", niet eliminerend voor het 

eerste gedeelte 

 

Gelijkstroomdynamo's en -motoren 

Algemene beschrijving (inductor, anker, collector, borstels). 

Invloed van ankerreactie, borstelverschuiving, hulppolen. 

Kenmerken en gebruik van de verschillende bekrachtingswijzen (serie, shunt, compound). 

Aanzetting van dynamo's. Spanningsregeling. 

Aanzetting van motoren. Snelheidsregeling. 

Werking van een generator als motor en omgekeerd. 

Remming van een gelijkstroommotor. 

 

Eenfasige transformatoren. 

Studie van een belaste en onbelaste transformator. 

Invloed van ijzer- en koperverlies. 

Rendement. Meting door de methode van afzonderlijke verliezen. 

 

Draaistroomtransformatoren. Beschrijving. Schakeling van de wikkelingen. Gebruik. 

 

Een- en driefasige wisselstroomgeneratoren en synchrone motoren.  

Typen. Beschrijving. Eigenschappen bij leegloop, kortsluiting, belasting. Frequentie van 

door een wisselstroomgenerator opgewekte e.m.k.  

 

Asynchrone motoren. 

Grondtheorie (draaiveld, slip). 

Eigenschappen en gebreken van verschillende motortypen. 

Gebruik. Aanzetting. Gebruiksvoorwaarden. 

 

Dioden en thyristoren: werking (werkingsprogramma) en toepassingen. 

 

c) Zwakstroom  

Vak voor alle specialiteiten, niet eliminerend voor het eerste gedeelte 

 

Passieve kringen. 

Trillingskringen: LC - RLC, serie en parallel, selectiviteit, resonantie. Filters of 

zeefkringen; RC- en LC-filters, hoogdoorlaat -, laagdoorlaat - en bandfilters, verzwakkers. 

 

Thyristoren: opbouw, werking, karakteristieken en toepassingen. 

Elektronische schakelingen met halfgeleiders. 

Logische schakelingen: astabiele, monostabiele en bistabiele multivibratoren; 

schuifregisters; optelling, aftrekking, geheugens; rekenversterkers, EN-, OF-, NOR- en 

NAND-poorten. 

Flip-flop met twee of meer ingangen; optellers en aftellers; digitale schakelingen. 
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Microcontrollers: samenstelling, principes, gebruik. 

Analoog-/digitaalomvormers.  

Vermogenstransistoren : IGBT, MOS-FET, … 

PLC’s (Programmable Logic Controller) : principes. 

Omvormers en wisselrichters : principes.  

 

Voeding van zwakstroominstallaties. 

Niet geregelde één- of meerfasige statische gelijkrichters : karakteristieken, keuze van de 

gelijkrichtcellen. 

Spanningsregeling door thyristorsturing; afvlakfilters met C-, L-, R-, -kringen; 

stabilisatie. 

Dioden: types, werking, voornaamste karakteristieken en toepassingen. 

De transistoren : types, werking, voornaamste karakteristieken, basiskringen en 

toepassingen. 

Versterkers. 

Werking. Koppelingen. Klassen. Vervorming. Terugkoppeling. Schema's. 

 

Oscillatoren, zend- en ontvangtoestellen. 

Typen van oscillatoren, zend- en ontvangtoestellen.  

Frequentiestabilisatie. Amplitudemodulatie, frequentiemodulatie; twee- en 

eenzijbandmodulatie; verwezenlijkingen en vergelijking.  

AM- en FM-detectie: verwezenlijkingen. 

Frequentievermenigvuldiging. 

Superheterodyne-ontvanger. Speciale kringen: automatische volumeregeling, 

storingsbegrenzing, volume-expansie, eenknopsafstemming. 

Blokschema's van AM- en FM-zenders en -ontvangers. 

 

d)  Mechanica  

Vak voor alle specialiteiten behalve “televerbindingen", niet eliminerend voor het 

eerste gedeelte 

 

Oplossen van vraagstukken over: 

 

Kinematica: eenparige en eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging; eenparige en 

eenparig veranderlijke cirkelbeweging; snelheid; versnelling; vertraging. 

 

Statica: samenstelling en ontbinding van krachten, moment, zwaartepunt; labiel, stabiel en 

onverschillig evenwicht, eigenschappen van oppervlakken. 

 

Dynamica: betrekking tussen kracht, massa en versnelling; middelpuntvliedende en 

middelpuntzoekende kracht; arbeid, vermogen, rendement; potentiële en kinetische 

energie; beginsel van het behoud van energie; praktische energie-eenheden. 

 

Traagheidsmoment: toepassing op vierkante, rechthoekige en ronde doorsneden. 

 

Eenvoudige toestellen: hefbomen, gewone en differentiaaltakel, windassen, heugelvijzel, 

hellend vlak, schroef en schroefvijzel. 

Ontstekings- en verbrandingsmotoren: beginsel van benzine- en dieselmotor, twee- en 

viertaktcyclus. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

TECHNICUS “GEBOUWEN EN KUNSTWERKEN” 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

  Controle over bij aanneming uitgevoerde werken. 

  Uitvoeren van topografische verrichtingen. 

  Opmaken van bestekken en verrekeningen. 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van technicus “gebouwen en kunstwerken” wordt volgens de 

bepalingen van Titel I van deze bundel toegewezen in onderstaande 

voorrangsorde: 

 

I. aan de personeelsleden van de Belgische Spoorwegen die de onder letter 

C hierna voorziene voorwaarden vervullen. 

 

II. aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter D 

hierna. 

 

 

C. GESLOTEN PROEF 

 

 I. Toegang 

 

 De statutaire adjuncten van de toezichtsbediende hebben toegang tot de graad 

van technicus “gebouwen en kunstwerken”. 
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 Om aanspraak te kunnen maken op de toepassing van deze bepaling moeten de 

betrokkenen: 

 

 ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet 

de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, 

rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk 

personeelslid in de graad van adjunct van de toezichtsbediende; 

 in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”. 

 

II. Periodiciteit  

 

 De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

 III. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte:  

1. Geschiktheidstesten 

 

 - Tweede gedeelte:  

  2.  Jurygesprek 

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

 1. Geschiktheidstesten 

 

 Zie glossarium.  

 

 2. Jurygesprek 

 

 Het tweede deel van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te 

oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen alsook om na te gaan of hij, rekening houdend met zijn 

beroepservaring, de technische kennis (waarvan het uitvoerig programma wordt 

hernomen in de bijlage) en de bekwaamheden bezit die nodig zijn voor de 

uitoefening van de werkzaamheden van een technicus “gebouwen en 

kunstwerken”. 

 

 Voorafgaand aan en als voorbereiding op het jurygesprek zal de kandidaat 

worden uitgenodigd een vragenlijst te beantwoorden over de technische kennis 

van de vakken waarvan sprake in de bijlage. 

 

 V. Duur van de proef 

 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1½ uur voor het tweede gedeelte, voorbereiding inbegrepen. 
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VI. Slaagcriteria 

 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten 

hebben voldaan
(1)

 bij het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij 

tenminste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

VII. Rangschikking  

  

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”.  

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

  Twee verschillende klassementen worden opgemaakt: “Kunstwerken” en 

“Gebouwen”. De jury van het tweede gedeelte bepaalt in welk(e) klassement(en) 

de laureaat mag worden gerangschikt. 

 

  Wanneer eenzelfde proef wordt georganiseerd voor de diensten “Gebouwen” en 

“Kunstwerken” wordt er eveneens volgens dezelfde criteria als deze die gebruikt 

worden bij de gescheiden klassementen, een samengevoegd klassement 

opgemaakt. 

 

 

D.  OPENBARE PROEF 

 

  De betrekking van technicus “gebouwen en kunstwerken” wordt eveneens 

toegewezen door middel van een openbare proef volgens de bepalingen van deze 

bundel (Titel I) en rekening houdende met de hierna vermelde bijzondere 

bepalingen. 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten ten minste houder zijn van: 

 

- een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het 

technisch of beroepsonderwijs – studiegebied “Bouw”; 

 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het diploma met volledig leerplan. 

 

en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

                                                 
(1)

  Om aan de geschiktheidstesten te voldoen moeten de kandidaten de minimum score behalen die voorzien is 

voor elk van de subtesten. Deze minimum scoren worden aan de kandidaten meegedeeld ter gelegenheid 

van de aankondiging van de proef. 
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  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat 

document niet voorleggen. 

 

  II. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

   

- Eerste gedeelte:  

1. Geschiktheidstesten 

 

 - Tweede gedeelte:  

  2. Jurygesprek 

 

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Geschiktheidstesten 

 

 Zie glossarium.  

 

2. Jurygesprek 

 

 Het tweede gedeelte bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen 

over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

technicus “gebouwen en kunstwerken” alsook om zijn technische kennis na te 

gaan van de vakken waarvan het uitvoering programma wordt gepreciseerd in de 

bijlage. 

 

 Voorafgaand aan en als voorbereiding op het jurygesprek zal de kandidaat 

worden uitgenodigd een vragenlijst te beantwoorden over de technische kennis 

van de vakken waarvan sprake in de bijlage. 

 

  IV. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op een 1½ uur voor het tweede gedeelte, voorbereiding inbegrepen. 

 

  V. Slaagcriteria 

 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten 

hebben voldaan
(2)

 bij het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij 

ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

 

 

 

                                                 
(2)

  Om aan de geschiktheidstesten te voldoen moeten de kandidaten de minimum score behalen die voorzien is 

voor elk van de subtesten. Deze minimum scoren worden aan de kandidaten meegedeeld ter gelegenheid 

van de aankondiging van de proef. 
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  VI. Rangschikking van de laureaten 

    

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”.  

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

  Twee verschillende klassementen worden opgemaakt: “Kunstwerken” en 

“Gebouwen”. De jury van het tweede deel bepaalt in welk(e) klassement(en) de 

laureaat mag worden gerangschikt. 

 

  Wanneer eenzelfde proef wordt georganiseerd voor de diensten “Gebouwen” en 

“Kunstwerken” wordt er eveneens volgens dezelfde criteria als deze die gebruikt 

worden bij de gescheiden klassementen, een samengevoegd klassement 

opgemaakt. 

 

   

E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

  I. Opmerking 

 

 De laureaten die in beide klassementen zijn hernomen volgens de bepalingen 

voorzien onder letter C.VII of D.VI hiervoor worden geschrapt van de 

laureatenlijst van het andere klassement op het ogenblik van hun aanstelling. 

 

  II. Gesloten proef  

 

 De laureaten van de gesloten proef waarvan sprake onder B.I hiervoor worden 

ter plaatse
(3)

 aangesteld in de graad van technicus “gebouwen en kunstwerken”. 

  

 De voorwaarden van aanstelling van deze personeelsleden zijn dezelfde als deze 

hierna voorzien voor de aanwerving voor wat betreft de controle van de 

lichamelijke geschiktheid, de datum van ranginneming en de proefperiode. 

 

  III. Openbare proef  

 

  De aanwerving of aanstelling van de laureaten waarvan sprake onder B – II 

gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend 

met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

Naargelang het klassement waarin zij worden hernomen, worden de laureaten 

die zijn opgenomen in het klassement “Kunstwerken” bij voorkeur aangesteld 

bij directie I – Infrastructuur. De laureaten die zijn opgenomen in het klassement 

“Gebouwen” worden, naargelang de behoeften, aangesteld bij directie                    

H – Patrimonium of I – Infrastructuur. 

 

                                                 
(3)

  Door middel van omzetting van hun post, eventueel buiten kader. 
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Na hun aanstelling worden de technici “gebouwen en kunstwerken” die uit 

eenzelfde proef voortkomen en die eenzelfde datum van ranginneming hebben, 

onderling gerangschikt volgens het samengevoegd klassement van de betrokken 

proef. 

 

  Tijdens de stage volgen de technici “gebouwen en kunstwerken” een 

beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking.  

 

  Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding 

worden beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar 

ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

  IV. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de technici “gebouwen en kunstwerken” 

op proef of in stage: 

 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 

tenminste geldig voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)
(4)

; 

 

- voldoen bij een proef handelend over de beroepsopleiding volgens de 

voorwaarden voorzien in het leerplan. 

 

                                                 
(4)

 
 
Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET GEDEELTE ‘TECHNISCHE KENNIS’ 

VOORZIEN IN HET JURYGESPREK VAN DE GESLOTEN EN OPENBARE PROEF 
 

De kandidaten hebben de keuze tussen het vak “gebouwen” of “kunstwerken”. Zij kunnen 

eveneens opteren over de twee vakken te worden ondervraagd. Zij maken hun keuze kenbaar 

op hun aanvraag om deelneming aan de proef.  
 

Lezen van een plan 

 

Lezen van een eenvoudig plan van een gebouw of een kunstwerk. 

 

Burgerlijke bouwkunde 

 

Onderzoek van de grond, aard van de grond, grondwerk, funderingswijzen. 

Betonconstructies: gewapend beton, spanbeton, technologie, bekistingen, wapening van beton, 

mengen en verwerken van beton, betonproeven, prefabricatie. 

Dakbedekkingen (soorten, …). 

Metaalconstructies: assemblagemethoden - kapspanten, geraamten, boutverbindingen. 

Onderhoud – Schademechanismen (scheuren, roestvorming, aantasting beton, …); 

Waterdichtheid (infiltraties, vochtigheid, …). 

Organisatie van het onderhoud en de werken – Noties nodig voor het opvolgen van een 

aanbesteding. 

Arbeidsveiligheid. 

 

Materialenkennis, weerstand van materialen 

 

Kennis omtrent trek, druk, afschuiving, buiging, wringing, knik. 

Bijzonderste kenmerken waaraan men de hoedanigheden en gebreken herkent van 

bouwmaterialen, kalk, cement, zand, beton, steen, kappen van steen, volgens het verkeerd 

leger leggen, baksteen, hout, pannen, leien, staal. 

Samenstelling en maken van mortel en beton. 

Begrippen over het trillen van beton. 

Kenmerken en eigenschappen van de verschillende soorten cement. 

Staal : klassen, gebruik, bescherming. 

Bescherming van de materialen (verzinken, schilderen, hydrofuge). 

 

Kunstwerken (naar keuze van de kandidaat) 

 

Soorten kunstwerken en gebruik (structuur i.f.v. overspanning, … ). 

Stabiliteit (hyperstatische/isostatische structuur). 

Oplegging (types van oplegtoestellen, ….). 

Schouwen van kunstwerken – Werken in tunnels. 

 

Gebouwen (naar keuze van de kandidaat) 

 

Ruwbouw : bouw en dichting van kelders, metselwerk, bouw van vloerplaten, trappen, daken 

(kapspanten, platte daken); dakbedekkingen, venster- en deuropeningen. 

Afwerking : vloer- en muurbekledingen, bepleisteringen, onderplafonds, deuren en ramen. 

 

Schoorstenen en ventilatiemiddelen. Verwarmingsinstallaties. 
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Sanitaire installaties en afvoer van water (toestellen, riolering, watervoorziening, 

toezichtsputten en wateraanvoer- en verdeelleidingen van koper en kunststof). 

Houten geraamten. 
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TITEL III 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL III 

 

 

TECHNICUS-MECANICIEN 

 

Specialiteiten : - ineenzetten 

 - machinale bewerking 

 - mechanische en metallografische proeven 

 - voertuigen en installaties 

 - werkplaatsen I 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

  Fabricatie, monteren, op punt stellen, in dienst stellen, onderzoeken, 

onderhouden, herstellen en opzoeken van fouten in uitrustingen, installaties of 

materieel specifiek aan de specialiteit. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van technicus-mecanicien wordt toegewezen overeenkomstig de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Delen I en II) en rekening houdend met 

de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden en in volgende voorrangsorde: 

 

I. door verandering van specialiteit, mits het slagen voor een voorafgaande 

test, overeenkomstig de bepalingen voorzien onder letter E hierna. Deze 

kandidaten worden onderling gerangschikt volgens hun 

graadanciënniteit
(1)

; 

 

II. op hun vraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, aan de 

eerste technici-mecaniciens die niet in hun graad kunnen geregulariseerd 

worden wegens onvoldoende beroepskennis. 

 

 Deze personeelsleden kunnen zich enkel kandidaat stellen voor de 

betrekking van technicus-mecanicien van de specialiteit die ze verworven 

hadden als eerste technicus-mecanicien. 

 

 Zij worden onderling gerangschikt volgens de datum van de notificatie 

van het mislukken van de regularisatieproef of de notificatie van het 

einde van de stage of proefperiode. 

                                                           
(1)

  Wanneer de kandidaat meerdere specialiteiten heeft verworven verbonden aan de betrokken graad wordt 

er rekening gehouden met de samengevoegde anciënniteit in elk van deze specialiteiten. 
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 In voorkomend geval worden ze onderling gerangschikt volgens het 

behaald aantal punten voor de regularisatieproef. 

 

III. aan de kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische volgorde 

van de processen-verbaal van de proeven: 

 

- mits hun akkoord en in functie van de behoeften, aan de kandidaten 

die niet geslaagd zijn voor een proef die toegang geeft tot de graad 

van eerste technicus-mecanicien maar waarvan de bekwaamheden 

door de jury van het mondelinge gedeelte als voldoende werden 

beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van 

technicus-mecanicien.  

 

 Zij worden onderling gerangschikt volgens het totaal behaald aantal 

punten voor de proef die toegang geeft tot de graad van eerste 

technicus-mecanicien. Bij gelijk aantal punten wordt er bij de 

rangschikking rekening gehouden met het behaald aantal punten 

voor het derde gedeelte van deze proef; 

 

- alsook aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake 

onder letter C hierna. 

 

In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is wordt voorrang 

verleend aan de laureaten die hebben deelgenomen aan de openbare proef 

die toegang geeft tot de graad van technicus-mecanicien waarvan sprake 

onder letter C hierna. 

 

 

C. OPENBARE PROEF 

 

I.  Vereist diploma of getuigschrift 

   

  De kandidaten moeten houder zijn van: 

 

  - een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het 

technisch of beroepsonderwijs - studiegebied "mechanica - elektriciteit”, 

”auto” of “koeling en warmte”; 

 

  - of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

secundair onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van minstens 

750 lestijden en dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het 

voornoemde diploma; 

 

  afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting; 

 

  -  of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in één van de volgende domeinen: 

- conventionele en numerieke bewerkingen; 

- montagetechnieken; 
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- industrieel onderhoud; 

- technisch tekenen met computerondersteuning en methodebureau; 

- monteren, op punt stellen en onderhouden of herstellen van 

mechanische, pneumatische en/of hydraulische installaties
(2)

; 

 

 - of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van de hierboven 

vermelde domeinen
(3)

. 

 

  De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties 

die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring 

hebben in één van deze domeinen moeten vooraf aan een cv-screening worden 

onderworpen. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten dit 

document niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening.  

 

  II.  Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte
(4)

: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Geschiktheidstesten (niet eliminerend) en psychoprofessionele 

evaluatie 

 

- Derde gedeelte: 

3. Jurygesprek 

   

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

   

  1. Technische kennis 

 

Testen van de technische kennis van de kandidaat (het uitvoerig programma is 

hernomen in bijlage). 

   

  2. Geschiktheidstesten en psychoprofessionele evaluatie 

   

  Zie glossarium. 

   

 

 

                                                           
(2)

  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

 -  De ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

 -  De studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

 duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(3)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs. 
(4)

  In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit schriftelijk gedeelte worden afgeschaft. 
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  3. Jurygesprek 

 

Het derde gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel de 

motivering van de kandidaat te beoordelen, zijn bevattings- en 

redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

technicus-mecanicien alsook om zijn technische kennis van de vakken te 

evalueren waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in bijlage en 

de gedragscompetenties te beoordelen die nodig geacht worden voor de 

betrekking. 

  

 IV. Duur van de proef 

 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte, 

2 uur voor de geschiktheidstesten en 1 uur voor het derde gedeelte. 

 

 V. Slaagcriteria 

 

 Om voor het derde gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

 Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

derde gedeelte. 

 

 VI. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

derde gedeelte.
(5)

 

 

 

D. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

  De aanstelling of aanwerving van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 

bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel IV) en rekening houdende met de 

hierna opgesomde bijzondere voorwaarden. 

 

 I. Proefperiode of stage 

  

 Tijdens de proefperiode of stage volgen de technici-mecaniciens een 

fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een 

initiatie. 

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden de 

technici-mecaniciens aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen 

                                                           
(5)

  Bij een gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang 

wordt verleend aan de oudste. 
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waarop punten worden gegeven en die minstens eenmaal per trimester 

plaatsvinden. 

 

Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor 

diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de 

controles. 

 

 II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden moeten de technici-mecaniciens op proef of in 

stage voldoen bij de regularisatieproef die de proefperiode of stage afsluit. 

 

 III. Bijzonderheden 

 

  De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter C 

hiervoor kunnen, mits hun akkoord en in functie van de behoeften 

ingeschreven worden op de kandidatenlijst voor de graad(graden) van 

bankwerker-mecanicien en/of bediende van het bankwerk en/of gespecialiseerd 

bediende machinale bewerking wanneer door de jury tijdens het mondeling 

gedeelte van de proef is gebleken dat hun bekwaamheden als voldoende 

werden beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van één of 

meerder van deze graden en dit onder de voorwaarden voorzien in het 

reglement voor de toewijzing van elke van deze betrekkingen. Deze jury 

bepaalt op welke lijst(en) de kandidaat mag worden ingeschreven. 

 

  De technicus-mecanicien die niet kan worden geregulariseerd wegens 

onvoldoende beroepskennis kan op zijn aanvraag en mits een gunstig advies 

van de betrokken directie, zich kandidaat stellen voor de betrekking van 

bankwerker-mecanicien en/of bediende van het bankwerk en/of gespecialiseerd 

bediende machinale bewerking onder de voorwaarden voorzien in het 

reglement voor de toewijzing van deze betrekkingen.  

   

 

E. OVERGANG NAAR EEN ANDERE SPECIALITEIT  
 

  Na hun regularisatie kunnen de technici-mecaniciens in het bezit van één van 

de specialiteiten hun overgang vragen naar een andere specialiteit door het 

indienen van een aanvraag om verandering van betrekking niet toegewezen 

door een proef. Wanneer de aanvraag van het personeelslid in aanmerking kan 

worden genomen, zal hij eerst moeten onderworpen worden aan een 

voorafgaande test. 

 

  De voorafgaande test bestaat uit een jurygesprek om te oordelen over de 

motivering van de kandidaat alsook over zijn kennis en bekwaamheden in 

verband met de inhoud van de beoogde specialiteit. 

 

  Na de kandidaat te hebben gehoord, drukt de jury zijn beoordeling uit door het 

toekennen van quotering op 20 punten. Om aangesteld te worden op de post 
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van technicus-mecanicien van een andere specialiteit moet de kandidaat ten 

minste 12/20 behalen. 

 

  Wanneer hij niet slaagt, wordt zijn aanvraag geannuleerd en mag hij gedurende 

een periode van 2 jaar (te rekenen vanaf de notificatie van het mislukken) geen 

nieuwe aanvraag indienen voor de overgang naar de beoogde specialiteit.  

 

  Wanneer hij slaagt, geschiedt deze overgang op proef volgens de modaliteiten 

voorzien voor de aanstelling of aanwerving (zie letter D). 

 

  Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden neemt hij terug een 

vacante post in van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader 

geplaatst in een werkzetel waar volgens de voorzieningen vacante betrekkingen 

zullen komen in de oude specialiteit. 

 

  Een wachttijd van 4 jaar wordt opgelegd tussen twee overgangen van de ene 

specialiteit naar de andere. 

   

  Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit moest terugkeren, tijdens of op 

het einde van de proefperiode, mag een zelfde overgang niet meer aanvragen. 

 

  De wederopneming op verzoek in een vrijwillig verlaten specialiteit wordt niet 

toegestaan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 

 

1.  Technische kennis 
 

a. Mechanica  

 

Algemene mechanica. Meeteenheden. 

 

Kinematica. Eenparig veranderlijke rechtlijnige en cirkelvormige beweging: versnelling, 

wetten, grafieken.  

 

Statica. Traagheid en kracht, vectorvoorstelling van krachten. Evenwicht der lichamen. 

Wet van actie en reactie. Samenstelling en ontbinding van krachten. Samenlopende en 

evenwijdige krachten. Resultante. Moment van krachten. Koppel.  

Zwaartepunt van lijnen en oppervlakken. Evenwicht van vaste, onvervormbare lichamen.  

 

Eenvoudige toestellen: hefbomen, katrollen, lieren, hellend vlak, evenwichtsvoorwaarden.  

 

Dynamica. Grondbeginsel. Begrip van massa. Middelpuntvliedende en 

middelpuntzoekende kracht. Arbeid en vermogen. Kinetische energie.  

 

b.   Toegepaste mechanica 

 

Beredeneerd planlezen van mechanische stukken en samenstellingen. 

 

Assemblage van metalen componenten: regelen van functionele spelingen, monteren en 

demonteren. Schroefdraadstelsels, ISO tolerantie op assen en naven.  

 

Thermische motoren. Compressoren en pompen. 

 

c. Machinale bewerking 

 

Materialenkennis: ferrometalen, non-ferrometalen, allerlei materialen. Thermische 

behandelingen. 

 

Machinale bewerking: werking, regelen en bedienen van conventionele en numerieke 

werktuigmachines. 

 

Keuze van de gereedschappen en van de bewerkingsparameter. 

 

Afmetingsmetrologie : meetinstrumenten, meetmethodes. 

 

Controlemethodes en begrippen over kwaliteitscontrole. 

 

d. Hydraulica en pneumatica  

 

Basiskennis: debiet, druk, symbolen, verdelers, ventielen en motoren. 

Beredeneerd lezen van plannen. 
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TITEL III 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL III 

 

 

 

TECHNICUS “PRODUCTIE EN MACHINALE BEWERKING” 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

- Voorbereiding en organisatie van de mechanische productie. 

- Controle en testen van de mechanische gefabriceerde stukken. 

- Planning en programmatie van de stappen in het fabricatieproces van 

mechanische stukken op een numerieke werktuigmachine. 

- Programmeren van automaten welke deel uitmaken van een 

fabricageketting. 

- Ontwerpen van het werktuigapparaat en de uitrusting van de fabricatie. 

 
 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van technicus “productie en machinale bewerking” wordt 

toegewezen op grond van een proef overeenkomstig de bepalingen van Titel I 

van deze bundel en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere 

bepalingen en in volgende voorrangsorde. 

 

I. op hun vraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, aan de 

eerste technici “productie en machinale bewerking” die niet in hun graad 

kunnen geregulariseerd worden wegens onvoldoende beroepskennis. 

 

 Zij worden onderling gerangschikt volgens de datum van de notificatie 

van het mislukken van de regularisatieproef of de notificatie van het einde 

van de stage of proefperiode. 

 

 In voorkomend geval worden ze onderling gerangschikt volgens het 

behaald aantal punten voor de regularisatieproef. 

 

II. aan de kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische volgorde van 

de processen-verbaal van de proeven: 
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- mits hun akkoord en in functie van de behoeften, aan de kandidaten 

die niet geslaagd zijn voor een proef die toegang geeft tot de graad 

van eerste technicus “productie en machinale bewerking” maar 

waarvan de bekwaamheden door de jury van het mondelinge 

gedeelte als voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van 

de werkzaamheden van technicus “productie en machinale 

bewerking”.  

 

 Zij worden onderling gerangschikt volgens het totaal behaald aantal 

punten voor de proef die toegang geeft tot de graad van eerste 

technicus “productie en machinale bewerking”. Bij gelijk aantal 

punten wordt er bij de rangschikking rekening gehouden met het 

behaald aantal punten voor het derde gedeelte van deze proef; 

 

- alsook aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder 

letter C hierna. 

 

In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is wordt voorrang 

verleend aan de laureaten die hebben deelgenomen aan de openbare proef 

die toegang geeft tot de graad van technicus “productie en machinale 

bewerking” waarvan sprake onder letter C hierna. 

 

 

C. OPENBARE PROEF 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 

  De kandidaten moeten tenminste houder zijn van: 

 

- een diploma van het secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het 

technisch of beroepsonderwijs in het studiegebied mechanica en 

elektriciteit in de opleidingen mechanische vormgevingstechnieken, 

computergestuurde mechanische productietechnieken, computergestuurde 

werktuigmachines en matrijzenbouw; 

 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het diploma met volledig leerplan. 

 

en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 
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  - of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in één van de volgende domeinen
(1)

: 

   - programmeren van de volledige fabricage van mechanische stukken 

op CNC machines; 

   - programmeren van automaten welke deel uitmaken van een 

fabricageketting; 

   - ontwerpen van gereedschappen en uitrustingen nodig voor een 

fabricatie. 

 

 - of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van de volgende 

domeinen
(2)

: 

   - programmeren van de volledige fabricage van mechanische stukken 

op CNC machines; 

   - programmeren van automaten welke deel uitmaken van een 

fabricageketting; 

   - ontwerpen van gereedschappen en uitrustingen nodig voor een 

fabricatie. 

 

 

  De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties 

die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring 

hebben in de voornoemde domeinen moeten vooraf aan een cv-screening 

worden onderworpen. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten dit 

document niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening.  

 

  II. Vakken en aard van de proef 
 

  De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte
(3)

: 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Geschiktheidstesten (niet eliminerend) en psychoprofessionele 

evaluatie 

 

- Derde gedeelte: 

3. Jurygesprek 

   

 

 

 

                                                 
(1)

  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

 -  De ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

 -  De studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

 duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(2)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs. 
(3)

  In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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  III. Uitvoerig programma van de vakken 

   

  1. Technische kennis 

 

Testen van de technische kennis van de kandidaat. Het uitvoerig programma is 

hernomen in de bijlage. 

   

  2. Geschiktheidstesten en psychoprofessionele evaluatie 

   

  Zie glossarium. 

   

  3. Jurygesprek 

 

Het derde gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel de 

motivering van de kandidaat te beoordelen, zijn bevattings- en 

redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

technicus “productie en machinale bewerking” alsook om zijn technische kennis 

van de vakken te evalueren waarvan het uitvoerig programma wordt 

gepreciseerd in bijlage en de gedragscompetenties te beoordelen die nodig 

geacht worden voor de betrekking. 

 

  IV. Duur van de proef 
 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte, 

op 2 uur voor de geschiktheidstesten en op 1 uur voor het derde gedeelte. 

 

  V. Slaagcriteria 
 

 Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard 

voor zover zij ten minste 10/20 behalen voor het derde gedeelte en 12/20 voor 

het geheel van de proef. 

 

 Wanneer het eerste gedeelte niet wordt georganiseerd moeten de kandidaten ten 

minste 12/20 behalen voor het derde gedeelte om laureaat te worden verklaard. 

 

  VI. Rangschikking van de laureaten 
 

  Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens het aantal 

punten dat werd behaald op het derde gedeelte. 

 

 

C. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

 De aanstelling of aanwerving van de laureaten geschiedt overeenkomstig de 

modaliteiten van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 
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 I. Stage of proefperiode 

 

Tijdens de stage of proefperiode volgen de technici “productie en machinale 

bewerking” een individueel opleidingsprogramma dat hen moet toelaten de 

nodige beroepskennis te verwerven.  

 

 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden ze aan 

periodieke geschiktheidscontroles onderworpen waarop punten worden gegeven 

en die minstens eenmaal per trimester plaatsvinden. 

 

 Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen mogen de stage of proefperiode niet verder zetten. Dit is ook zo voor 

diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de 

controles. 

 

  II. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden moeten de technici “productie en machinale 

bewerking” slagen voor een mondelinge proef met een maximumduur van 2 uur 

handelend over hun opleidingsprogramma. 

 

 III. Bijzonderheden 

 

  De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter C 

hiervoor kunnen, mits hun akkoord en in functie van de behoeften ingeschreven 

worden op de kandidatenlijst voor de graad van gespecialiseerd bediende 

machinale bewerking en/of bankwerker-mecanicien wanneer door de jury 

tijdens het mondeling gedeelte van de proef is gebleken dat hun bekwaamheden 

als voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden 

van deze graad(graden) en dit onder de voorwaarden voorzien in het reglement 

voor de toewijzing van deze betrekkingen.  

 

  De technicus “productie en machinale bewerking” die niet kan worden 

geregulariseerd wegens onvoldoende beroepskennis kan op zijn aanvraag en 

mits een gunstig advies van de betrokken directie, zich kandidaat stellen voor de 

betrekking van gespecialiseerd bediende machinale bewerking en/of 

bankwerker-mecanicien onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor 

de toewijzing van deze betrekkingen.  
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” 
 

- Algemene mechanica: kinematica, statica en dynamica. 

- Beredeneerd planlezen van mechanische stukken en samenstellingen. 

- Materialenkennis: ferrometalen, non-ferrometalen, allerlei materialen, thermische 

behandelingen. 

- Aftekenen: Aftekenmethodes en aanpassen van matrijzen. 

- Machinale bewerking: werking, regelen en bedienen van conventionele en numerieke 

werktuigmachines. 

- Keuze van de gereedschappen en van de bewerkingsparameter. 

- Verspanningstechnieken. 

- Geometrische controle van werktuigmachines. 

- Controle van de oppervlakteruwheid. 

- Begrippen over kwaliteitscontrole. 

- Afmetingsmetrologie : meetinstrumenten, meetmethodes. 

- Controlemethodes. 

- Assemblage van metalen componenten: regelen van functionele spelingen, monteren 

en demonteren.  

- Schroefdraadstelsels, ISO tolerantie op assen en naven. 

- ISO programmeertaal. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

TECHNICUS “SPOORWERKEN” 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

De spoorwerken betreffen zowel de infrastructuur als de bovenbouw. 

 

Uitvoeren van werkzaamheden in het spoor en in de aanhorigheden. 

 

Toezicht over: 

-  de sporen; 

-  de werken verricht in eigen beheer, in aanbesteding of een combinatie hiervan en 

uitgevoerd in of langsheen de sporen; 

-  de terugleidingskring van de tractiestroom. 

 

  Leiden en organiseren van het werk van één of meer ploegen voor spoorwerken 

 

  Treffen van en toezicht houden op de veiligheidsmaatregelen voor het verkeer van treinen 

en personeel. 

 

  Uitoefenen van veiligheidsfuncties: “verantwoordelijke bediende voor het uitvoeren van de 

werken”. 

 

  In het kader van de uitoefening van de hiervoor beschreven werkzaamheden, het besturen 

van wegvoertuigen van Infrabel. 

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 
De betrekking van Technicus “Spoorwerken” wordt toegewezen volgens de bepalingen van 
deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden aan de kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische volgorde van 
de processen-verbaal van de proeven: 

 

- mits hun akkoord en in functie van de behoeften, aan de kandidaten die niet 

geslaagd zijn voor een proef die toegang geeft tot de graad van eerste technicus 

“spoorwerken” maar waarvan de bekwaamheden door de jury van het mondelinge 

gedeelte als voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de 

werkzaamheden van technicus “spoorwerken”.  

 

Zij worden onderling gerangschikt volgens het totaal behaald aantal punten voor de 

proef die toegang geeft tot de graad van eerste technicus “Spoorwerken”. Bij gelijk 

aantal punten wordt er bij de rangschikking rekening gehouden met het behaald 

aantal punten voor het derde gedeelte van deze proef; 

 

- alsook aan de laureaten van de proeven waarvan sprake onder letter C en D hierna. 

 

In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is wordt voorrang verleend aan de 

laureaten die hebben deelgenomen aan de openbare proef die toegang geeft tot de graad 

van technicus “Spoorwerken” waarvan sprake onder letter C hierna. 
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C. GESLOTEN PROEF 
 

I. Toegang 
 
De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire Coördinatoren Track die de volgende 
voorwaarden vervullen: 
 
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de vereiste 

graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden met de 
dienstanciënniteit verworven als tijdelijk Coördinator Track.   

 
II. Periodiciteit 
 
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 
III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte 

1. Technische kennis 
 
- Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 
 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
  Technische kennis 
    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. Het uitvoerig programma van de 
vakken is hernomen in bijlage.  

 
Jurygesprek 

 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen 
over het redeneer- en bevattingsvermogen van de kandidaat en zijn motivering, alsook om 
na te gaan en of hij de vereiste technische kennis en nodige gedragscompetenties bezit 
om toegang te hebben tot de hogere betrekking.   
 
V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 
uur voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 
 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen 
genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende sessie van de 
gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven.  

 

VII. Slaagcriteria 

 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten 
ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard wanneer 
zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
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2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 
 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor 
zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
 
VIII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt per specialiteit volgens de volgende criteria en in deze 
voorrangsorde: 
 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
  Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te 

worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten 
voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 

 

 

 

D. OPENBARE PROEF 

 

I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 
- een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het algemeen 

secundair onderwijs; 
- een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het technisch of 

beroepsonderwijs in de studierichting “mechanica en elektriciteit”, “bouw”, “auto”, 
“chemie”, “grafische communicatie en media”, “hout”, “koeling en warmte” of “land- 
en tuinbouw”; 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger secundair 
onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 
gelijkwaardig beschouwd wordt met het voornoemde diploma; 

 
  afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting: 
 

-  of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in 
het domein van mechanica/elektromechanica/elektriciteit of in domeinen welke 
nuttig zijn voor het uitvoeren van spoorwerken(1); 

- of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het leiden van een ploeg in het 
domein van “spoorwerken”, onderhoud en/of vernieuwing van sporen(2). 

 
  De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten 

diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in dit domein 
moeten vooraf aan een cv-screening worden onderworpen. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten dit document niet 

voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 

  

 

                                                           
(1)  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

-  De ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 
-  De studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd 
gevolgd. 

(2)  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 
vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest 
of studiebewijs. 
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 II.  Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte(3): 

1. Technische kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Geschiktheidstesten (niet eliminerend) en psychoprofessionele evaluatie 

 

- Derde gedeelte: 

3. Jurygesprek 

   

 III. Uitvoerig programma van de vakken 

   

 1. Technische kennis 

 

Testen van de technische kennis van de kandidaat. Het uitvoerig programma van de 

vakken is hernomen in bijlage. 

   

2. Geschiktheidstesten en psychoprofessionele evaluatie 

   

Zie glossarium. 

   

3. Jurygesprek 

 
Het jurygesprek heeft als doel de motivering van de kandidaat te beoordelen, zijn 
bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking 
van technicus “spoorwerken” alsook om zijn technische kennis van de vakken te evalueren 
waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in de bijlage en de 
gedragscompetenties te beoordelen die nodig geacht worden voor de betrekking. 

  

IV. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte, 2 uur voor 

de geschiktheidstest en 1 uur voor het derde gedeelte. 

 

V. Slaagcriteria 

 

Om voor het derde gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 

10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het derde gedeelte. 

 

 

VI. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het derde 

gedeelte(4). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(3)  In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit eerste gedeelte worden afgeschaft. 
(4)  Bij gelijk aantal punten worden de laureaten gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 

gegeven aan de oudste. 
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E. AANSTELLLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 

bundel (Titel I - Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

voorwaarden. 

 

I. Proefperiode of stage 

   

Tijdens de proefperiode of stage volgen de technici “spoorwerken” een fundamentele 

opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie. 

  

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 

worden gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt 

bij de aanvang van de opleiding. 

   

Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden de technici 

“spoorwerken” aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen waarop punten 

worden gegeven en die minstens eenmaal per trimester plaatsvinden. 

 
Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten behalen 
mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor diegenen die niet de 
helft van de punten behalen voor het geheel van de controles. 

 

II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de technici “spoorwerken”: 

 

- slagen voor de regularisatieproef die de stage of proefperiode afsluit; 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten minste geldig 

voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(5). 

 

III. Bijzonderheden 

 
De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter D hiervoor 
kunnen, mits hun akkoord en in functie van de behoeften, ingeschreven worden op de 
kandidatenlijst voor de graad van Gespecialiseerd Operator Track wanneer door de jury 
tijdens het mondeling gedeelte van de proef is gebleken dat hun bekwaamheden als 
voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van deze graad 
en dit onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze 
betrekking. 

   

De technicus “spoorwerken” die niet kan worden geregulariseerd wegens onvoldoende 

beroepskennis kan, op zijn aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, 

zich kandidaat stellen voor de betrekking van Gespecialiseerd Operator Track onder de 

voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze betrekking. 

                                                           
(5)   Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

lichten (ARPS - Bundel 550) 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 

 

1. Technische kennis 

 

a) Basismathematica 

 

- Correct gebruik van de meest voorkomende eenheden (metriek stelsel) in de 

mechanica (lengte, oppervlakte, volume, massa, massadichtheid, kracht, moment). 

- Omzettingen maken in het metriek stelsel (bv. m² > cm², m³ > l, m > hm). 

- Berekenen van de omtrek en oppervlakte van enkele eenvoudige vlakke figuren (cirkel, 

rechthoek, driehoek, trapezium, parallellogram). 

- Berekenen van het oppervlak en volume van enkele eenvoudige ruimtefiguren 

(piramide, kegel, balk, kubus, cilinder). 

- Evenredigheidswetten toepassen in vraagstukken (“regel van drie”). 

- Het berekenen van een helling in procentvorm en in breukvorm. 

- Basisrelaties uit de goniometrie en driehoeksmeetkunde toepassen (complementaire 

hoeken, supplementaire hoeken, som van de hoeken van een driehoek, verwisselende 

binnenhoeken, bissectrice of deellijn). 

 

b) Ruimtelijk inzicht en planlezen 

 

- Een plan met aanzichten correct kunnen interpreteren. 

- Een plan met een tekening in perspectief correct kunnen interpreteren.  

 

c) Mechanica 

 

 Statica, kinematica en dynamica 

 

- Krachten samenstellen en ontbinden. 

- Het moment van krachten bepalen. Bepalen van krachtenevenwicht met hefbomen. 

 Kunnen toepassen. 

- Toepassen van de theorie van de eenparige rechtlijnige beweging en de eenparige 

cirkelbeweging. 

- Kennis hebben van de begrippen middelpuntzoekende en middelpuntvliedende kracht.  

- Kennis hebben van het begrip “vermogen”. 

 

 Mechanica en kennis en weerstand van materialen 

- Kennis hebben van de begrippen druk, rek, (trek- en druk)spanningen, elasticiteit, 

breukspanning, veerkracht. 

- Metalen: de algemene eigenschappen kennen en de structuur begrijpen. Uitzetting van 

een metaal kunnen berekenen m.b.v.de lineaire uitzettingscoëfficiënt. Invloed van de 

temperatuur. Warmtebehandeling. 

- Kennis hebben (eigenschappen, gebruik en verwerking) van de meest voorkomende 

materialen burgerlijke bouwkunde, waaronder zand, grind, cement, mortel, (gewapend) 

beton, natuursteen. 
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TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

TECHNICUS “WETTELIJKE KEURINGEN” 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

Keuring van hefwerktuigen en behandelingsmaterieel. 

Opstellen van keuringsverslagen, opvolgen van de keuringsplanning. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van technicus “wettelijke keuringen” wordt toegewezen door 

middel van een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel 

(Titel I ) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

bepalingen. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 

- een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het 

technisch of beroepsonderwijs - in het studiegebied “mechanica-

elektriciteit” of “auto”; 

 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

secundair technisch- of beroepsonderwijs voor sociale promotie na een 

cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het diploma met volledig leerplan. 

 

en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat 

document niet voorleggen. 
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  II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel 

het beroep van technicus “wettelijke keuringen” toe te lichten en om informatie 

te verschaffen over de voorwaarden wat betreft de aanwerving, opleiding, 

benuttiging en de eraan verbonden bezoldiging. 

 

  III. Vakken en aard van de proef 
 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte:  
1. Geschiktheidstesten en psychoprofessionele evaluatie 

 

  - Tweede gedeelte: 

   2.   Jurygesprek 

   

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Geschiktheidstesten en psychoprofessionele evaluatie 

 

Zie glossarium. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek en heeft tot doel 

te oordelen over de motivatie van de kandidaat, zijn gedrag, zijn bevattings- en 

redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

technicus “wettelijke keuringen”, alsook om zijn technische kennis in de 

vakken waarvan het uitvoerig programma is opgenomen in bijlage na te gaan. 

 

  V. Duur van de proef 
 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op 45 minuten voor het tweede gedeelte. 

 

  VI. Slaagcriteria 
 

  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten 

voldaan hebben bij de geschiktheidstesten. Zij worden laureaat verklaard 

indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

  VII. Rangschikking van de laureaten 
 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het 

vak “Jurygesprek”.  

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  
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D. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

  De aanstelling of aanwerving als technicus “wettelijke keuringen” gebeurt 

volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  I. Proefperiode of stage 

 

  Tijdens de proefperiode of stage volgen de technici “wettelijke keuringen” een 

fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een 

initiatie.  

 

  De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

beroepsopleiding worden beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat 

een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven, worden de 

technici “wettelijke keuringen” aan periodieke geschiktheidscontroles 

onderworpen waarop punten worden gegeven en die minstens eenmaal per 

trimester plaatsvinden. 

 

Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen, mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor 

diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de 

controles. 

 

  II. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de technici “wettelijke keuringen”: 

 

- voldaan hebben bij de fundamentele opleiding en de eventuele initiatie 

volgens de voorwaarden voorzien in het leerplan; 

- zich kunnen integreren in een Quality systeem omvattende de uitvoering 

van interne audits en externe audits geleid door de leden van het 

accreditatie bureau BELAC; 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 

tenminste geldig voor de categorie B (handgeschakelde 

versnellingsbak)
(1)

. 

 

                                                           
(1)

 Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE PROEF 

 

1. Mechanica 

 

Wetten van Newton + SI eenheden. 

 

Beginselen van druk + SI eenheden. 

 

Kinematica: eenparige en eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging; eenparige en eenparig 

veranderlijke cirkelbeweging; snelheid; versnelling, vertraging. 

 

Statica: samenstelling en ontbinding van krachten, moment, zwaartepunt; labiel, stabiel en 

onverschillig evenwicht, eigenschappen van oppervlakken. 

 

Dynamica: betrekking tussen kracht, massa en versnelling; middelpuntvliedende en 

middelpuntzoekende kracht; arbeid, vermogen, rendement, potentiële en kinetische energie, 

beginsel van het behoud van energie; praktische energie-eenheden.  

 

Traagheidsmoment: toepassing op vierkante, rechthoekige en ronde doorsneden. 

 

Eenvoudige toestellen: hefbomen, gewone en differentiaaltakel, windassen, heugelvijzel, 

hellend vlak, schroef en schroefvijzel.  

 

Basisprincipes sterkteleer (trek/druk/buiging/knik/spanning/…) 

 

Schroefdraad – kenmerken en eigenschappen – toepassingen. 

 

Materiaalkennis. Staalsoorten en warmtebehandelingen. 

 

Werking en toepassing van eenvoudige meettoestellen uit de mechanica. 

 

Planlezen en begrijpen. 

 

2. Elektriciteit 

 

Gelijkstroomkringen – Berekening van stroomsterkte, spanning, weerstand, vermogen, 

energie. 

 

Wisselstroom – Begrippen stroomsterkte, spanning, impedantie, vermogen, energie, 

arbeidsfactor en hun onderlinge relatie. 

 

Ogenblikkelijke, grootste en effectieve waarde. 

 

Eenfasige en driefasige wisselstroomkringen. 

Vectorvoorstelling spanning en stroom. 

 

Planlezen en begrijpen. 

 

Onderdelen van een basis LS-kast (kennis van de onderdelen en hun functie, zoals 

bijvoorbeeld de verliesstroomschakelaars, de automaten, de zekeringen en de schakelaars) 
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TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

TECHNISCH-ADMINISTRATIEF ASSISTENT 

 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 
 

Beheer en ondersteunende taken i.v.m. het personeel, materialen, stoffen, 

logistiek, terreinen en gebouwen (administratie, planning, opmetingen, …). 

Voorbereiding en deelneming aan organisatie van het werk. 

 

In de magazijnen van de werkplaatsen wordt de technisch-administratief 

assistent eveneens belast met: 

 

 het gebruik van de informaticatoepassingen voor het vervoer van de 

stukken, de organisatie van het magazijn en de behandeling van de 

geschillen; 

 toezien op de veiligheid van het magazijn. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van technisch-administratief assistent wordt volgens de 

bepalingen van Titel I van deze bundel toegewezen in volgende voorrangsorde: 

 

I. aan de personeelsleden van de Belgische Spoorwegen die de onder letter 

C hierna voorziene voorwaarden vervullen.  

II. aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter D 

hierna. 

 

 

C.  GESLOTEN PROEF 
 

 I. Toegang 

 

 Kunnen toegang krijgen tot de graad van technisch-administratief assistent, de 

statutaire personeelsleden die in het bezit zijn van één van de volgende graden: 

 

- adjunct toezichtsbediende; 

- logistiek bediende; 

- operator Logistic Services. 
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 Om aanspraak te kunnen maken op de toepassing van deze bepaling, moeten de 

betrokkenen: 

 ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in de 

voornoemde graden. Wanneer het personeelslid niet de vereiste 

graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden 

met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in één van 

de voornoemde graden; 

 in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”. 

 

  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

 III. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte:  

1. Geschiktheidstesten 

 

 - Tweede gedeelte:  

  2.   Jurygesprek 

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Geschiktheidstesten 

 

 Zie glossarium 

 

2. Jurygesprek 

 

 Het tweede gedeelte bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft de oordelen 

over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen alsook om, rekening houdend met zijn beroepservaring, na 

te gaan of hij de technische kennis (waarvan het uitvoerig programma is 

opgenomen in bijlage) en de vereiste vaardigheden bezit die nodig is voor de 

uitoefening van de werkzaamheden van technisch-administratief assistent. 

 

 Voorafgaand aan en als voorbereiding op het jurygesprek zal de kandidaat 

uitgenodigd worden een vragenlijst te beantwoorden over de technische kennis 

waarvan sprake in de bijlage. 

. 

 V. Duur van de proef 

 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1½ voor het tweede gedeelte, voorbereiding inbegrepen. 
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VI. Slaagcriteria 

 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten 

hebben voldaan bij het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij 

ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

 VII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

D.  OPENBARE PROEF 
 

  De betrekking van technisch-administratief assistent wordt eveneens 

toegewezen door middel van een proef volgens de bepalingen van deze bundel 

(Titel I) en rekening houdende met de hierna vermelde bijzondere bepalingen. 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 

  De kandidaten moeten ten minste houder zijn van: 

 

- een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig); 

 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het diploma met volledig leerplan 

 

en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat 

document niet voorleggen. 

 

  II. Vakken en aard van de proef 
 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte:  

1. Geschiktheidstesten 

 

 - Tweede gedeelte:  

  2.  Jurygesprek 
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  III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Geschiktheidstesten 

 

 Zie glossarium 

 

2. Jurygesprek 

 

 Het tweede gedeelte bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen 

over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

technisch-administratief assistent alsook om zijn technische kennis na te gaan 

van de vakken waarvan het uitvoering programma wordt gepreciseerd in de 

bijlage. 

 

 Voorafgaand aan en als voorbereiding op het jurygesprek zal de kandidaat 

worden uitgenodigd een vragenlijst te beantwoorden over de technische kennis 

van de vakken waarvan sprake in de bijlage. 

   

  IV. Duur van de proef 
 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1½ uur voor het tweede gedeelte, voorbereiding inbegrepen. 

 

  V. Slaagcriteria 
 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten 

hebben voldaan bij het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij 

ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

  VI. Rangschikking van de laureaten 
  

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

  I. Gesloten proef 

 

 De laureaten van de gesloten proef waarvan sprake onder C hiervoor worden ter 

plaatse
(1)

 aangesteld in de graad van technisch-administratief assistent. 

  

 De voorwaarden van aanstelling van deze personeelsleden zijn dezelfde als deze 

hierna voorzien voor de aanwerving voor wat betreft de controle van de 

lichamelijke geschiktheid, de datum van ranginneming en de proefperiode. 

                                                 
(1)

   Door middel van omzetting van hun post, eventueel buiten kader. 
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  II. Openbare proef 

 

  De aanwerving of aanstelling van de laureaten waarvan sprake onder letter D 

hiervoor gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en 

rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  Tijdens de stage of proefperiode volgen de technisch-administratieve assistenten 

een beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking, gevolgd door een 

plaatselijke initiatie.  

 

  Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en 

plaatselijke initiatie worden beschreven in een leerplan waarvan iedere 

kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

  III. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de technisch-administratieve assistenten: 

 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 

tenminste geldig voor de categorie B (handgeschakelde 

versnellingsbak)
(2)

; 

 

- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke initiatie volgens de 

voorwaarden voorzien in het leerplan. 

 

 

 

                                                 
(2)

  Zij die later een rijverbod oplopen, zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET GEDEELTE “TECHNISCHE KENNIS” 

VOORZIEN IN HET JURYGESPREK VAN DE GESLOTEN EN OPENBARE 

PROEF 
 

Gebruikelijke praktische eenheden gebruikt in mechanica en in elektriciteit (massa, kracht, 

vermogen, energie, stroomsterkte, elektrische weerstand, spanning, notie van soortelijke 

massa. 

 

De vier hoofdbewerkingen. 

 

Het metriek stelsel. 

 

Gewone en tiendelige breuken - percentages. 

 

Het rekenkundig gemiddelde. 

 

Berekenen van de omtrek en de oppervlakte van platte vlakken (cirkel, driehoek, 

rechthoek, vierkant, trapezium). 

 

Berekenen van het volume van enkelen vaste lichamen (balk, kubus, cylinder). 

 

Regel van drie en toepassingen. 

 

Notie van helling – uitdrukking in percent en in breukvorm. 

 

Noties van hefbomen en momenten van krachten – praktische toepassingen.  
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

TECHNISCH COORDINATOR 

 

Specialiteit:  - afwerking 

 - coördinatie rangeerdienst 

 - machinale bewerking 

 - mechanica 

 - mechanische organen voertuigen en 

installaties 

 - schoonmaak 

 - schouwdienst van vervoermaterieel 

 - werken 

 - werkplaatsen I 

 

 

 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 

 

 Per specialiteit, uitvoeren van de volgende werkzaamheden d.m.v. specifieke 

toepassingen:  

 voorbereiden, verdelen en toezicht houden op de vordering en de 

uitvoering van de werken; 

 uitvoeren van het nazicht en specifieke controles; 

 leiden van en toezicht houden op een ploeg; 

 deelnemen en meehelpen bij het uitvoeren van het werk; 

 bijhouden van de documenten betreffende de werkzaamheden; 

 beheren van het visueel bord van de sporen (Visinet), het rangeerbord en 

het leggen van de wissels (ISP); 

 waken over het respecteren van de te volgen procedures en 

veiligheidsconsignes. 

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van technisch coördinator wordt toegewezen door middel van 

een proef volgens de bepalingen van Titel I van deze bundel en rekening 

houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

Deze proef wordt georganiseerd per specialiteit en per district. 
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I. Toegang tot de proef 

 

De proef is toegankelijk voor de personeelsleden die: 

 

- de graad hebben van (eerste) technisch coördinator van een andere 

specialiteit; 

- één van de hierna vermelde graden bezitten. 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van ten minste de aanschrijving “goed”. 

Zij die niet de graad hebben van (eerste) technisch coördinator moeten 

minstens 4 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in de graden 

die toegang geven tot de proef. 

 

Graden van de personeelsleden die tot de proef worden toegelaten 

assistent coördinator schoonmaak 

autobestuurder 

baas-vakbediende (sporen) 

bankwerker-bestuurder werkplaats rollend materieel 

bankwerker-mecanicien (brandpreventie) 

bankwerker-mecanicien (gebouwen en installaties) 

bankwerker-mecanicien (infrastructuur) 

bankwerker-mecanicien (ultrasoon infrastructuur) 

bankwerker-mecanicien (voertuigen en Installaties) 

bediende der elektriciteit 

bediende der stoffering 

bediende machinale bewerking 

bediende van het bankwerk (infrastructuur) 

bediende van het bankwerk (voertuigen en Installaties) 

bereider-laboratorium mechanische proeven 

gespecialiseerd bediende machinale bewerking 

gespecialiseerd meubelmaker 

gespecialiseerd vakbediende (sporen) 

industrieel lasser 

logistiek bediende 

operator onderhoud 

plaatbewerker-carrosseriewerker 

technisch operator gebouwen 

schilder 

schrijnwerker-meubelmaker 

wagenschouwer 

 

Graden die zullen verdwijnen 

adjunct van de toezichtsbediende 

drukker “kleine pers” 

DTP-operator 

gespecialiseerd lasser 

lasser 

locotractorbestuurder 

loodgieter-zinkbewerker 
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metselaar-tegelzetter 

smid 

traceerder M 

   

  II. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit 2 delen en omvat de volgende vakken: 

 

  -  Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 

 

  -  Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

 

  III. Uitvoerig programma van de vakken  

 

  1. Technische kennis 

   

  De technische kennis van de kandidaat wordt geëvalueerd op basis van het 

uitvoerig programma dat is hernomen in de bijlage. 

 

  2. Jurygesprek 

 

  Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivering van de kandidaat, 

zijn interesse voor de betrekking van technisch coördinator, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen alsook om zijn competenties na te gaan over de vakken 

waarvan het uitvoerig programma hetzelfde is als dit voorzien voor het eerste 

gedeelte. 

 

  IV. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op een ½ uur voor het tweede gedeelte. 

 

  V. Slaagcriteria 

 

  Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 

  Zij worden laureaat verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen op het 

tweede gedeelte. 

 

  VI. Proef met vrijstelling van het eerste gedeelte 

 

  De personeelsleden die de graad hebben van (eerste) technisch coördinator zijn 

vrijgesteld van het eerste gedeelte van de proef waarvan sprake onder cijfer II 

hiervoor. 

 

  Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 
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VII. Rangschikking 

 

  De laureaten worden gerangschikt in de hierna vermelde voorrangsorde: 

 

  1° de (eerste) technisch coördinators; 

 

  2° de andere laureaten. 

 

  In elke categorie worden de laureaten gerangschikt volgens het behaald aantal 

punten op het vak “Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden de laureaten 

gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij er voorrang wordt verleend aan de 

oudste. 

 

   

C.  AANSTELLING 
 

De aanstelling als technisch coördinator gebeurt op proef volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna 

vermelde bijzonderheden. 

 

Gedurende de proeftijd volgen de technisch coördinators een beroepsopleiding 

specifiek voor hun betrekking. Het programma, de duur en de evaluatiecriteria 

van deze opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat 

een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de technisch coördinators voldoen bij 

de beroepsopleiding zoals voorzien in het leerplan. 

 

  De laureaten die hernomen zijn in meerdere klassementen (specialiteiten – 

districten) worden van deze klassementen geschrapt op het ogenblik van hun 

aanduiding. 

 

  De laureaten die de graad van eerste technisch coördinator hebben, worden 

aangesteld in de hoedanigheid van eerste technisch coördinator in de 

specialiteit voor dewelke zij laureaat zijn. 

 

 

 

D.  VERANDERING VAN SPECIALITEIT 
 

  De technisch coördinators kunnen veranderen van specialiteit onder de 

voorwaarden voorzien onder littera B. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE PROEF DIE TOEGANG 

GEEFT TOT DE GRAAD VAN TECHNISCH COORDINATOR 

 

Technische kennis 

 

A. Specialiteit “afwerking” 

 

Meettechniek 

 

Meetinrichtingen en -toestellen en hun gebruik in het kader van de specialiteit. 

Toleranties en ISO-passingstelsel. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

Veiligheidsmaatregelen te nemen in geval van werken aan installaties. 

Veiligheidsmaatregelen te nemen voor het gebruik van het gereedschap. 

 

Materialenkennis en praktische grootheden in het kader van de specialiteit 

 

Algemene kennis van de spoorwegtechnologie voor vervoermaterieel 

 

Rem, draaistellen, trek- en stootinrichting, kast, rijtuigen, wagens, enz. 

 

Algemene kennis van het rollend materieel 

 

Rijtuigen, stuurrijtuigen, motorstellen, motorwagens, locomotieven (HLE, HLD) 

 

Schilderwerken 

 

Buitenschildering van treinen (voorbereiding, opbouw verschillende lagen, functie van de 

verschillende lagen). 

Viscositeit van verven (definitie, controle van viscositeit, belang van viscositeit). 

2 componentenverven (soorten, eigenschappen, mengverhoudingen, definitie pot-life bij 2 

componentenverven). 

Moffelen, poedercoaten (werkwijze, eigenschappen). 

 

Schrijnwerk 

 

Draagbare handmachines voor houtbewerking (soorten, toepassingen, aandachtspunten voor 

oordeelkundig gebruik, veiligheidsvoorschriften). 

Vaste houtbewerkingsmachines (soorten, toepassingen, aandachtspunten voor oordeelkundig 

gebruik, veiligheidsvoorschriften). 

Handgereedschappen voor houtbewerking (gebruik, onderhoud). 

Houtsoorten en plaatmateriaal (soorten, algemene gebruikseigenschappen). 

Lijmen (soorten, gebruikseigenschappen). 

Beschermingsbehandelingen van hout (verduurzamen van hout). 
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B. Specialiteit “coördinatie rangeerdienst” 

 

Veiligheidsmaatregelen 

In geval van werken aan installaties en voor het gebruik van gereedschap. 

 

Materialenkennis en praktische grootheden in het kader van de specialiteit 

 

Algemene kennis van de spoorwegtechnologie voor vervoermaterieel 

Remmen, draaistellen, trek- en stootinrichting, kast enz. 

 

Algemene kennis van het rollend materieel 

Rijtuigen, stuurrijtuigen, motorstellen, motorwagens, locomotieven HLD HLE. 

 

Algemene kennis van de werking van seininstallaties en rangeerdiensten 

 

C. Specialiteit “machinale bewerking” 

 

Meettechniek 

 

Meetinrichtingen en -toestellen en hun gebruik in het kader van de specialiteit. 

Toleranties en ISO-passingstelsel. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

Veiligheidsmaatregelen te nemen in geval van werken aan installaties. 

Veiligheidsmaatregelen te nemen voor het gebruik van het gereedschap. 

 

Materialenkennis en praktische grootheden in het kader van de specialiteit 

 

Algemene kennis van de spoorwegtechnologie voor vervoermaterieel 

 

Rem, draaistellen, trek- en stootinrichting, kast, rijtuigen, wagens, enz. 

 

Kennis van machines en bewerkingsprocessen 

 

Functionaliteiten van diverse bewerkingsmachines (3 assige machines, 5 assige machines, 

CNC machines, …). 

Optimaliseren van de verschillende stappen in het bewerkingsproces (aantal opspanposities, 

…). 

Algemene kennis van verspanen. 

Berekening van machinetijden. 

 

Grondige kennis van planlezen 
 

Identificatie en begrip van de volgende elementen: aanzichten, lijnsoorten, doorsneden, 

schroefdraad, schalen, maataanduiding, oppervlaktetoestand, ruwheidswaarden, 

maattoleranties, ISO passingstelsel, vorm- en plaatstoleranties, lasaanduidingen. 
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D. Specialiteit “mechanica” 

 

Meettechniek 

 

Meetinrichtingen en -toestellen en hun gebruik in het kader van de specialiteit. 

Toleranties en ISO-passingstelsel. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

Veiligheidsmaatregelen te nemen in geval van werken aan installaties. 

Veiligheidsmaatregelen te nemen voor het gebruik van het gereedschap. 

 

Materialenkennis en praktische grootheden in het kader van de specialiteit 

 

Elementaire begrippen over elektriciteit 

 

Bestanddelen van een elektrische stroomkring, spanning, weerstand, stroomsterkte: 

fundamentele wetten, eenheden. 

Vermogen: fundamentele wetten, eenheden. 

 

Gevaren van elektriciteit eigen aan de terugstroomkring van de elektrische tractie. 

 

Toegepaste mechanica en verbindingstechnieken 

 

Beginselen over krachten, momenten, koppels en aanspankoppel. 

Hefbomen, riemschijven, takels, lieren, hellende vlakken en schroeven. 

Verbindingstechnieken (bouten, moeren, enz.). 

Borgingen. 

Lagers (types, montage, onderhoud). 

Aandrijvingen (met riem, tandwielen, ketting, enz.). 

Pneumatische en hydraulische vijzels. 

Lastechniek (elementaire kennis). 

 

E. Specialiteit “mechanische organen voertuigen en installaties” 

 

Meettechniek 

 

Meetinrichtingen en -toestellen en hun gebruik in het kader van de specialiteit. 

Toleranties en ISO-passingstelsel. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

Veiligheidsmaatregelen te nemen in geval van werken aan installaties. 

Veiligheidsmaatregelen te nemen voor het gebruik van het gereedschap. 

 

Materialenkennis en praktische grootheden in het kader van de specialiteit 

 

Algemene kennis van de spoorwegtechnologie voor vervoermaterieel 

 

Rem, draaistellen, trek- en stootinrichting, kast, rijtuigen, wagens, enz. 
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Grondige kennis van mechanische organen en hun interactie met andere uitrustingen 

 

Rem, deuren, dieselmotor, hydraulische transmissie op een voertuig naar keuze, interactie van 

deze uitrustingen met andere uitrustingen. 

Toegangsdeuren op de M6 of hydraulische transmissie op de MW41 (hoe werkt deze 

transmissie in geval van blending), ... 

 

Verbindingstechnieken 

 

De belangrijkste verbindingstechnieken (beschrijven, toepassen, opsommen van de voor- en 

nadelen, gereedschappen om verbindingen te realiseren). 

Bout-moer verbindingen, lijmverbindingen. 

 

Grondige kennis van planlezen 
 

Identificatie en begrip van de volgende elementen: aanzichten, lijnsoorten, doorsneden, 

schroefdraad, schalen, maataanduiding, oppervlaktetoestand, ruwheidswaarden, 

maattoleranties, ISO passingstelsel, vorm- en plaatstoleranties, lasaanduidingen. 

 

F. Specialiteit “metalen constructies en laswerk” 

 

Meettechniek 

 

Meetinrichtingen en -toestellen en hun gebruik in het kader van de specialiteit. 

Toleranties en ISO-passingstelsel. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

Veiligheidsmaatregelen te nemen in geval van werken aan installaties. 

Veiligheidsmaatregelen te nemen voor het gebruik van het gereedschap. 

 

Materialenkennis en praktische grootheden in het kader van de specialiteit 

 

Algemene kennis van de spoorwegtechnologie voor vervoermaterieel 

 

Rem, draaistellen, trek- en stootinrichting, kast, rijtuigen, wagens, enz. 

 

Techniek van het vak 

 

Autogeensnijden. 

Wijze van afschuinen en afbeitelen. Gebruik gereedschap. 

Regelen van een laspost met beklede elektroden en half-automatische laspost. 

Beklede elektroden: afmetingen, kenmerken, aard van de bekledingen en 

herkenningsmiddelen, indeling van de elektroden, factoren bij het kiezen van een elektrode, 

keuze volle draad – gevulde draad. 

Basische elektroden, elektroden met diepe insmelting. 

Lasposities. 

Werkwijzen (getrokken lasnaden, pendelend, aantal laspassen, enz.). 

Krimp, spanning, vervorming. Voorzorgen in de werkplaats vóór, tijdens en na het lassen. 

Lasprogramma. 
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Verbeteringen van vervormingen. 

Las 

 

Kennis van de verschillende las kwaliteits klassen (A, B, C volgens de norm EN). 

Opsporen en verbeteren van verschillende lasfouten. 

 

G. Specialiteit “schoonmaak” 

 

Schoonmaaktechnieken 

 

- Waarom moet er worden schoongemaakt?  De 3 principes van de schoonmaak, 

- Kennis van de pH, de micro-organismen, de dosering van de producten, de soorten van 

vervuiling, 

- Mechanische handeling, chemisch, temperatuur, duur van de handeling, 

- Beschrijving van de technieken van de standaardschoonmaak (schoonmaak van de 

vloeren, vensters, sanitaire installaties, …schuren, opzuigen, …), 

- Kennis van het schoonmaakmateriaal. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

- Gevaar van de producten, lezen van een etiket, kennis van de gevaarspictogrammen, 

- Veiligheidsmaatregelen te nemen bij werken en verplaatsingen binnen de installaties en 

op het domein van de spoorweg; 

- Veiligheidsmaatregelen voor het op- en afstappen van de voertuigen; 

- Veiligheidsmaatregelen te nemen bij het gebruik van gereedschap, installaties en/of van 

elektrische voertuigen; 

- Herverdeling en etikettering van de producten, 

- Maatregelen te nemen bij het ontdekken van een injectiespuit; 

- Kennis van de Persoonlijke Beschermings Middelen, 

- Noties van de ergonomie van het werk, 

- Gevaren van de elektriciteit. 

 

Organisatie van het werk 

 

- Kennis van de schoonmaakoperaties E, I, M, X (inhoud) en van de schoonmaaknormen; 

- Kennis van het schoonmaakprogramma (periodiciteiten); 

- Kennis van de stationsdiagrammen; 

- Kennis van de werkboeken en diensttabellen; 

- Kennis van de basisreglementering (verloven/rust, ongevallen, straffen, …) 

- Kennis van de gebruikte informaticatoepassingen (SAP, Outlook, …); 

 

Kwaliteit, controles en milieu 

 

- Evaluatie en controles van de schoonmaakoperaties en –normen (Evaluaties Q2); 

- Toezicht op het personeel (respecteren van de uurregeling, productiviteit, kwaliteit van 

het werk, respect van de consignes en de procedures); 

- Kennis van de elementaire regels van respect voor het milieu. 
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H. Specialiteit “schouwdienst van vervoermaterieel” 

 

Meettechniek 

 

Meetinrichtingen en -toestellen en hun gebruik in het kader van de specialiteit. 

Toleranties en ISO-passingstelsel. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

Veiligheidsmaatregelen te nemen in geval van werken aan installaties. 

Veiligheidsmaatregelen te nemen voor het gebruik van het gereedschap. 

 

Materialenkennis en praktische grootheden in het kader van de specialiteit 

 

Algemene kennis van de spoorwegtechnologie voor vervoermaterieel 

 

Rem, draaistellen, trek- en stootinrichting, kast, rijtuigen, wagens, enz. 

 

Algemene kennis van het rollend materieel 

 

Rijtuigen, stuurrijtuigen, motorstellen, motorwagens, locomotieven (HLE, HLD) 

  

Onderhoudsprogramma’s van het rollend materieel 

 

Onderhoudsprogramma van de (stuur) rijtuigen, motorrijtuigen en motorwagens en 

verschillende interventies in dit programma (DO, BO, GO, GS, …) 

 

Principiële werking van de rem en de deuren en uitgebreide kennis van de remproeven 

(A,B,D,E en F), deurproeven en wielmetingen 

 

Planlezen 

 

Eenvoudige elektrische, pneumatische en technische plans. 

 

I. Specialiteit “werken” 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

Arbeidsveiligheid. 

Brandveiligheid. 

Veiligheidsboekje voor het personeel van de NMBS, gevarenkaart 

Veiligheidsmaatregelen te nemen in geval van werken aan installaties. 

Veiligheidsmaatregelen te nemen voor het gebruik van het gereedschap. 

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

 

Materialenkennis en praktische grootheden in het kader van de specialiteit 
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Elementaire begrippen over elektriciteit 

 

Bestanddelen van een elektrische stroomkring, spanning, weerstand, stroomsterkte: 

fundamentele wetten, eenheden. 

Vermogen: fundamentele wetten, eenheden. 

Elektrische schema’s tekenen. 

Kennis van de verschillende schakelingen en toestellen in de schakelingen. 

Kleurencode in de elektrische leidingen. 

Meten van elektriciteit (spanning, vermogen, weerstand). 

 

Burgerlijke bouwkunde 

 

Sanitaire installaties en afvoer van water. 

Samenstelling en maken van mortel en beton. 

Opbouw en afwerking van wanden, plafonds, bevloering en schrijnwerk. 

Kleine dakherstellingen en regenafvoer. 

 

Techniek van het vak 

 

Algemene beginselen van organisatie, planning en toezicht op het werk. 

 

Houden van de documenten in verband met de planning, het optekenen van de arbeidsuren en 

het houden van de magazijnen. 

Kostprijsberekeningen van materiaal, aantal nodige werkdagen (toepassen regel van drie). 

 

J. Specialiteit “werkplaatsen I” 

 

Meettechniek 

 

Meetinrichtingen en -toestellen en hun gebruik in het kader van de specialiteit. 

Toleranties en ISO-passingstelsel. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

Veiligheidsmaatregelen te nemen in geval van werken aan installaties. 

Veiligheidsmaatregelen te nemen voor het gebruik van het gereedschap. 

 

Materialenkennis en praktische grootheden in het kader van de specialiteit 

 

Elementaire begrippen over elektriciteit 

 

Bestanddelen van een elektrische stroomkring, spanning, weerstand, stroomsterkte: 

fundamentele wetten, eenheden.  

Vermogen: fundamentele wetten, eenheden 

 

Toegepaste mechanica en verbindingstechnieken 

 

Beginselen over krachten, momenten en koppels. Aanspankoppel. 

Hefbomen, riemschijven, takels, lieren, hellende vlakken en schroeven. 

Verbindingstechnieken (bouten, moeren, enz.). 
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Borgingen. 

Lagers (types, montage, onderhoud). 

Aandrijvingen (met riem, tandwielen, ketting, enz.). 

Pneumatische en hydraulische vijzels. 

Lastechniek (elementaire kennis). 

Dieselmotoren (elementaire kennis). 

 



501 

32 H-HR/2018 

TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

TECHNISCH-LOGISTIEK ASSISTENT 

 

  

  

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

Ondersteunende administratieve taken met betrekking tot het personeel, het 

materiaal en de logistiek. 

 

De technisch-logistiek assistent kan belast worden met: 

- actief deelnemen aan de praktische organisatie van het werk; 

- bestellen, ontvangen, klaarmaken en verzenden van stukken; 

- het organiseren, beheren en onderhouden van de stock; 

- het waken over de veiligheid binnen het magazijn; 

- planning logistieke activiteiten (orderpicken, opslag, transport,…); 

- leiding over team van logistieke operatoren; 

- leiden van kleine logistieke projecten. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van technisch-logistiek assistent wordt toegekend 

overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel, aan de laureaten van 

de gesloten en openbare proeven waarvan sprake in letter C en D hierna.  

 

 

C. GESLOTEN PROEF 
 

 I. Toegang 

 

 De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire logistieke bedienden 

benuttigd binnen de directie B-Technics (B-TC) die de volgende voorwaarden 

vervullen: 

 

- minstens 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid deze 

graadanciënniteit niet heeft zal er in voorkomend geval rekening worden 

gehouden met de verworven dienstanciënniteit als tijdelijk logistiek 

bediende; 

- in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”. 
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 II. Periodiciteit 

   

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

 III. Vakken en aard van de proef 
 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

  

- Eerste gedeelte :  

1. Technische kennis 

 

 - Tweede gedeelte :  

 2. Jurygesprek 

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

 Technische kennis 

 

 Testen van de technische kennis van de kandidaat. Het uitvoering programma 

wordt gepreciseerd in de bijlage. 

 

 Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te 

oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen alsook om, rekening houdend met zijn beroepservaring, na 

te gaan of hij de technische kennis (waarvan het uitvoerig programma is 

hernomen in de bijlage) en de vereiste vaardigheden bezit die nodig zijn voor de 

uitoefening van de werkzaamheden van een technisch-logistiek assistent. 

 

 V. Duur van de proef 

 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1 voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

 VII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

tweede gedeelte.  

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 
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 VIII Geldigheidstermijn van de kandidaturen 

 

 De geldigheidstermijn van de kandidaturen is vastgesteld op 5 jaar. 

 

 

D.  OPENBARE PROEF 
 

  De betrekking van technisch-logistiek assistent wordt eveneens toegewezen op 

grond van een proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere bepalingen. 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 

  De kandidaten moeten ten minste in het bezit zijn van: 

 

- een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig); 

 

- of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het diploma met volledig leerplan; 

 

en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen 

opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

  - of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in één van de volgende domeinen
(1)

: logistiek, transport, 

aankopen en logistiek, MRP, ERP. 

 

  - of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van de voornoemde 

domeinen
(2)

. 

 

  De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties 

die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring 

hebben in één van de voornoemde domeinen moeten vooraf aan een cv-

screening worden onderworpen. 

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dit(deze) 

document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-

screening. 

 

 

   

 

 

                                                           
(1)

  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen : 

 - de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden) ; 

 - de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, date en 

 duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(2)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs. 
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  II. Vakken en aard van de proef 
 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

   

- Eerste gedeelte
(3)

:  

 1. Technische kennis 

 

 - Tweede gedeelte:  

 2. Jurygesprek 

 

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  Technische kennis 

 

 Testen van de technische kennis van de kandidaat. Het uitvoerig programma is 

hernomen in de bijlage. 

 

  Jurygesprek 

 

 Het tweede gedeelte bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen 

over de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

technisch-logistiek assistent alsook om zijn technische kennis na te gaan van de 

vakken waarvan het uitvoering programma is hernomen in de bijlage. 

 

  IV. Duur van de proef 
 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

  V. Slaagcriteria 
 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

  VI. Rangschikking  
 

  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

tweede gedeelte. Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling 

gerangschikt volgens hun leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de 

oudste. 

 

 

 

 

                                                           
(3)

  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften zal het eerste deel kunnen worden afgeschaft. 
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E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

  I. Gesloten proef 

 

  De modaliteiten van aanstelling van deze kandidaten zijn dezelfde als deze 

voorzien onder cijfer II hierna wat betreft de datum van ranginneming en de 

stage of proefperiode. 

 

  II. Openbare proef 

 

  De aanwerving of aanstelling van de laureaten van de openbare proef waarvan 

sprake onder letter D hiervoor geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze 

bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgesomde bijzondere 

voorwaarden. 

 

  Tijdens de stage of proefperiode volgen de technisch-logistieke assistenten een 

opleiding specifiek voor hun betrekking gevolgd door een plaatselijke initiatie.  

 

  Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en de 

plaatselijke initiatie worden beschreven in een leerplan waarvan iedere 

kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

  III. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden moeten de technisch-logistieke assistenten 

voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke initiatie overeenkomstig de 

modaliteiten voorzien in het leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET GEDEELTE ‘TECHNISCHE KENNIS’ 

VOORZIEN TIJDENS HET JURYGESPREK VAN DE GESLOTEN PROEF EN 

OPENBARE PROEF 
 
1. Basisprincipes rond stockage 
 

Inleiding rond stockbeheer 

- Definitie m.b.t. stock en de stockagekost 

- Terminologie 

- Rol en kost van een stock voor een bedrijf 

- Benodigdheden. 

 

Stockbeheer binnen een bedrijf 

- Organisatie en methodes van de stock 
 

Stockbeheer binnen de informaticatoepassingen 

- Dashboard 

- Tools om de stock op te volgen 

- Indicatoren te verwerken of op te volgen 

 

Inventarisbeheer 

Behoefteplanning 
 

2. Organisatie van de stock 
 

- Het beheer van de stock en de goederenstroom binnen een magazijn 

- Principeschema van een stockbeheerssysteem binnen een onderneming 

- De organisatie van de stock en de goederenstroom, de gebruikte methodes en de 

inplanting van de verschillende producten 

- FIFO principe (FIRST IN FIRST OUT) 
 

Het ontvangen van goederen binnen een magazijn 

 

- Beheer van niet conforme leveringen 

- Beheer van de goederenstromen 

- Het beheer van productfiches 
 

Optimalisatie van de opgeslagen goederen 

- Methodes rond opslag, verplaatsen, klaarmaken voor verzending en het verzenden van 

goederen 

 

3. Beheer van een logistiek magazijn 
 

- Pricipes rond magazijnbeheer 

- Het belang van stockbeheer 

- Keuze van de juiste stockageplaats: strategie 

- Aanvullen van de stock 

- Ontvangen van goederen 

- Stockage 
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4. Noties hebben van statica  

 

-  Kracht, koppel, momenten, enz...: praktische toepassingen 

 

5. Noties hebben van Frans 

 

6. Beheersen van informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook en SAP) 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 

van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden.  

In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 

heeft op:  

 de bevorderingsonderafdelingen  

http://sharepoint.hr-

rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-

1740450697-3889 

  

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  

http://sharepoint.hr-

rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-

1740450697-263 

  

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden  

http://sharepoint.hr-

rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-

1740450697-3897 
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http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-263
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-263
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-263
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3897
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG  

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

TECHNISCH OPERATOR GEBOUWEN 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

- Uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken aan sanitair, schrijnwerkerij, 
elektriciteit, verwarming, ventilatie en airco. 

- Algemene bouwwerken. 
- Metaalbewerking. 
- Administratie. 

 
 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De betrekking van technisch operator gebouwen wordt toegewezen door middel van een 

proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 

I. Keuze van affectatie 
 

De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
 

II. Vereist getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 

- een getuigschrift van de tweede graad van het algemeen, technisch of 

kunstsecundair onderwijs(1) of het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van 

de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, afgeleverd door een door de 

Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende 

inrichting; 

 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs 

voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde 

getuigschriften. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat document 

niet voorleggen. 

 

III.  Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken:  

 

 

                                                 
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het 

vereiste getuigschrift. 
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- Eerste gedeelte: 
1. Geschiktheidstesten 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Geschiktheidstesten 
 

Zie glossarium. 
  

2. Jurygesprek 
 
Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot 
doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn redeneer- en 
bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van technisch 
operator gebouwen alsook om zijn technische kennis na te gaan van de vakken waarvan 
het uitvoerig programma is hernomen in de bijlage. 

 
V. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 1 
uur voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten hebben 
voldaan bij de geschiktheidstesten.  Zij worden laureaat verklaard indien zij tenminste 
12/20 behalen voor het tweede gedeelte.  
  
VII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt per district volgens het aantal punten behaald op het 
vak “Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, 
waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 
 
 

C. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I - Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 

 I. Rijbewijs 
 

Voorafgaand aan hun aanstelling of aanwerving moeten de kandidaten in het bezit zijn 
van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 tenminste geldig voor de categorie B 
(handgeschakelde versnellingsbak)(2). 

  
 II. Stage of proefperiode  
   

Gedurende de stage of proefperiode volgen de technisch operatoren gebouwen een 
beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden en een plaatselijke opleiding.  

 

                                                 
(2)  Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover 

in te lichten (ARPS – Bundel 550). 
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De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij 
de aanvang van de opleiding. 

 
III. Regularisatie 

 
Om geregulariseerd te worden, moeten de technisch operatoren gebouwen op proef of in 
stage: 

 
- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding zoals voorzien in het 

leerplan; 
- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 tenminste geldig 

voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)(3). 
 

 

 

                                                 
(3)  Zij die later een rijverbod oplopen zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover 

in te lichten (ARPS – Bundel 550). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET GEDEELTE “TECHNISCHE KENNIS” VOORZIEN BIJ HET 
JURYGESPREK VAN DE PROEF 
 
Technische en praktische kennis van: 

 
Veiligheidsmaatregelen:  
- brandveiligheid; vuurvergunning (bij werken aan roofing daken) 
- opzetten en veilig gebruik van stellingen en ladders 
- veiligheidsmaatregelen te nemen voor het veilig gebruik van het gereedschap (zaagmachine, 

boormachine, lasapparaat) 
- gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)  

 
Bouw:  
- bereiden van mortel voor metselwerk, bevloeringen, muurbekledingen, voegwerk en beton; 
- bakstenen: materiaalkennis: types en formaten 
- vloer- en muurtegels: materiaalkennis: types en formaten 
- voorbereiden van de te betegelen vloer- en muuroppervlakken 
- metselwerk, verschillende soorten van metselverband, uitvoering, opvoegen, spouwmuren 
- aanbrengen van vloer- en muurbetegelingen 
- aanbrengen van isolatiemateriaal in de muren 

 
Dakwerken:  
- theoretische en praktische basiskennis van de diverse types dakbedekkingen (dakpannen, 

zink, leien, roofing, EPDM)  
 

Schrijnwerk:  
- kennis naar toepassing en eigenschappen van enkele gewone houtsoorten: eik, beuk, 

populier, linde, den, meranti, oregon, azobé 
- bepalen van de juiste houtsoort voor het gebruik in houtconstructies 
- herstellingen of vernieuwingen aan hang- en sluitwerk van deuren, ramen 
- kleine herstellingen aan houtwerk 
- uitvoeren van allerlei aanpassingen aan wanden, verlaagde plafonds 
- maken van ramen en deuren op maat (geen seriewerk, maar maatwerk)  

 
Schilderwerk:   
- kennis van het gereedschap 
- gebruik van verf, vernis en verwante produkten 
- voorbereiden van muren, plafonds, houtwerk, metalen grondvlakken 
- schilderen van muren, houten deuren 
- schilderen van metalen schrijnwerk 
- verwijderen van graffiti 

 
Sanitair:  
- praktische kennis van onderhoud en herstelling van afsluitkranen van waterleiding 
- ontstoppen afvoerleidingen, afvoerputjes en geurafsnijders 
- plaatsen of vernieuwen van sanitaire toestellen  
- aanpassen en herstellen van aan- en afvoerleidingen 
 
Elektriciteit:  
- kennis van de kleurencode in elektrische leidingen 
- vervangen van stopcontacten, lampen en starters 

 
Verwarming, ventilatie en airco:  
- basiskennis ivm verwarming, ventilatie en airco om kleine aanpassingen te kunnen uitvoeren, 

om het systeem in werking te kunnen houden of om te kunnen uitleggen wat defect is 
 
Metaalbewerking/laswerk:   
- herstellingen metaalschrijnwerk, hang- en sluitwerk, deurpompen 
- eenvoudige laswerken 
- herstellen metalen afsluitingen 
 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 

van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden.  

In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 

heeft op:  

 de bevorderingsonderafdelingen  

http://sharepoint.hr-

rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-

1740450697-3889 

  

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  

http://sharepoint.hr-

rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-

1740450697-263 

  

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden  

http://sharepoint.hr-

rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-

1740450697-3897 
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http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-263
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-263
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TITEL II 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

TECHNISCH SUPPLY ASSISTENT 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 
 

Operationele taken ter ondersteuning van en in verband met het beheer van de logistieke 

keten. 

 

De Technisch Supply Assistent kan belast worden met: 

 

- het deelnemen aan de organisatie van het werk; 

- het bestellen, ontvangen, conditioneren en verzenden van materialen; 

- het organiseren, beheren en onderhouden van de stockageplaatsen; 

- het waken over de veiligheid en de kwaliteit van het uitgevoerde werk in het 

magazijn; 

- het waken over de kwaliteit van de stukken die in stock beheerd en aan de klanten 

geleverd worden; 

- de planning van de logistieke activiteiten (order picking, goederenontvangst, 

transport, …); 

- de organisatie van de inventaristellingen en de opslaglocaties van de artikelen in 

het magazijn; 

- het aansturen van een ploeg magazijnmedewerkers en het garanderen van de 

productiviteit van deze ploeg;  

- het beheren van kleine logistieke projecten; 

- het bijdragen aan de opleiding van nieuwe collega’s; 

- het bijdragen aan de continue verbetering van de kwaliteit van de master data; 

- het analyseren van de klachten van interne klanten en het assisteren in het 

uitvoeren van de hieruit volgende verbeteringsacties. 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van technisch supply assistent wordt toegekend volgens de 

  bepalingen van Titel I van deze bundel, aan de laureaten van de gesloten en openbare 

  proeven waarvan sprake in letter C en D hierna. 
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C. GESLOTEN PROEF 
 

I. Toegang 

 

 De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire logistieke bedienden, benuttigd 

binnen Infrabel, die de volgende voorwaarden vervullen : 

 

 minstens 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid deze 

graadanciënniteit niet heeft, zal er in voorkomend geval rekening worden 

gehouden met de verworven dienstanciënniteit als tijdelijk logistiek bediende; 

 in het bezit zijn van ten minste de aanschrijvingsvermelding “goed”. 

 

II. Periodiciteit 

 

 De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 

III. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte
(1)

:  

1. Technische kennis en/of een situationele en technische test 

 

 - Tweede gedeelte:  

2.  Jurygesprek 

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

Technische kennis en/of een situationele en technische test 

 

Test van de technische kennis van de kandidaat. Het gedetailleerd programma is in 

bijlage opgenomen. 

Situationele en technische test: zie glossarium. 

  

Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot 

doel heeft de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn bevattings- en 

redeneervermogen, zijn interesse in de entiteit en de betrekking van Technisch Supply 

Assistent alsook om de vereiste technische kennis met betrekking tot de vakken 

(gedetailleerd programma opgenomen in bijlage) en zijn gedragscompetenties te 

evalueren. 

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 2 uur 

voor het tweede gedeelte.  

 

 

                                                 
(1)

  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften zal het eerste deel kunnen worden afgeschaft. 
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VI. Slaagcriteria 

 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 

 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij ten 

 minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

Indien het eerste gedeelte niet georganiseerd wordt, moeten de kandidaten ten minste 

12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 

VII. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

 het behaald aantal punten op het vak «Jurygesprek»; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

De laureaten kunnen, indien zij dat wensen, genieten van een voorrang om aangesteld te 

worden in hun werkzetel van affectatie. Zij mogen evenwel de laureaten op de lijst, van 

een vorige proef, niet voorbijsteken. 

 

D. OPENBARE PROEF 
 

De betrekking van Technisch Supply Assistent wordt eveneens toegewezen door middel 

van een proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met 

de hierna vermelde bijzondere bepalingen. 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 
 

De kandidaten moeten ten minste in het bezit zijn van:  

 

 een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig); 

 

 of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs voor 

sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig 

wordt beschouwd met het diploma met volledig leerplan ; 

 

en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende richting 

 

 of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in de domeinen van de logistiek, de 

Supply Chain of het magazijnbeheer. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dit(deze) 

document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 
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  II. Vakken en aard van de proef 
 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

   

- Eerste gedeelte
(1)

:  

1. Technische kennis en/of een situationele en technische test 

 

 - Tweede gedeelte:  

 2. Jurygesprek 

 

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

Technische kennis en/of een situationele en technische test 

 

Test van de technische kennis van de kandidaat. Het gedetailleerd programma is in 

bijlage opgenomen. 

Situationele en technische test: zie glossarium. 

  

Jurygesprek 

 

Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot 

doel heeft de motivering van de kandidaat, zijn gedrag, zijn bevattings- en 

redeneervermogen, zijn interesse in de entiteit en de betrekking van Technisch Supply 

Assistent, zijn gedragscompetenties, alsook om de vereiste technische kennis met 

betrekking tot de vakken te evalueren (gedetailleerd programma opgenomen in bijlage). 

 

IV. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 2 

uur voor het tweede gedeelte. 

 

V. Slaagcriteria 

 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 

 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

 gedeelte. 

 

Indien het eerste gedeelte niet georganiseerd wordt, moeten de kandidaten ten minste 

12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 

 

VI. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang 

  wordt gegeven aan de oudste.  

                                                 
(1)

  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften zal het eerste deel kunnen worden afgeschaft. 
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E. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

I. Gesloten proef 

 

De aanstellingsmodaliteiten van deze kandidaten zijn identiek aan deze voorzien onder 

cijfer II hierna, met betrekking tot de datum van ranginneming en de proef- of 

stageperiode.  

 

II. Openbare proef 

 

De aanwerving of aanstelling van de laureaten van de openbare proef, waarvan sprake 

in letter D hiervoor, gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

Tijdens de stage of proefperiode volgen de Technisch Supply Assistenten een 

beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking gevolgd door een plaatselijke opleiding. 

 

Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van de beroepsopleiding en  de 

plaatselijke opleiding zijn beschreven in een leerplan dat elke kandidaat ontvangt bij de 

aanvang van de opleiding. 

 

III.  Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de Technisch Supply Assistenten: 

 

- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij K.B. van 23.03.1998 ten 

minste geldig voor de categorie B (handgeschakeld)
 (2)

; 

- voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding volgens de 

voorwaarden voorzien in het leerplan.  

                                                 
(2)

  Zij die later een rijverbod oplopen zijn verplicht hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te 

 lichten (ARPS – Bundel 550). 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK TECHNISCHE KENNIS VAN DE 

GESLOTEN EN OPENBARE PROEF   
 

1. Basiskennis voorraadbeheer  

 

Introductie op voorraadbeheer:  
- Definitie van voorraad en de voorraadkost  

- Woordenschat  

- Rol en kosten van voorraden in een bedrijf  

- Herbevoorrading  

 

Voorraadbeheer in een bedrijf:  
- Opslagmethoden en -organisatie  

 

Informaticabeheer van voorraden:  
- Dashboard 

- Opvolgingstools  

- Indicators om op te volgen en te beheren  

 

Inventaristellingen in het kader van het voorraadbeheer 

Prognose van de behoeften  

 

2. De organisatie van voorraden  

 
- Beheer van voorraden en materiaalstromen in een magazijn  

- Principeschema van voorraad in een onderneming  

- Beheer van de voorraden volgens magazijnstromen, classificatie van voorraden, 
opslagmethoden, voorraadtypes en rotatiegraden  

- FIFO methode (First In First Out)  

- Beheer van artikelen met serienummers 

 

Ontvangst van materialen in een magazijn  
- Beheer van non-conformiteiten  

- Beheer van de bewegingen van de goederen  

- Beheer van de artikelfiches  

 

Optimalisatie van het fysiek beheer van de voorraden  
- Methoden voor opslag, picking, voorbereiding en verzending van goederen  

 

3. Het beheer van een logistiek magazijn  

 

- Organisatieprincipes van een logistiek magazijn  

- Belang van het voorraadbeheer  

- Herbevoorradingsstrategiën  

- Herbevoorrading  

- Goederenontvangst 

- Kwaliteitscontrole 

- Stockage 

- Orderpicking 

- Verpakking en verzending 
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- Beheer van transport 

- Beheer van retourzendingen  

 

4. Noties van statica  

 
- Kracht, koppel, moment van een kracht, hefboomwerking, etc.: praktische toepassingen  

 

5. Kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook en SAP)  
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TITEL III 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL III 

 

 

TECHNISCH TEKENAAR 

 

    Specialiteiten :   - burgerlijke bouwkunde 

     - elektriciteit - vaste installaties 

    - elektriciteit - voertuigen en installaties 

    - mechanica - voertuigen en installaties 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

  Ontwerpen, studie, voorbereiding en grafische voorstelling, met behulp van 

tekenprogramma’s op een computer, van uitrustingen en/of installaties 

specifiek aan de specialiteit.  

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

  De betrekking van technisch tekenaar wordt toegewezen op grond van een 

proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten ten minste in het bezit zijn van:  

 

  - een diploma van het secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in 

het technisch of beroepsonderwijs in de studiegebieden "bouw" of 

"mechanica – elektriciteit"; 

 

  - of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

secundair technisch onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van 

minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met 

het voornoemde diploma; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen 

opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting. 
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 -  of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn 

verworven in het volgende domein
(1)

; 

  -  kennis en gebruik van Autocad en basis 3D applicatie in één van 

de volgende domeinen: burgerlijke bouwkunde, elektriciteit of 

mechanica 

  

 - of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van de 

voornoemde domeinen
(2)

: 

  - studiebureau in één van de volgende domeinen: burgerlijke 

bouwkunde, elektriciteit of mechanica; 

  - ervaringen met tekenopdrachten in een landmetersbureau. 

 

   

  De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties 

die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring 

hebben in dit domein moeten vooraf aan een cv-screening worden 

onderworpen. 

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten dit 

document niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 

 

  II.  Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte (schriftelijk)
(3)

:  

1. Technische kennis 

 

  - Tweede gedeelte (mondeling):  

   2.  Jurygesprek 

 

  III. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis 

 

  Drie specifieke programma’s zijn vastgesteld: burgerlijke bouwkunde, 

elektriciteit en mechanica. Zij geven elk toegang tot de verschillende 

specialiteiten (zie littera C – cijfer I hierna).  

 

De kandidaten vermelden op hun aanvraag om deelneming het gekozen 

programma omdat de proef wordt ingericht voor meerdere specialiteiten met 

verschillende programma’s. Indien zij wensen ondervraagd te worden over 

meerdere programma’s, moeten zij per programma een aanvraag om 

deelneming indienen. 

                                                 
(1)

  In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

 -  De ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 

 -  De studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

 duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd gevolgd. 
(2)

  Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 

vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of 

studiebewijs. 
(3)

 In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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  Naargelang het(de) gekozen programma(‘s) dat(die) gepreciseerd 

wordt(worden) in bijlage wordt de technische kennis van de kandidaat getest 

onder de vorm van meerkeuzevragen.  

 

  2. Jurygesprek 

 

  Het jurygesprek heeft voornamelijk tot doel te oordelen over de motivering 

van de kandidaat, zijn gedrag, zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn 

interesse voor de onderneming en de betrekking van technisch tekenaar 

alsook om zijn technische kennis na te gaan van de vakken waarvan het 

programma hetzelfde is als dit voorzien onder cijfer 1 hiervoor. 

 

  IV. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste 

gedeelte en op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

  V.  Slaagcriteria 

 

  Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

  Ze worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

  VI.  Rangschikking van de laureaten 

 

  De verschillende rangschikkingen worden opgemaakt per programma. 

 

  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

tweede gedeelte
(4)

. 

 

 

C.  AANSTELLING OF AANWERVING 
 

  I. Aanstelling of aanwerving 

 

  De aanstelling of aanwerving als technisch tekenaar geschiedt 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel IV) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  De laureaten hernomen in het klassement "burgerlijke bouwkunde" worden 

aangesteld in de overeenstemmende specialiteit. De laureaten hernomen in het 

klassement "mechanica" worden aangesteld in de specialiteit "mechanica - 

voertuigen en installaties". De laureaten hernomen in het klassement 

"elektriciteit" kunnen aangesteld worden in één van de specialiteiten 

"elektriciteit - vaste installaties" of "elektriciteit - voertuigen en installaties". 

 

                                                 
(4)

  Bij een gelijk aantal punten behaald voor tweede gedeelte worden de laureaten gerangschikt volgens hun 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 
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  De kandidaat die laureaat is van meerdere programma's tijdens dezelfde proef 

wordt aangesteld in een specialiteit naar zijn keuze, deze keuze is 

onherroepelijk. Vanaf zijn aanstelling verliest hij alle rechten om aangesteld 

te worden in een andere specialiteit waarvoor hij aanneembaar werd verklaard 

op basis van dezelfde aanwervingsproef. 

 

  II. Proefperiode of stage 

 

  Tijdens de proefperiode of stage volgen de technisch tekenaars een 

fundamentele opleiding en eventueel een initiatie. 

 

  De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding en eventuele initiatie worden beschreven in een leerplan waarvan 

iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 

 

  Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden de 

technisch tekenaars aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen 

waarop punten worden gegeven en die minstens eenmaal per trimester 

plaatsvinden. 

 

  Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten 

behalen mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor 

diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de 

controles. 

 

  III. Regularisatie 

 

  Om geregulariseerd te worden moeten de technisch tekenaars slagen voor de 

regularisatieproef die de stage of proefperiode afsluit. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” VAN DE 

OPENBARE PROEF 

 

Programma: Burgerlijke bouwkunde 

 

- Beredeneerd lezen van een plan  

- Kennis van de principes van vectorieel tekenen 

- Kennis van de materialen: beton en cement, bakstenen en betonblokken, staal, 

aanvoerleidingen van water en gas, rioleringen, vloer- en muurbekledingen, daken en 

dakbedekkingen, schrijnwerk 

- Weerstand van de materialen 

- Begrippen van topografie 

- Architectuur en burgerlijke bouwkunde: ruwbouw, gewapend beton, funderingen, 

draagelementen, daken, afwatering en riolering, isolatie, zuiveren van afvalwater, 

afwerking en uitrusting van gebouwen 

 

 

Programma: Elektriciteit 

 

- Beredeneerd lezen van een plan  

- Kennis van de principes van vectorieel tekenen 

- Elektriciteit; elektrische grootheden, geleiders en niet-geleiders 

- Bepaling van de kabelafmetingen 

- Verlichting  

- Gelijkstroom 

- Wisselstroom 

- Toepassingen: gelijkstroomdynamo’s en –motoren, éénfasige transformatoren, 

draaistroomtransformatoren, een- en driefasige wisselstroom generatoren en synchrone 

motoren, asynchrone motoren, gelijkrichters en omvormers, beschermingsmaatregelen 

tegen elektrische schokken, thermische invloeden en overstroom, halfgeleiders 

- Mechanica; algemeenheden over de weerstand van de materialen, spanning en 

vervorming, elasticiteitsgrens, trek, druk, afschuiving en buigend moment 

 

 

Programma: Mechanica 

 

- Beredeneerd lezen van een plan  

- Kennis van de principes van vectorieel tekenen 

- Weerstand van de materialen 

- Mechanica: beweging, krachten, eenvoudige werktuigen 

- Verbindingswijzen 

- Machineonderdelen en mechanismen 

- Kennis van de materialen: metalen en legeringen 

- Elektriciteit (algemeenheden over elektrische grootheden, geleiders en niet-geleiders)  

- Pneumatica, hydraulica, klimatisatie en automatisatie 

 

 

 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  
VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

TOEZICHTER TRACK 
 

Specialiteiten: -  ‘Spoor-wegvoertuig’ (SW) 
- ‘Werktrein’ (WT) 

 
 
 
A.  WERKZAAMHEDEN 
 

Technische kwalificaties met betrekking tot de infrastructuur "Track" 

 

- Verzekeren van zijn eigen veiligheid op en in de omgeving van de sporen; 
- Uitvoeren van schouwingen, controles en onderhoudswerkzaamheden; 
- Het aansturen van gemechaniseerde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door 

specifieke voertuigen ("On Track Machines"); 
- Het toezicht houden op de logistieke prestaties uitgevoerd in aanneming; 
- In het kader van de vernieuwing of de wijziging van de infrastructuur, deelnemen 

aan de uitgevoerde werken in regie en/of in aanneming; 
- Leiding geven aan een brigade belast met het onderhoud en/of vernieuwingswerken 

of de wijziging van de infrastructuur; 
- Toezien op de in aanneming uitgevoerde werken; 
- Op basis van de reglementaire technische voorschriften, toezien op de kwaliteit: 

o van het onderhoud en/of de werken uitgevoerd door de brigade; 
o van de werken uitgevoerd in aanneming. 

- Het buiten spanning stellen van de bovenleiding als opgeleide bediende; 
- Gebruik maken van het manueel gereedschap, licht gemotoriseerd gereedschap en 

de specifieke meettoestellen voor zijn werkzaamheden; 
- Binnen het domein van zijn werkzaamheden, bepalen of de infrastructuur vrij en 

berijdbaar is. 
 

Uitoefening van de veiligheidsfuncties 

 

Twee specifieke profielen zijn mogelijk. In functie van de operationele behoeften, is de 

toezichter Track gespecialiseerd in één van de 2 profielen: 

 

Toezichter Track (Spoor-wegvoertuig) 

 De uitoefening van de veiligheidsfunctie "Vergezellende bediende niet-
detecteerbaar voertuig".  

 

Toezichter Track (Werktrein) 

 De uitoefening van de veiligheidsfunctie "Begeleider van werktreinen". 
 

Onafhankelijk van het gekozen profiel, met betrekking tot de uitoefening van de 

veiligheidsfunctie "Verantwoordelijke Bediende voor de Uitvoering van de Werken": 

- De veiligheid te verzekeren van het personeel in de sporen met betrekking tot kritieke 
veiligheidstaken die onder de verantwoordelijkheid van de leider van het werk / de 
werfleider vallen; 

- Gebruik maken van beveiligingssystemen die de veiligheidsvoorwaarden 
concretiseren en/of de toepassing van veiligheidsmaatregelen automatiseren; 

- Het uitzetten van de beveiligingssystemen met schildwachten of kijk-uit. 
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B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van Toezichter Track wordt toegewezen volgens de bepalingen van Titel I 
van deze bundel in volgende voorrangsorde: 

 
I. door verandering van specialiteit mits het slagen voor een voorafgaande test, 

volgens de bepalingen voorzien onder letter F hierna. De kandidaten worden 
onderling gerangschikt volgens hun graadanciënniteit. Bij een gelijk aantal 
graadanciënniteit worden ze onderling gerangschikt volgens hun dienstanciënniteit 
en tenslotte volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste; 

 
II. aan de laureaten van de proeven waarvan spraken onder letter C en D hierna. 
 
 

 
C. GESLOTEN PROEF 
 

I. Toegang 
 
De gesloten proef is toegankelijk voor de statutaire Gespecialiseerd Operatoren Track en 
Baas-vakbedienden (sporen) die de volgende voorwaarden vervullen: 
 
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in voornoemde 

graden. Wanneer het personeelslid niet de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, 
in voorkomend geval, rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als 
tijdelijk personeelslid in één van de voornoemde graden.  

 
II. Periodiciteit 
 
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

 
III. Vakken en aard van de proef 

 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte 

1. Technische kennis en veiligheid 
 
- Tweede gedeelte 

2. Jurygesprek 
 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

Eerste gedeelte 
    

Testen van de technische kennis van de kandidaat: 
- Technische kennis van het spoor 
- Veiligheid: algemeen deel 

 
Jurygesprek 

 
Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen 
over het redeneer- en bevattingsvermogen van de kandidaat en zijn motivering, alsook om 
na te gaan en of hij de vereiste technische kennis en nodige gedragscompetenties bezit 
om toegang te hebben tot de hogere betrekking.   
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V. Duur van de proef 
 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 
uur voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 
 
De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte kunnen 
genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de volgende sessie van de 
gesloten proef voor zover het programma en de slaagcriteria ongewijzigd blijven.  

 

VII. Slaagcriteria 

 
1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de kandidaten 
ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard wanneer 
zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 
2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 
De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat verklaard voor 
zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van de proef. 
 
VIII. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt per specialiteit volgens de volgende criteria en in deze 
voorrangsorde: 

 
- het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”; 
- de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 
    

Wanneer zij dit wensen, kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om aangesteld te 
worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in geen geval de laureaten 
voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande proeven. 

 
 
 
D.  OPENBARE PROEF 

  
I. Keuze van affectatie 
 
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
   
II. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten ten minste in het bezit te zijn van:  
 
- een getuigschrift van de 2e graad van het beroepssecundair, kunstsecundair, 

technisch of algemeen secundair onderwijs (of gelijkwaardig); 
- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd onderwijs voor sociale 

promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden dat gelijkwaardig wordt geacht 
met het hoger vermelde gehomologeerd getuigschrift; 

 
en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 
gesubsidieerde of erkende inrichting. 
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- of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in 
de domeinen mechanica/elektromechanica/elektriciteit of in domeinen welke nuttig 
zijn voor het uitvoeren van spoorwerken(1); 

- of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van voornoemde domeinen(2). 
 
De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten 
diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van deze 
domeinen moeten vooraf aan een cv-screening worden onderworpen. 
 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen moeten dat(deze) 
document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een cv-screening. 
 
III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte(3): 

1. Technische kennis 
 
- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 
 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

1. Technische kennis 
   
  Het uitvoerig programma van de vakken wordt hernomen in bijlage. 
 

2. Jurygesprek 
   
  Het jurygesprek heeft als doel de motivering van de kandidaat te beoordelen, zijn 

bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking 
van Toezichter Track alsook om zijn technische kennis van de vakken te evalueren 
waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in bijlage en de 
gedragscompetenties te beoordelen die nodig geacht worden voor de betrekking. 

 
V. Duur van de proef 

 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en 1 uur 
voor het tweede gedeelte. 
 
VI. Slaagcriteria 
 

 Om voor het tweede gedeelte te worden opgeroepen, moeten de kandidaten ten minste 
10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 
 Ze worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) In de domeinen die specifiek aan deze betrekking verbonden zijn, worden in aanmerking genomen: 

- de ervaringsbewijzen (bewijs van slagen voor een proef ter validering van de vaardigheden); 
- de studiebewijzen, Belgische of vreemde al of niet behaald in het reguliere onderwijs, dat een 

duidelijk opleidingsprogramma herneemt en dat aantoont dat de opleiding met succes werd 
gevolgd. 

(2)   Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de 
vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest 
of studiebewijs. 

(3)  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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VII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”. 

 
  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 

gegeven aan de oudste.  
 
 
 

E. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

  De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I - Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 
I. Proefperiode of stage 
 

 Tijdens de proefperiode of stage volgen de Toezichters Track een fundamentele opleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een initiatie. 
  

 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt 
bij de aanvang van de opleiding. 

 
 Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden de Toezichters Track 

aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen waarop punten worden gegeven en 
die minstens eenmaal per trimester plaatsvinden. 

 
Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten behalen 
mogen de stage of proefperiode niet verderzetten. Dit is ook zo voor diegenen die niet de 
helft van de punten behalen voor het geheel van de controles. 

   
II. Regularisatie 
 

  Om geregulariseerd te worden, moeten de Toezichters Track op proef of in stage: 
- slagen voor de fundamentele opleiding en eventuele initiatie overeenkomstig de 

modaliteiten voorzien in het leerplan; 
- in functie van de specialiteit, gecertificeerd zijn als begeleider van werktreinen 

overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het leerplan voor de specialiteit 
‘werktrein’ 

  of 
gecertificeerd zijn als vergezellende begeleider niet detecteerbaar voertuig 
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het leerplan voor de specialiteit ‘spoor-
wegvoertuig’. 

 
III. Bijzonderheden 

 
  De kandidaten die niet slagen voor de proef waarvan sprake onder letter D hiervoor 

kunnen, mits hun akkoord en in functie van de behoeften, ingeschreven worden op de 
kandidatenlijst voor de graad van Gespecialiseerd Operator Track wanneer door de jury 
tijdens het mondeling gedeelte van de proef is gebleken dat hun bekwaamheden als 
voldoende werden beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van deze graad 
en dit onder de voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze 
betrekking. 

 
  De Toezichter Track die niet kan worden geregulariseerd wegens onvoldoende 

beroepskennis kan, op zijn aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, 
zich kandidaat stellen voor de betrekking van Gespecialiseerd Operator Track onder de 
voorwaarden voorzien in het reglement voor de toewijzing van deze betrekking. 
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F.  OVERGANG NAAR EEN ANDERE SPECIALITEIT 
 
  Na hun regularisatie kunnen de Toezichters Track in het bezit van één van de specialiteiten 

hun overgang vragen naar een andere specialiteit door het indienen van een aanvraag om 
verandering van betrekking niet toegewezen door een proef. Wanneer de aanvraag van 
het personeelslid in aanmerking kan worden genomen, zal hij eerst moeten onderworpen 
worden aan een voorafgaande test. 

 
  De voorafgaande test bestaat uit een jurygesprek om te oordelen over de motivering van 

de kandidaat alsook over zijn kennis en bekwaamheden in verband met de inhoud van de 
beoogde specialiteit. 

 
  Na de kandidaat te hebben gehoord, drukt de jury zijn beoordeling uit door het toekennen 

van quotering op 20 punten. Om aangesteld te worden op de post van Toezichter Track 
van een andere specialiteit moet de kandidaat ten minste 12/20 behalen. 

 
  Wanneer hij niet slaagt, wordt zijn aanvraag geannuleerd en mag hij gedurende een 

periode van 2 jaar (te rekenen vanaf de notificatie van het mislukken) geen nieuwe 
aanvraag indienen voor de overgang naar de beoogde specialiteit.  

 
  Wanneer hij slaagt, geschiedt deze overgang op proef volgens de modaliteiten voorzien 

voor de aanstelling of aanwerving (zie letter E). 
 
  Wanneer het personeelslid niet kan geregulariseerd worden neemt hij terug een vacante 

post in van zijn oude specialiteit, bij gebrek wordt hij buiten kader geplaatst in een werkzetel 
waar volgens de voorzieningen vacante betrekkingen zullen komen in de oude specialiteit. 

 
  Het personeelslid dat in zijn oude specialiteit moest terugkeren, tijdens of op het einde van 

de proefperiode, mag eenzelfde overgang niet meer aanvragen. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE OPENBARE PROEF 
 
1. Technische kennis 
 

a.  Rekenkunde en begrippen van mechanica 
 
De vier hoofdbewerkingen; 
Gewone en tiendelige breuken; 
Het metriek stelsel (bijv. eenheden van lengte, oppervlakte, volume, massa, massadichtheid, 
snelheid); 
Het rekenkundig gemiddelde; 
Berekenen van de omtrek en oppervlakte van eenvoudige vlakke figuren (bijv. driehoek, 
rechthoek, vierkant, cirkel, ruit, parallellogram, trapezium); 
Berekenen van het volume van enkele ruimtefiguren (bijv. kubus, piramide, kegel, balk, 
cilinder); 
Regel van drie (kennen en kunnen toepassen); 
Helling (in percent en in breukvorm); 
Hefbomen; 
Eenparige rechtlijnige beweging. 

 
 
 

b. Algemene technologie(1) 
 
Schroefverbindingen; 
Verbrandingsmotoren (2-takt en 4-takt) starten, smering, onderhoud en kleine herstellingen; 

  Algemene begrippen over staal, beton, zand, grind en hout; 
Harden van staal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                           
(1) De geregulariseerde Operatoren Track en Gespecialiseerde Operatoren Track zijn vrijgesteld van dit 

gedeelte. 
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TITEL III 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL III 
 
 
 

TOEZICHTSASSISTENT BESTURING CARGO 
 
 
A. WERKZAAMHEDEN 

 
Naast de uitoefening van de werkzaamheden die toegewezen zijn aan de 
operator besturing cargo, wordt de toezichtsassistent besturing cargo belast met: 
 
− beheer van de rangeervoertuigen: 
 planning en opvolging van de voertuigen; 
 planning en opvolging van het onderhoud (relaties met de 

werkplaatsen); 
 verdeling van de voertuigen tussen de productiezetels; 
 bestemming van de voertuigen voor de activiteiten (treinen, 

rangeringen, werkplaatsen, enz.) 
 
− beheer van het besturingspersoneel: 
 
 opvolging van de activiteiten van de operatoren besturing cargo; 
 opvolging beheer van de diensttabellen in real-time 

 
− technisch en reglementair advies aan het besturingspersoneel  

 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 
  De betrekking van toezichtsassistent besturing cargo wordt toegewezen op grond 

van een gesloten proef overeenkomstig de bepalingen van Titel II van deze 
bundel en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 
  I. Toegang tot de proef 
 
  De proef is toegankelijk voor de operatoren besturing cargo die de volgende 

voorwaarden vervullen: 
 

− ten minste vier jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in de 
graden van bestuurder rangeringen en operator besturing cargo; 
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− in het bezit zijn van de Europese vergunning en aanvullend 
bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad. 

 
  II. Vakken en aard van de proef 
 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 

- Eerste gedeelte: 
    1. Organisatie van de tractiedienst – Reglementering HR betreffende 

het besturingspersoneel  
 

- Tweede gedeelte: 
2. Onderhoud 

 
  Het uitvoering programma van de vakken komt voor in de bijlage. 
 
  III. Duur van de proef 
 
  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1 uur voor het tweede gedeelte. 
 
 IV. Slaagcriteria 
 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten de 
kandidaten ten minste 10/20 voor het eerste gedeelte behalen.  
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het 
tweede gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef. 
 

  V. Rangschikking van de laureaten 
 

De laureaten worden gerangschikt volgens het totaal aantal behaalde punten. Bij 
gelijkheid worden zij onderling gerangschikt volgens het behaald aantal punten 
bij het tweede gedeelte, vervolgens volgens hun graadanciënniteit, eventueel 
gecumuleerd in de graden van bestuurder rangeringen en operator besturing 
cargo en tenslotte volgens hun leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de 
oudste.  

 
 
C. AANSTELLING 
 
 De aanstelling geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel II 

– Deel III) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere 
voorwaarden. 

 
I. Proefperiode 

 
Gedurende de proefperiode volgen de toezichtsassistenten besturing cargo een 
beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden. 
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De bijzonderheden, het programma, de duur en evaluatiecriteria van deze 
opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan iedere kandidaat een 
exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 
 II. Regularisatie 
 
 Om geregulariseerd te worden moeten de toezichtsassistenten besturing cargo: 
 

- hebben voldaan aan de beroepsopleiding en de bijhorende evaluaties 
overeenkomstig het leerplan; 

- in het bezit zijn van de Europese vergunning en het aanvullend 
bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VOOR DE PROEF 
VANTOEZICHTSASSISTENT BESTURING CARGO 
 
1. Organisatie van de dienst “tractie” – HR-Reglementering betreffende het 

rangeerbestuurpersoneel. 
 

A. Organisatie van de dienst “tractie” 
 

Uitgebreide kennis  

− Lijnkennis: Boekje HLT, Bundel I, Hoofdstuk V  
− Kennis voertuig (Type 77 + afstandsbediening) 
− Orderboeken: boekje HLT, Bundel I, Hoofdstuk X 
− Toestand abnormale situatie: bericht tijdelijke snelheidsbeperking, bericht van 

omleiding: Boekje HLT, bundel 3; Hoofdstuk V.  
− Stilhouden en immobilisatie van locomotieven en HKM: boekje HLT, Bundel 6 - 

Titel 2 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 8.5 en 8.6  
− Remproef: Boekje HLT, Bundel 3 titel 2 1.1,1.2,1.3,1.4, titel 3 4.1,4.2  
− Voorzorgsmaatregelen tegen de vorst: boekje HLT, Bundel 9, hoofdstuk 4. 
− Grondtaken van de operator besturing (beperkte schouwing, rangeringen wissels, 

remproeven met MAR, enz.) 
 

Beknopte kennis: 

− Organisatie van het beheer van de rangeertractie in real-time  
− Rol en organisatie van de verdeling van de dieseltractie. 
− Beurtregeling van personeel en materieel.  
− Gebruik van de informatica-toepassingen.  

 
B. HR-reglementering betreffende het besturingspersoneel  

 
Reglementering betreffende prestaties en rusten:  
− ARPS - bundel 541, hoofdstuk I, art. 5-7-11-11bis-11ter 
− Hoofdstuk II, art. 22-35-37 
− Hoofdstuk VI, art. 70 tot 94 inbegrepen 
− Eerste bijvoegsel, rubriek A, B III et B IV. 

 
Maatregelen te nemen in geval van werkongeval: te contacteren personen, in te vullen 
documenten, enz. (ARPS- 572, deel II, art. 13 tot 16 inb. – 18 tot 24 inb.) 

 
2. Onderhoud 

 
Individueel onderhoud dat tot doel heeft te oordelen over het redeneer- en 
bevattingsvermogen van de kandidaat alsook om na te gaan of hij in zijn graad de vereiste 
professionele competenties bezit om hem toe te laten tot de betrekking van toezichtsassistent 
besturing cargo. 
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TITEL II 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG  

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II 

 

 

TREINBEGELEIDER 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

 

  De treinbegeleider is belast met: 

 

 de veiligheid tijdens het verloop van de treinreis (in de hoedanigheid van 

boordchef); 

 het waken over de regelmaat van de trein; 

 het verschaffen van de informatie en dienstverlening aan de klanten; 

 het nazien van de vervoerbewijzen van de reizigers. 

 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De betrekking van treinbegeleider wordt toegewezen in volgende voorrangsorde: 

 

I. aan de personeelsleden die al eerder de statutaire graad van treinbegeleider 

hebben verworven waarin ze niet geregulariseerd werden en die de volgende 

voorwaarden vervullen: 

 

 in het bezit zijn van de bewijzen omtrent de taalkennis waarvan sprake 

onder letter D hierna; 

 in het bezit zijn van het attest van treinbegeleider en het attest van 

beroepskennis waarvan sprake onder letter F.II hierna. 

 

Deze personeelsleden worden ingeschreven op de kandidatenlijst vanaf de 1
e
 

van de maand die volgt op de datum waarin zij de voornoemde voorwaarden 

vervullen; 

 

II.  aan de laureaten van de proef waarvan sprake onder letter C hierna. 
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C. OPENBARE PROEF  

 

De betrekking van treinbegeleider wordt toegewezen door middel van een 

openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening 

houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van één van de volgende getuigschriften, 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting:  

 

- een getuigschrift van de tweede graad van het algemeen, technisch of 

kunstsecundair onderwijs of een getuigschrift van de derde graad van het 

beroepssecundair onderwijs
(1)

; 

 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs voor sociale 

promotie bekomen na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het hierboven vermelde diploma; 

   

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dit(deze) 

document(en) niet voorleggen. 

 

II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel hen 

een beschrijving van de betrekking van treinbegeleider te geven en om 

informatie te verschaffen over de voorwaarden wat betreft de aanwerving, 

opleiding, benuttiging en de eraan verbonden bezoldiging. 

 

III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit 3 delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Taalkennis 

2. Geschiktheidstesten 

 

- Tweede gedeelte: 

3.  Psychoprofessionele evaluatie 

 

- Derde gedeelte: 

4. Jurygesprek 

5. Taalkennis 

 

 

                                                           
(1)

  Het gehomologeerd getuigschrift van het lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

Taalkennis 

 

Zowel in het eerste als in het derde gedeelte wordt de elementaire kennis van de 

tweede landstaal geëvalueerd.  

 

Geschiktheidstesten 

 

Zie glossarium 

 

Psychoprofessionele evaluatie 

 

Zie glossarium 

 

Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivatie van de kandidaat, 

zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van treinbegeleider, alsook 

om zijn redeneer- en bevattingsvermogen na te gaan en of hij de vereiste 

competenties bezit voor de uitoefening van de werkzaamheden verbonden aan 

deze betrekking.  

 

V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor de 

geschiktheidstesten, op 1 uur voor de taalkennistest en op een ½ uur voor het 

jurygesprek. 

 

VI. Slaagcriteria  

 

Om opgeroepen te worden voor het derde gedeelte moeten de kandidaten hebben 

voldaan bij de geschiktheidstesten en ten minste 10/20 behalen voor het vak 

taalkennis van het eerste gedeelte.  

 

Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 10/20 op elk vak van het 

derde gedeelte behalen en 12/20 voor het geheel van het derde gedeelte.  

 

VII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun 

leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste.  
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D. KENNIS VAN DE TWEEDE LANDSTAAL 

 

De kandidaten voor de betrekking van treinbegeleider moeten, volgens de 

wettelijke bepalingen (wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken), een 

elementaire kennis van de tweede landstaal bezitten. 

 

Met oog hierop moeten zij slagen voor de taalexamens bij Selor (Selectiebureau 

van de Federale Overheid) voorzien bij artikelen 8 en 9§1 (of 10) van het 

Koninklijk Besluit van 8/3/2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het 

uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis, of het bewijs leveren dat zij 

geslaagd zijn voor deze examens. 

 

 

E. INSCHRIJVING OP DE KANDIDATENLIJST 

 

De laureaten van de proeven georganiseerd volgens de bepalingen voorzien 

onder letter C worden in de volgende voorrangsorde ingeschreven op de 

kandidatenlijst voor de betrekking van treinbegeleider: 

 

1°) degenen die voldoen aan de vereisten betreffende de taalkennis voorzien 

onder letter D hiervoor; 

2°)  de andere laureaten. 

 

Binnen elke categorie worden zij gerangschikt zoals voorzien onder letter C – 

cijfer VII en volgens de afsluitingsdatum van de proef waarvan zij afkomstig 

zijn. 

 

 

F. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of de aanwerving van de kandidaten gebeurt volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna opgenomen bijzondere bepalingen. 

 

I. Stage of proef 

 

1.1 Kandidaten die voldoen aan de vereisten betreffende de taalkennis 

 

Tijdens hun stage of proef volgen de treinbegeleiders die voortkomen uit de 

eerste kandidatenlijst (zie E hiervoor) een beroepsopleiding specifiek voor hun 

betrekking. De bepalingen betreffende het programma, de duur en de 

evaluatiecriteria van deze opleiding worden beschreven in een leerplan waarvan 

elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 
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1.2 Kandidaten die op het ogenblik van hun aanwerving of aanstelling niet 

voldoen aan de vereisten betreffende de taalkennis  

 

Als de behoeften het rechtvaardigen, wordt er overgegaan tot de aanwerving of 

de aanstelling van de kandidaten die voortkomen uit de tweede lijst. Deze 

treinbegeleiders volgen dezelfde beroepsopleiding zoals voorzien onder cijfer 

1.1. hiervoor.  

 

Zij volgen bovendien een specifieke opleiding met het doel om hen voor te 

bereiden op het slagen voor de vereiste taalexamens (zie letter D). Met het oog 

hierop kunnen zij genieten van een verlenging van de stage of proef die echter de 

5 jaar, te rekenen vanaf het einde van de stageperiode of proef, niet mag 

overschrijden.  

 

1.3 Bijzondere bepaling 

 

De personeelsleden in stage of op proef die niet slagen voor de eerste module 

van de beroepsopleiding maar die wel ten minste 45% van de punten behalen, 

kunnen hun stage of proef verderzetten. Zij worden voor een periode van 3 

maanden benuttigd in toezichthoudende en commerciële taken, en zij kunnen 

zich zo vertrouwd maken met commerciële producten. Zij krijgen tijdens deze 

periode geen productiviteitspremies meer. Na deze periode worden ze 

onderworpen aan een evaluatie die, in geval van een positief resultaat, hen 

toelaat om de normale gang van hun beroepsopleiding te hernemen. Deze 

periode van 3 maanden verlengt de facto de stage of proef. Vanaf de datum van 

hun regularisatie ontvangen zij een aanmoedigingspremie die overeenkomt met 

alle productiviteitspremies voor de betrokken periode. 

 

 II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de treinbegeleiders: 

 

- het attest van treinbegeleider alsook het attest van beroepskennis bezitten (KB 

van 9/7/2013 tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het 

veiligheidspersoneel); 

- voldaan hebben bij de taalexamens waarvan sprake onder letter D hiervoor. 

 

 

G. BIJZONDERE BEPALINGEN  

 

De treinbegeleiders worden niet toegelaten het kader van het 

treinbegeleidingspersoneel te verlaten voordat ze 10 jaar dienst tellen te rekenen 

vanaf hun aanstelling in dit kader. Dit verbod wordt evenwel opgeheven in geval 

van bevordering in een graad van een rang hoger dan rang 5
(2)

. 
 

                                                           
(2)

  De aanduiding van de rang verbonden aan elke graad komt voor in de bijlage 1 van het ARPS – Bundel 520. 
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TITEL II 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG  
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL II 
 
 
 

TREINBESTUURDER 
 
 
 

 
A. WERKZAAMHEDEN  
 

De werkzaamheden die aan een treinbestuurder kunnen worden toevertrouwd zijn de 
volgende: 
 
- besturen van elektrische en dieseltractievoertuigen; 
- uitvoeren van verrichtingen in verband met het bedienen van die voertuigen; 
- klaarmaken van tractievoertuigen; 
- toepassing van de ontstoringsvoorschriften en van de voorgeschreven maatregelen, in 

het bijzonder ingeval van in nood blijven, voorval, ongeval. 
 
 
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  
 

De betrekking van treinbestuurder wordt toegewezen door middel van een proef volgens de 
bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 
 
I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten vreemd aan de Belgische Spoorwegen moeten in het bezit zijn van:  
 
-  een diploma van het secundair onderwijs (of gelijkwaardig), afgeleverd door een door 

de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting;  
-  of een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs voor 

sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden en dat als gelijkwaardig 
wordt beschouwd met het hierboven vermelde diploma. 

 
De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten in het bezit zijn van 
een getuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs (6 jaar) behalve indien zij 
reeds in het bezit zijn van een geldige Europese vergunning van treinbestuurder. 

 
II. Informatieve zitting 
 
Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd om een 
verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel het beroep van treinbestuurder toe te 
lichten en om informatie te verschaffen over de voorwaarden voor aanwerving, opleiding, 
benuttiging en bezoldiging. 
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III. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

 
- Eerste gedeelte:  

1.  Technische kennis 
2. Geschiktheidstesten 

 
- Tweede gedeelte:  

 Psychoprofessionele evaluatie 
 
- Derde gedeelte:  

3.  Jurygesprek 

 
IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 
Technische kennis 
 
De technische kennis van de kandidaat van de vakken die hernomen zijn in de bijlage wordt 
getest door middel van meerkeuzevragen. Deze testen zijn eliminerend (“heeft voldaan”/”heeft 
niet voldaan”) maar hebben geen invloed op de rangschikking van de laureaten. Een cursus 
ter voorbereiding van deze vakken is beschikbaar bij de inschrijving voor de proef.  
 
Geschiktheidstesten 
 
Zie glossarium. 
 
Psychoprofessionele evaluatie 
 
Zie glossarium. 
 
Jurygesprek 
 
Het derde gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft 
te oordelen over de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivering, zijn gedrag, zijn 
bevattings- en redeneervermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 
treinbestuurder alsook om zijn technische kennis te evalueren van de vakken die hernomen 
zijn in de bijlage. 

 
V.  Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 3u en 30min voor het eerste gedeelte en op 
1 uur voor het derde gedeelte. 
 
VI.  Slaagcriteria 
 
Om voor het derde gedeelte van de proef opgeroepen te worden, moeten de kandidaten 
hebben voldaan bij het testen van de technische kennis en de geschiktheidstesten.  
 
Zij worden laureaat verklaard indien ze ten minste 12/20 behalen voor het derde gedeelte van 
de proef. 

 
VII.  Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 
“Jurygesprek”. 
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste. 
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VIII. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling 
 
De laureaten worden naargelang de behoeften opgeroepen voor een voorafgaande 

gezondheidsbeoordeling.  

 

 
C. AANSTELLING OF AANWERVING 

 
De aanstelling of aanwerving van de laureaten die geschikt werden bevonden bij de 
gezondheidsbeoordeling gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) 
en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 
 
I.  Aanstelling of aanwerving 

 
De laureaten worden buiten kader aangesteld of aangeworven in de Technische Cel van 
Treinbestuurders (TCT) waarvan het depot waar zij hun eerste job als treinbestuurder zullen 
uitoefenen, afhangt. 
 
II.  Duur van de stage of proefperiode 

 
De duur van de stage of proefperiode omvat de nodige tijd om de beroepsopleiding te volgen, 
vermeerderd met 6 maand tewerkstelling in de hoedanigheid van treinbestuurder in het bezit 
van het aanvullend bevoegdheidsbewijs (zie cijfer III hierna). 

 
III.  Beroepsopleiding en certificatie 
 
Bij het begin van de stage of proefperiode volgen de treinbestuurders eerst een algemene 
opleiding die hen toelaat de Europese vergunning te behalen. Daarna volgen zij een 
basisopleiding en een plaatselijke opleiding in de TCT waar zij zijn aangesteld.  
 
De voorwaarden van deze opleidingen worden bepaald in een “Leerplan” waarvan zij een 
exemplaar ontvangen voor de opleiding aan te vatten. 
 
De treinbestuurders die voldoen aan de beroepsopleiding en aan alle bijhorende evaluaties 
die ze omvat, worden onderworpen aan de certificatieproef. Ingeval van slagen bekomen zij 
het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad. 
 
IV.  Aanduiding op een kaderpost 
 
De personeelsleden die het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad hebben 
bekomen, worden aangeduid op een kaderpost van hun graad in de werkzetel eigen aan hun 
eerste betrekking. Bij gebrek worden zij er buiten kader aangesteld. 

 
V. Regularisatie 
 
Om te worden geregulariseerd, moeten de treinbestuurders de volgende voorwaarden 
vervullen: 
 
- voldaan hebben bij de beroepsopleiding en de bijhorende evaluaties volgens het 

leerplan; 
- de Europese vergunning en het aanvullend bevoegdheidsbewijs geldig voor hun graad 

behalen. 
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D.  OVERGANG VAN BESTUURDERS RANGERINGEN EN OPERATOREN BESTURING 

CARGO NAAR DE GRAAD VAN TREINBESTUURDER 
 

I. Toegelaten kandidaten 
 

Worden toegelaten, de bestuurders rangeringen en de operatoren besturing cargo die de 
volgende voorwaarden vervullen: 
 
- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten; 
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit tellen. Wanneer het personeelslid niet de vereiste 

graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden met de 
dienstanciënniteit verworven als tijdelijk personeelslid in de bovengenoemde graden. 

 
II. Periodiciteit 
 
De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 
 
III. Proef 
 
De proef is mondeling en omvat een jurygesprek dat tot doel heeft het redeneervermogen, zijn 
motivatie, zijn competenties en zijn interesse voor het beroep van treinbestuurder te 
beoordelen, alsook om te verifiëren of hij een goede kennis bezit van de voorschriften van het 
boekje HLT. 
 
De maximumduur van het jurygesprek is vastgesteld op 1 uur. Om laureaat te worden 
verklaard moeten de kandidaten ten minste 12/20 behalen. Zij worden gerangschikt volgens 
de bepalingen van deze bundel (Titel I). 
 
IV. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling 
 
De laureaten worden naargelang de behoeften opgeroepen voor een 
gezondheidsbeoordeling.  
 
V. Aanstelling 
 
De aanstelling van de laureaten gebeurt volgens de voorwaarden van punt C van deze rubriek, 
onder de bijzondere voorwaarde dat ze in vervanging van de beroepsopleiding, een specifieke 
opleiding volgen in de TCT waar ze buiten kader aangesteld zijn. De voorwaarden van deze 
specifieke opleiding zijn bepaald in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar 
ontvangt bij aanvang van zijn opleiding. 
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E. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

De treinbestuurders worden niet toegelaten het kader van het treinbesturingspersoneel te 
verlaten voordat ze 10 jaar dienst tellen te rekenen vanaf hun aanstelling in dit kader.  Dit 
verbod wordt evenwel opgeheven ingeval van bevordering in een graad van een rang hoger 

dan rang 5
(1)

.  
 
De treinbestuurders die niet kunnen worden geregulariseerd omdat ze mislukken voor de 
herkansing van de certificatieproef die hun opleiding afsluit, kunnen op hun aanvraag en mits 
een gunstig advies van de betrokken directie, in functie van de behoeften, zich kandidaat 
stellen voor de betrekking van bestuurder rangeringen of bij gebrek, voor de betrekking van 
operator-bestuurder infra onder de voorwaarden die voorzien zijn in het reglement voor de 
toewijzing van deze betrekkingen. 
 
De treinbestuurders die niet kunnen worden geregulariseerd wegens het mislukken in de 1e, 
2e of 3e fase van de beroepsopleiding kunnen, op hun aanvraag en mits een gunstig advies 
van de betrokken directie, in functie van de behoeften, zich kandidaat stellen voor de 
betrekking van eerste assistent operaties, onder de voorwaarden die voorzien zijn in het 
reglement voor de toewijzing van deze betrekking. 

 

 

                                                           
(1)  De aanduiding van de rang verbonden aan elke graad komt voor in de bijlage 1 van het ARPS – Bundel 520. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN HET VAK “TECHNISCHE KENNIS” VOORZIEN VOOR DE 
PROEVEN DIE TOEGANG GEVEN TOT DE GRAAD VAN TREINBESTUURDER 
 
1. Mechanica 
 

a) Statica  
 

 Kracht, moment van een kracht en koppel van krachten en evenwichtsvoorwaarden 
 
b) Kinematica 
 

 Kenmerken van een beweging 

 Eenparige rechtlijnige beweging 
 
c) Dynamica 
 

 Verband tussen kracht, massa en beweging 

 Zwaartekracht, massa en gewicht 

 Arbeid en vermogen 
 

 
2. Elektriciteit 
 

a) Algemene kennis 
 

 Elektrische noties en grootheden: spanning, stroom, weerstand 

 Verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom 
 

b) Gelijkstroom 
 

 Wet van Ohm 

 Arbeid en vermogen en elektrische energie 

 Het Joule-effect 

 De kortsluiting 
 
3. Pneumatica 
 

 Betrekking tussen druk, kracht en oppervlak 

 Praktische eenheden  

 Notie van toepassingen op rollend materieel 
 
4. Remming der treinen – Basisprincipes 
 

 Werkingsprincipes van de rem 

 Werking van de automatische rem 

 Werking van een rechtstreekse rem 

 De immobilisatierem 

 Remproeven 
 
 
5. Seininrichting - Basisprincipes 
 

 Spoorwegen 

 Sporen 

 Lichtseinen 

 Snelheidssignalisatie 

 Allerhande seinen 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

UNIVERSITAIREN EN GELIJKGESTELDEN 

 

 

 

A. GRADEN 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden omvatten de volgende graden: 

 

 adviseur; 

 architect 

 arts; 

 bio-ingenieur; 

 burgerlijk ingenieur ; 

 burgerlijk ingenieur-architect; 

 industrieel ingenieur. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING  

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend aan de 

laureaten van openbare proeven waarvan sprake onder letter C hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

De universitaire betrekkingen en gelijkgestelden worden toegekend door middel 

van proeven overeenkomstig de bepalingen van Titel I van deze bundel en 

rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.  

 

I. Vacante betrekking(en) 

 

Elke vacante betrekking maakt het voorwerp uit van een oproep tot kandidaten. 

De vacature(s), gebaseerd op de functiebeschrijving die daarvan is uitgevoerd, 

omvat(ten) alle relevante informatie i.v.m. de vacante betrekking en de 

selectiewijze. 
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II. Wijze van aankondiging van de vacante betrekking en indiening van de 

kandidaturen 

 

De vacature(s) wordt(worden) gelijktijdig gepubliceerd via Intraweb en alle 

andere adequate externe communicatiekanalen. Evenwel kan(kunnen) de 

vacature(s), op vraag van de betrokken directie(s), beperkt worden voor interne 

kandidaten.  

 

Elk dossier van kandidaatstelling zal een gemotiveerde brief, een curriculum 

vitae(CV) en de eventuele bijkomende gevraagde informatie omvatten. 

 

  III. Selectieprocedure 

 

1. Voorafgaande selectie 

 

Een voorafgaande selectie wordt uitgevoerd op basis van een CV-screening. Zij 

bestaat uit het selecteren van de kandidaten die het best beantwoorden aan het 

gezochte profiel op basis van de objectieve voorwaarden van de 

functiebeschrijving. 

 

2. Proef 

 

De proef kan bestaan uit verschillende delen die gespecifieerd worden in de 

oproep tot kandidaten: 

 

a) Geschiktheidstesten
(1)(2)

  

 

b) Psychoprofessionele-evaluatie
(1)

 

 

c) Schriftelijke/geïnformatiseerde test
(2)

 

 

De schriftelijke/geïnformatiseerde test heeft tot doel de verworven technische 

kennis voor de betrekking te evalueren. Deze evaluatie is eliminerend (“heeft 

voldaan”/”heeft niet voldaan”) maar heeft geen invloed op de rangschikking van 

de laureaten. 

 

3. Jurygesprek 

 

Het jurygesprek heeft tot doel de kandidaat te evalueren met betrekking tot de 

specifieke competenties die verbonden zijn aan de betrekking, zijn motivering te 

beoordelen, zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrokken 

betrekking. Een schriftelijke/geïnformatiseerde voorbereiding zal eventueel aan 

de kandidaat worden gevraagd. 

 

De juryleden worden bijgestaan door een selectieadviseur van HR Rail. 

 

 

                                                           
(1)

  Zie glossarium 
(2)

  In functie van het aantal kandidaturen en de behoeften kan dit deel worden afgeschaft.
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4. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de verschillende delen van de proef is als volgt 

vastgesteld: 

 

- 2 uur voor de geschiktheidstesten; 

- 2 uur voor de psychoprofessionele-evaluatie; 

- 3 uur voor de schriftelijke/geïnformatiseerde test; 

- 1 uur voor het jurygesprek. 

 

5. Slaagcriteria 

 

Om laureaat te worden verklaard moeten de kandidaten ten minste 12/20 behalen 

voor het jurygesprek. 

 

IV. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

jurygesprek. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens hun 

leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

V. Geldigheidstermijn 

 

De geldigheidstermijn is vastgesteld op 1 jaar voor de laureaten van de proeven.  

 

Deze geldigheidstermijnen vervallen vervroegd wanneer de selectiewijze 

verbonden aan de betrokken graad(graden) fundamenteel is gewijzigd. 

 

 

 

D. AANWERVING OF AANSTELLING 
 

De aanwerving of aanstelling geschiedt altijd in stage (of op proef) 

overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening 

houdend met de bijzondere voorwaarden die hierna worden vermeld. 

 

Bij het begin van de stage (of proefperiode) wordt door de onmiddellijke chef een 

opleidings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld in overleg met het betrokken 

personeelslid en een opleidingsadviseur.  

Dit programma zal worden aangepast aan de individuele en specifieke behoeften 

van de stagiair zowel op het vlak van de technische als de gedragscompetenties. 

Voor het personeelslid in stage zal dit programma een verplichte 

gemeenschappelijke opleiding bevatten met betrekking tot de organisatie en de 

werking van de Belgische Spoorwegen. 
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In afwijking van de algemeenheden van Bundel 501 – Titel I – Deel IV – 

Hoofdstuk VI worden de geregulariseerde personeelsleden waarvan de aanstelling 

geschiedt zonder verandering van graad, onderworpen aan een vereenvoudigde 

proefperiode. De proefperiode wordt “vereenvoudigd” genoemd omdat slechts 

één verslag wordt opgemaakt door de onmiddellijke chef van het personeelslid op 

het einde van de duur van deze proefperiode. De duur van de vereenvoudigde 

proefperiode is echter conform de algemeenheden vastgesteld in Bundel 501 – 

Titel I – Deel IV – Hoofdstuk VI – Letter B. 

 

  In geval van mislukken voor de stage of proefperiode: 

 

- zijn voor de personeelsleden in stage de bepalingen van het ARPS – Bundel 

501 – Titel I – Deel IV van toepassing; 

 

- kan het personeelslid op proef dat al in het bezit was van een graad van rang 

3 mits het akkoord van de betrokken onderneming, terugkeren naar zijn 

vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante posten kan hij er buiten kader 

worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het personeelslid buiten kader 

benuttigd in de onderneming of directie die de kandidaat heeft geselecteerd. 

 

- zijn voor het personeelslid op proef dat in het bezit was van een graad lager 

dan rang 3 de bepalingen van het ARPS – Bundel 501 – Titel I – Deel IV 

van toepassing. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 

 

 

E. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

I. Beperking van de kandidaturen 

 

De kandidaat die in toepassing van deze bepalingen is aangeworven of aangesteld 

mag zich gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanwerving of 

aanstelling geen kandidaat stellen voor een andere betrekking (behalve in geval 

van graadbevordering). 

 

II. Kandidatenlijsten 

 

De aanwerving, aanstelling of overplaatsing van een kandidaat die op de 

kandidatenlijst voorkomt van meerdere universitaire proeven heeft tot gevolg dat 

hij afziet van een aanstelling in één van de andere universitaire betrekkingen 

waarvoor hij eveneens laureaat was. 

 

III. Uitvoering van aanstellingen en overplaatsingen 

 

Het personeelslid dat is aangeduid om een universitaire betrekking te bekleden, 

moet er ten laatste 6 maand na zijn aanduiding bezit van nemen. 
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IV. Afschaffing van betrekking na de stage of proefperiode 

 

In geval een personeelslid na zijn stage of proefperiode beschikbaar wordt gesteld 

door afschaffing van betrekking kan hij, mits het akkoord van de betrokken 

onderneming, terugkeren naar zijn vroegere werkzetel. Bij gebrek aan vacante 

posten kan hij er buiten kader worden geplaatst. Zonder dit akkoord wordt het 

personeelslid buiten kader benuttigd in de onderneming of directie die de 

kandidaat heeft geselecteerd. 

 

In functie van zijn vroegere graad kan het personeelslid een aanvraag om 

overplaatsing indienen en/of zich kandidaat stellen voor een andere vacante 

betrekking. 
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TITEL II 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

DEEL II 

 

VAKBEDIENDE 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

  

 De hoofdwerkzaamheden van een vakbediende kan bestaan uit: 

 

- schoonmaken, afvalophaling en verfraaiingswerkzaamheden;  

- handenarbeid waarvoor weinig of geen schoolse opleiding nodig is; 

- werken met gereedschap en kleinere machines; 

- reiniging en bevoorrading van de sanitaire installaties; 

- bewaken van de spoorwegovergangen; 

- uitvoeren van de veiligheidsfunctie “schildwacht”. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van vakbediende wordt toegewezen per district en door middel van een 

beroepsproef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend 

met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. 

 

 

C. BEROEPSPROEF 
 

 

 I. Keuze van affectatie 

 

 De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 

 

II. Vereist diploma of getuigschrift 

 

Er is geen diploma of getuigschrift vereist. 

 

 III. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de beroepsproef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de 

betrekking van vakbediende en de werkomstandigheden die eraan verbonden zijn, toe 

te lichten. 
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IV. Vakken en aard van de proef  

 

De beroepsproef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 

- Eerste gedeelte
(1) 

: 
1. Algemene kennis 

 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 

V. Uitvoerig programma  

 

1. Algemene kennis 

  

In het eerste gedeelte wordt de algemene kennis van de kandidaat omtrent wiskunde 

en Nederlands alsook zijn vermogen om instructies te begrijpen getest door middel 

van meerkeuzevragen (voor alle directies samen). 

 

 2. Jurygesprek 

   

Het tweede gedeelte van de beroepsproef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek 

dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn redeneer- en 

bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

vakbediende (per directie). 

 

VI. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de beroepsproef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste gedeelte 

en op een 1/2 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VII. Slaagcriteria 

 

De kandidaten worden laureaat verklaard voor het eerste gedeelte indien ze ten minste 

10/20 behalen. De laureaten van het eerste gedeelte worden opgeroepen voor het 

tweede gedeelte in functie van de behoeften. 

 

Ze worden laureaat verklaard voor de desbetreffende directie, waarvoor ze het tweede 

gedeelte afgelegd hebben, indien ze ten minste 12/20 behalen voor het tweede 

gedeelte. 

 

VIII. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden per district gerangschikt, volgens het behaald aantal punten op 

het vak “Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt gegeven aan de oudste. 

                                                           
(1)

  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste deel worden afgeschaft. In dit geval 

worden de vakken van het eerste gedeelte geëvalueerd in het tweede gedeelte van de proef. 
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Bovendien kunnen de statutaire, tijdelijke of contractuele personeelsleden, op hun 

aanvraag, genieten van een voorrang om aangesteld te worden in hun werkzetel van 

affectatie. 

 

 

D. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van 

deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen 

bijzondere voorwaarden. 

 

 I. Proefperiode of stage 

 

Tijdens hun proefperiode of stage volgen de vakbedienden een beroepsopleiding en 

een plaatselijke opleiding specifiek voor hun werkzaamheden. 

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 

worden beschreven in een leerplan waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt 

bij de aanvang van de opleiding. 

 

 II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de vakbedienden op proef of in stage voldoen 

bij de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding volgens de voorwaarden voorzien 

in het leerplan. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN  

VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

VAKBEDIENDE (SPOREN)  

 

 

 

 

A. WERKZAAMHEDEN 

  

De spoorwerken hebben zowel betrekking op de onderbouw als de bovenbouw. 

Uitvoeren van spoorwerken en in hun nabijheid. 

Uitvoeren van veiligheidsfuncties: 

- “schildwacht”; 

- “overwegwachter”. 

 

 

B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van vakbediende (sporen) wordt toegewezen per district volgens 

de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna 

vermelde bijzondere voorwaarden en in volgende voorrangsorde: 

 

1
e
) op hun aanvraag en mits een gunstig advies van de betrokken directie, 

aan de niet in hun graad geregulariseerde gespecialiseerde vakbedienden 

(sporen) wegens onvoldoende beroepskennis. 

 

Deze personeelsleden worden onderling gerangschikt volgens de datum 

van het proces-verbaal van het mislukken voor de regularisatieproef of 

van de notificatie van het einde van de stage of proefperiode. 

 

In voorkomend geval worden zij onderling gerangschikt volgens het 

behaald aantal punten voor de regularisatieproef; 
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2
e
) aan de volgende kandidaten, onderling gerangschikt in chronologische 

volgorde van de processen-verbaal van de proeven: 

 

- met hun akkoord en in functie van de behoeften, aan de kandidaten die 

niet geslaagd zijn voor een proef die toegang geeft tot de graad van 

gespecialiseerd vakbediende (sporen) maar waarvan de bekwaamheden 

door de jury van het tweede gedeelte van de proef als voldoende werden 

beoordeeld voor de uitoefening van de werkzaamheden van vakbediende 

(sporen).  

 

Zij worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek” voor de proef die toegang geeft tot de graad van 

gespecialiseerd vakbediende (sporen). Bij gelijk aantal punten worden ze 

gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan 

de oudste; 

 

- aan de laureaten van de beroepsproef waarvan sprake onder letter C 

hierna. 

  

In geval de datum van het proces-verbaal dezelfde is, wordt voorrang 

verleend aan de laureaten die hebben deelgenomen aan de beroepsproef 

die toegang geeft tot de graad van vakbediende (sporen) waarvan sprake 

onder letter C hierna. 

 

 

C. BEROEPSPROEF 

 

I. Keuze van affectatie. 

 

De kandidaten kiezen het district waar ze wensen geaffecteerd te worden. 

 

II. Vereist diploma of getuigschrift 

 

Er is geen diploma of getuigschrift vereist. 

 

III. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de beroepsproef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de 

betrekking van vakbediende (sporen) en de werkomstandigheden die eraan 

verbonden zijn, toe te lichten. 
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IV. Vakken en aard van de proef  

 

De beroepsproef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte
(1)

: 

1. Algemene kennis 

 

- Tweede gedeelte: 

2. Jurygesprek 

 

V. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Algemene kennis 

  

In het eerste gedeelte wordt de algemene kennis van de kandidaat omtrent 

wiskunde en het Nederlands alsook zijn vermogen om instructies te begrijpen 

getest door middel van meerkeuzevragen. 

 

2. Jurygesprek 

   

Het tweede gedeelte van de beroepsproef is mondeling en bestaat uit een 

jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, 

zijn redeneer- en bevattingsvermogen en zijn interesse voor de betrekking van 

vakbediende (sporen). 

 

VI. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de beroepsproef is vastgesteld op 1 uur voor het eerste 

gedeelte en op een 1/2 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VII. Slaagcriteria 

 

Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

Zij worden laureaat verklaard wanneer ze ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

VIII. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden per district gerangschikt, volgens het behaald aantal 

punten op het vak “Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt gegeven aan de oudste. 

 

                                                           
(1)

  In functie van het aantal kandidaten en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. In dit 

geval worden de vakken van het eerste gedeelte geëvalueerd in het tweede gedeelte van de proef. 
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Bovendien kunnen de statutaire, tijdelijke of contractuele personeelsleden, op 

hun aanvraag, genieten van een voorrang om aangesteld te worden in hun 

werkzetel van affectatie. 

 

 

D. AANSTELLING OF AANWERVING 

 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen 

van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

I. Stage of proefperiode  

 

Tijdens hun stage of proefperiode volgen de vakbedienden (sporen) een 

fundamentele opleiding specifiek voor hun werkzaamheden en eventueel een 

initiatie. 

 

De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

opleiding worden gepreciseerd in een leerplan waarvan elke kandidaat een 

exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding. 

 

II. Regularisatie 

 

Om geregulariseerd te worden, moeten de vakbedienden (sporen) op proef of in 

stage voldoen bij de fundamentele opleiding en eventuele initiatie volgens de 

voorwaarden voorzien in het leerplan. 
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TITEL II  

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

DEEL II  

 

 

VEILIGHEIDSBEDIENDE 

 

   

A. WERKZAAMHEDEN 

 

I.  Opdrachten van bewaking    

 

- Statische en mobiele bewaking en bescherming van het onroerend en roerend goed 

ter hoogte van het spoorwegdomein en de aanhorigheden. 

- Toegangs- en uitgangscontrole aan de ingang/uitgang van de directiegebouwen. 

- Technische bewaking van bepaalde plaatsen (toezicht via camera’s, behandeling van 

alarmen, ...).  

 

II.  Opdrachten van de veiligheidsdienst 

 

- Vaststellen van en strijd tegen de inbreuken op de politie van de spoorwegen op het 

spoorwegdomein (een proces-verbaal opstellen). 

- Beveiligen van de reizigers, het personeel en de goederen op het spoorwegdomein 

(preventie en interventies). 

- Steun aan de openbare macht, specifiek in het kader van de controles in het 

internationaal verkeer. 

- Bewaking en beveiliging van de internationale spoorweginstallaties. 

- Bewaking van de treinstellen uitgeweken in de bundels. 

 

 

 

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

De betrekking van veiligheidsbediende wordt toegewezen door middel van een proef 

volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn: 

 
-  van een getuigschrift van de tweede graad van het algemeen, technisch of 

kunstsecundair onderwijs
(1) 

of van het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van 
de derde graad van het beroepssecundair onderwijs afgeleverd door een door de Staat 
of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

                                                 
(1) Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het vereiste 

getuigschrift. 
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- of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs voor sociale promotie 

bekomen na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het hierboven vermeld getuigschrift.  

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten het vereiste 

document niet voorleggen. 

 

II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd om een 

verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel het beroep van veiligheidsbediende 

toe te lichten en om informatie te verschaffen over de modaliteiten voor aanwerving, opleiding, 

benuttiging en bezoldiging.  

 

III. Vakken en aard van de proef 

 

  De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

-  Eerste gedeelte
(2)

  
 1.  Opstellen van een rapport 
 
-  Tweede gedeelte 
 2.  Jurygesprek 

 

IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Opstellen van een rapport 

 

  Op basis van een tekst overhandigd aan de kandidaten, opstellen van een rapport over een 

voorval of ongeval overkomen op spoorwegdomein (val van een reiziger, vaststelling van 

vernieling, brand, ...) met een gedetailleerde uiteenzetting van de in deze omstandigheden te 

nemen maatregelen. 

 

  De beoordeling slaat op de inhoud, de vorm en de spelling. 

 

2. Jurygesprek 

 

  Een jurygesprek dat als doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn 

gedrag, zijn beoordelings- en redeneervermogen alsook zijn interesse voor de onderneming 

en de betrekking van veiligheidsbediende. 

 

V. Duur van de proef 

 

  De maximumduur van de proef is vastgesteld op 3 uur voor het eerste gedeelte en op ½ uur 

voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Slaagcriteria 

 

  Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten tenminste 10/20 

behalen op het eerste gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien ze tenminste 12/20 

behalen op het tweede gedeelte. 

 

 

 

 

                                                 
(2) Afhankelijk van het aantal kandidaturen en de behoeften kan het eerste gedeelte worden afgeschaft. 
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  VII. Rangschikking van de laureaten 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak 

“Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 

verleend aan de oudste.  

 

 

   

D.  AANSTELLING OF AANWERVING  

 

I. Voorwaarden van aanstelling of aanwerving  

De kandidaten moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals opgenomen in de wet 

van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en in aanverwante 

uitvoeringsbesluiten. 

 

De aankondiging van de proef maakt melding van de wettelijke bepalingen die betrekking 

hebben op de aanwerving. 

 

Iedere kandidaat ontvangt samen met de uitnodigingsbrief de wettelijke bepalingen en het in 

te vullen formulier bedoeld in punt II waarmee hij zijn schriftelijke toestemming verleent 

betreffende de onderstaande pre-screening.  

 

II.  Pre-screening 

 

De wet van 2 oktober 2017 die de private en bijzondere veiligheid reglementeert, verplicht de 

veiligheidsbedienden te voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de 

functie en geen feiten hebben begaan die, zelfs al maakten ze niet het voorwerp uit van een 

strafrechterlijke veroordeling, een ernstige tekortkoming op de beroepsdeontologie uitmaken 

en hierdoor het vertrouwen van de betrokkene in het gedrang brengen.  

 

Deze voorwaarde tot uitoefening wordt onderzocht door de FOD Binnenlandse Zaken, die 

een onderzoek instelt naar de veiligheidsvoorwaarden. 

 

De bovengenoemde wet vermeldt dat de personen die worden onderzocht hiervoor hun 

toestemming moeten geven. 

  

De laureaten moeten vóór de aanwerving een gunstig advies hebben verkregen door FOD 

Binnenlandse Zaken met betrekking tot het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden. Bij 

ongunstig advies wordt de laureaat geschrapt van de kandidatenlijst. 

 

III. Psychotechnische test 

De laureaten moeten het bewijs leveren dat ze geslaagd zijn voor de psychotechnische test 

die wordt opgelegd door de wettelijke bepalingen
(3)

 voordat ze hun stage of proefperiode 

kunnen beginnen.  

 

De laureaten die niet geslaagd zijn voor deze psychotechnische test worden geschrapt van 

de kandidatenlijst. 

 

 

 

                                                 
(3)  De kosten verbonden aan de test worden na aanwerving als veiligheidsbediende in stage (of aanstelling op 

de proef) aan de betrokkenen terugbetaald. 

 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 
Veiligheidsbediende – Blz. 4 

 

58 H-HR/2019 

 

IV. Aanstelling of aanwerving 

 

  De aanstelling of aanwerving gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel 

IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 

  1. Voorleggen van document 

 

  Het uittreksel uit het strafregister uitgereikt overeenkomstig artikel 596 1e lid van het wetboek 

van strafvordering dat de laureaat moet voorleggen (of elk gelijkwaardig document dat 

afgeleverd is door een bevoegde autoriteit), moet voldoen aan de wettelijke bepalingen die 

door de laureaat gekend zijn door er een kopie van ontvangen te hebben.  

 

  2. Proefperiode of stage  

 
Tijdens de proefperiode of stage volgen de veiligheidsbedienden een beroepsopleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden, gevolgd door een plaatselijke opleiding, zoals voorzien 
in het leerplan. 
 
De duur van de stage of proefperiode omvat de nodige tijd om de beroepsopleiding en 
plaatselijke opleiding te volgen. 
 

3. Opleiding  

 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van de beroepsopleiding 
en de plaatselijke opleiding worden beschreven in het leerplan waarvan iedere kandidaat een 
exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding.  

 

4. Regularisatie 

 
Om geregulariseerd te worden, moeten de veiligheidsbedienden op proef of in stage: 
 
- voldoen aan de proeven die de beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding afsluiten, 

overeenkomstig het leerplan; 
- in het bezit zijn van een identificatiekaart afgeleverd aan de NMBS door de FOD 

Binnenlandse Zaken; 
- in het bezit zijn van het rijbewijs voorzien bij KB van 23 maart 1998 en tenminste geldig 

voor de categorie B (handgeschakelde versnellingsbak)
(4)

. 
  
  Er zal een einde worden gesteld aan de stage- of proefperiode indien de veiligheidsbediende 

niet voldoet aan de regularisatievoorwaarden binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf 
de aanvang van de stage- of proefperiode. 

 

 

 

E.   BIJZONDERE VOORWAARDEN 

 

De veiligheidsbediende oefent tijdens zijn loopbaan als veiligheidsbediende geen enkele 

activiteit uit die onverenigbaar is met de wettelijke bepalingen. De veiligheidsbediende die niet 

meer aan de wettelijke voorwaarde voldoet, opgenoemd in artikel 61 van de wet van 2 oktober 

2017 die de private en bijzondere veiligheid reglementeert, is gehouden hiervan onmiddellijk 

de personen die de werkelijke leiding hebben van de onderneming, dienst of instelling op de 

hoogte te brengen. 

 

                                                 
(4)  Zij die later een rijverbod oplopen, zijn gehouden hun onmiddellijke chef onmiddellijk hierover in te lichten 

(ARPS – Bundel 550). 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

VERKEERSINFOBEDIENDE 

 

 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 

 

 Informatie verstrekken aan de reizigers betreffende het treinverkeer (vertrek, 

aankomst, vertragingen, spoor- of perronwijzigingen, afschaffing van treinen, 

samenstelling van de treinen, plaatsreserveringen, enz.). 

 Omroepen van bijzondere niet-commerciële boodschappen. 

 Is medeverantwoordelijk voor de coördinatie van de interne communicatie over 

het treinverkeer: opvragen en opzoeken van informatie, doorgeven van die 

informatie aan diverse collega’s en invoering van gegevens in 

informaticatoepassingen. 

 Medewerking aan de rechtvaardiging van de treinvertragingen. 

 Coördineren van de hulp aan de personen met beperkte mobiliteit. 

 Zoeken naar alternatieven bij gemiste aansluitingen. 

 Bijwerken van statistieken. 

 

  

B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 

 

  De betrekking van verkeersinfobediende wordt toegewezen door middel van 

een openbare proef volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I) en de 

bijzondere voorwaarden opgenomen onder letter C hierna. 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 
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- van het diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig), afgeleverd 

door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling; 

 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs voor sociale 

promotie bekomen na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het hierboven vermelde diploma. 

 

  De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat 

document niet voorleggen. 

 

II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel de 

betrekking van verkeersinfobediende toe te lichten en om informatie te 

verschaffen over de voorwaarden wat betreft de aanwerving, opleiding, 

benuttiging en de eraan verbonden bezoldiging. 

 

 III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit drie delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte: 

1. Luisterproef 

 

- Tweede gedeelte: 

Psychoprofessionele evaluatie 

 

- Derde gedeelte: 

 2. Jurygesprek 

 3. Mondelinge vaardigheden (lezen en articulatie) in het Nederlands, 

Frans, Engels en Duits 

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

 1.  Luisterproef 

  

 Er wordt gepeild naar het begrip van een gesproken tekst van algemene aard in 

het Nederlands. 

 

 Psychoprofessionele evaluatie 

  

 Zie glossarium. 
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 2.  Jurygesprek 

 

 Jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, 

zijn gedrag, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van 

verkeersinfobediende alsook om na te gaan of hij het vereiste redeneer- en 

bevattingsvermogen bezit en de bekwaamheden die nodig zijn voor de 

uitoefening van de werkzaamheden verbonden aan deze betrekking. 

 

 3.  Mondelinge vaardigheden (lezen en articulatie) in het Nederlands, Frans, 

Engels en Duits  

  

 In het Nederlands: een verzorgde en duidelijke uitspraak hebben 

(standaardtaal) en zich vlot en genuanceerd kunnen uitdrukken. 

 

 In het Frans: standaardformuleringen kunnen uitdrukken i.v.m. het 

treinverkeer. De kandidaat moet bovendien in staat zijn deel te nemen aan een 

eenvoudige conversatie. 

 

 In het Engels en Duits: standaardformuleringen kunnen uitdrukken i.v.m. het 

treinverkeer. 

 

 V. Duur van de proef 

 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1 uur voor het derde gedeelte. 

 

 VI. Slaagcriteria 

 

 Om voor het derde gedeelte opgeroepen te worden, moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.  

 

 Ze worden laureaat verklaard voor zover zij ten minste 10/20 behalen voor elk 

vak van het derde gedeelte en 12/20 voor het geheel van het derde gedeelte.  

 

 VII. Rangschikking  

 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het 

vak “Jurygesprek”. 

 

Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

D.  AANSTELLING OF AANWERVING 

 

 De aanstelling of aanwerving als verkeersinfobediende gebeurt volgens de 

voorwaarden van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 



Bundel 501 – Titel II – Deel II 

Verkeersinfobediende – Blz. 4 

 

50 H-HR/2018 

 Tijdens de proefperiode of stage volgen de verkeersinfobedienden een 

beroepsopleiding, gevolgd door een plaatselijke opleiding. 

 

 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

beroepsopleiding en de plaatselijke opleiding worden beschreven in het 

leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de 

opleiding. 

 

 

 



Deze graad is toegankelijk via een selectieproef alleen bestemd voor statutaire personeelsleden 
van de Belgische Spoorwegen en onder bepaalde voorwaarden. 
 
In de ARPS bundel 501 – Titel III – Delen I en II zal u alle informatie terugvinden die betrekking 
heeft op: 
 

 de bevorderingsonderafdelingen  
 http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3996 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de selectieproeven  
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-280 
 

 de voorwaarden voor de toegang tot de graden 
http://sharepoint.hr-
rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHR
DOC-1740450697-3895 

 

http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3996
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-280
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
http://sharepoint.hr-rail.be/sites/DocCenter/HrDocCenter/_layouts/15/OSSSearchResults.aspx?k=docid%3DHRDOC-1740450697-3895
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

 

 

DEEL II 

 

 

 

VERKEERSLEIDER (NIVEAU 2) 

 

      

 

A.  WERKZAAMHEDEN 
 

  Toezicht en uitvoering van veiligheidsprocedures in de seinhuizen. 

 

 

B.   TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van verkeersleider (niveau 2) wordt toegewezen overeenkomstig 

de bepalingen van Titel I van deze bundel in volgende voorrangsorde: 

 

I. aan de laureaten van de gesloten proef waarvan sprake onder letter C 

hierna;  

 

II. aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter D 

hierna. 

 

 

C.  GESLOTEN PROEF 
 

  I. Toegang 

 

  De gesloten proef is toegankelijk voor de verkeersleiders (niveau 3) die de 

volgende voorwaarden vervullen: 

 

- ten minste 2 jaar graadanciënniteit bezitten
(1)

. Wanneer het personeelslid 

niet de vereiste graadanciënniteit bezit wordt er, in voorkomend geval, 

rekening gehouden met de dienstanciënniteit verworven als tijdelijk 

verkeersleider (niveau 3); 

- ten minste de aanschrijving “goed” bezitten. 

 

 

                                                           
(1)

  Deze anciënniteitsvoorwaarde kan, in functie van de behoeften, op vraag van de betrokken directie 

worden afgeschaft. In dat geval wordt deze bijzonderheid vermeld in het jobnews waarmee de proef 

wordt aangekondigd. 
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  II. Periodiciteit 

 

  De proef wordt georganiseerd in functie van de behoeften. 

   

  III. Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

 

- Eerste gedeelte 

1. Technische kennis  

 

   - Tweede gedeelte 

   2. Jurygesprek 

 

  IV. Uitvoerig programma van de vakken 

 

  1. Technische kennis 

    

Testen van de technische kennis van de kandidaat. 

 

2. Jurygesprek 

 

Het tweede deel van de proef bestaat uit een jurygesprek met als doel het 

bevattings- en redeneervermogen van de kandidaat te beoordelen, zijn 

motivering alsook om na te gaan of hij de nodige technische kennis en 

bekwaamheden heeft verworven om hem toe te laten tot de hogere betrekking.  

 

3. Programma 

 

De technische kennis waarvan sprake onder 1 en 2 hiervoor slaat op de vakken 

met betrekking tot de toegang tot de graad van verkeersleider (niveau 1). 

 

 V. Duur van de proef 

 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

VI. Vrijstelling van het eerste gedeelte van de proef 

 

De kandidaten die ten minste 12/20 hebben behaald voor het eerste gedeelte 

kunnen genieten van een vrijstelling van dit gedeelte van de proef bij de 

volgende sessie van de gesloten proef voor zover het programma en de 

slaagcriteria ongewijzigd blijven.  
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 VII. Vereist aantal punten 

 

1. Kandidaten die de volledige proef afleggen 

 

Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten de 

kandidaten ten minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. Zij worden 

laureaat verklaard wanneer zij ten minste 10/20 behalen voor het tweede 

gedeelte en 12/20 voor het geheel van de proef. 

 

2. Kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte 

 

De kandidaten die vrijgesteld zijn van het eerste gedeelte worden laureaat 

verklaard voor zover zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte van 

de proef. 

 

  VIII. Rangschikking 

 

De laureaten worden gerangschikt volgens de volgende criteria en in deze 

voorrangsorde: 

 

 het totaal behaald aantal punten; 

 de leeftijd, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

  Wanneer zij dit wensen kunnen ze evenwel genieten van een voorrang om 

aangesteld te worden in hun werkzetel waar ze geaffecteerd zijn. Zij kunnen in 

geen geval de laureaten voorafgaan die nog in lijst zijn van voorgaande 

proeven. 

 

  IX. Bijzondere bepalingen (overgangsmaatregel) 

 

De verkeersleiders (niveau 3) die laureaat zijn van de selectieproeven die 

toegang geven tot de graad van verkeersleider (niveau 1) zijn vrijgesteld van de 

gesloten proef. Zij worden ingeschreven op de kandidatenlijst van de 

betrekking van verkeersleider (niveau 2) vanaf de datum van het proces-

verbaal van de selectieproef waarvan ze laureaat zijn. 
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D.  OPENBARE PROEF 

 

De betrekking van verkeersleider (niveau 2) wordt eveneens toegewezen op 

grond van een openbare proef overeenkomstig de bepalingen van deze bundel 

(Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 

voorwaarden.  

 

  I. Vereist diploma of getuigschrift 

 

  De kandidaten moeten in het bezit zijn: 

 

- van een diploma van het hoger onderwijs behaald na een basisopleiding 

van één cyclus; 

 

- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger 

economisch, sociaal of technisch onderwijs van het korte type voor 

sociale promotie en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het 

voormeld diploma met volledig leerplan; 

 

afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

 II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel 

het beroep van verkeersleider (niveau 2) toe te lichten en om informatie te 

verschaffen over de modaliteiten voor aanwerving, opleiding, benuttiging en de 

eraan verbonden bezoldiging. 

 

 III. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken:  

 

 - Eerste gedeelte:  

  1. Geschiktheidstesten 

 

 - Tweede gedeelte:  

  2. Jurygesprek 

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

 1. Geschiktheidstesten
 

 

Zie glossarium. 
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 2. Jurygesprek 

 

 Het tweede gedeelte van de proef is mondeling en bestaat uit een jurygesprek 

dat tot doel heeft te oordelen over de motivatie van de kandidaat, zijn gedrag, 

zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van verkeersleider (niveau 

2) alsook om na te gaan of hij het vereiste redeneer- en bevattingsvermogen 

bezit en de bekwaamheden voor de uitoefening van de werkzaamheden die 

verbonden zijn aan deze betrekking. 

 

 V. Duur van de proef 
 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

 VI. Slaagcriteria 

 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten 

minste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte. 

 

 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 

 

 VII. Rangschikking 
 

De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten voor het 

tweede gedeelte. 

 

Bij gelijk aantal punten worden de laureaten onderling gerangschikt volgens 

hun leeftijd waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste. 

 

 

E.   AANSTELLING OF AANWERVING 

 

I. Gesloten proef 

 

 Tijdens de proefperiode volgen de verkeersleiders (niveau 2) die laureaat zijn 

van de gesloten proef een beroepsopleiding specifiek voor hun betrekking 

gevolgd door een plaatselijke initiatie. 

 

 De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze 

beroepsopleiding en de plaatselijke initiatie worden beschreven in een leerplan 

waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de 

opleiding. 

 

 Om geregulariseerd te worden moeten de verkeersleiders (niveau 2) op proef 

voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke initiatie zoals voorzien in het 

leerplan. 
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II. Openbare proef 
 

De laureaten van de openbare proef worden aangeworven of aangesteld in de 

graad van verkeersleider (niveau 3) in stage of op proef; zij volgen eerst de 

beroepsopleiding van de verkeersleiders (niveau 3) alsook een plaatselijke 

initiatie. Nadien worden ze voor een periode van 6 maand benuttigd in een 

seinhuis als verkeersleider (niveau 3). Op het einde van deze periode worden 

zij, wanneer ze gunstig worden beoordeeld, beschouwd als zijnde 

geregulariseerd in de graad van verkeersleider (niveau 3); zij zijn evenwel nog 

altijd in stage of op proef als verkeersleider (niveau 2). 

 

 Vervolgens volgen ze de beroepsopleiding van de verkeersleiders (niveau 2) en 

de plaatselijke initiatie. Om geregulariseerd te worden moeten de 

verkeersleiders (niveau 2) op proef of in stage voldoen bij de beroepsopleiding 

en de plaatselijke initiatie zoals voorzien in het leerplan. 

 

 

F.   BIJZONDERE BEPALING 

 

1. De geregulariseerde verkeersleiders (niveau 3) die laureaat zijn van de 

openbare proef worden onmiddellijk toegelaten tot de opleiding van de 

verkeersleiders (niveau 2)  

 

2. De verkeersleider (niveau 2) die voortkomt uit een openbare proef en die 

niet in zijn graad kan worden geregulariseerd wegens het niet slagen op 

het einde van de beroepsopleiding specifiek voor zijn betrekking (niveau 

2) of de plaatselijke initiatie wordt aangesteld in de graad van 

verkeersleider (niveau 3) op de 1
e
 dag van de maand die volgt op datum 

van het proces-verbaal van het mislukken voor de beroepsopleiding 

(niveau 2) of de plaatselijke initiatie. 

 

3. De verkeersleiders (niveau 2) worden niet toegelaten het kader van het 

personeel van de verkeersleiding te verlaten voordat ze 10 jaar dienst 

tellen te rekenen vanaf hun aanstelling in dit kader. Dit verbod wordt 

evenwel opgeheven ingeval van bevordering in een graad van een rang 

hoger dan rang 4. 
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TITEL II 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

TOT DE BETREKKINGEN 

 

DEEL II 

 

 

 

VERKEERSLEIDER (NIVEAU 3) 

 

 

 

 

A.  WERKZAAMHEDEN 
 

Toezicht en verkeersregeling in de seinhuizen. 

Uitvoeren van een beperkt aantal veiligheidsprocedures die aan de 

verkeersregeling gekoppeld zijn. 

 

 

B.   TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van verkeersleider (niveau 3) wordt toegewezen volgens de 

bepalingen van deze bundel (Titel I) rekening houdend met de hierna 

opgenomen bijzondere voorwaarden en in volgende voorrangsorde: 

 

I. aan de verkeersleiders (niveau 2) die niet in hun graad worden 

geregulariseerd ingevolge het mislukken op het einde van de 

beroepsopleiding (niveau 2) of de plaatselijke initiatie.  

 

II. aan de laureaten van de openbare proef waarvan sprake onder letter C 

hierna. 

 

 

C.  OPENBARE PROEF 

 

I. Vereist diploma of getuigschrift 
 

 De kandidaten moeten in het bezit zijn: 

 

- van het diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig); 

 

- of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs voor sociale 

promotie bekomen na en cyclus van minstens 750 lestijden en dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het hierboven vermelde diploma; 
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afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

 De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat 

document niet voorleggen.  

 

II. Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten 

uitgenodigd om een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel 

het beroep van verkeersleider (niveau 3) toe te lichten en om informatie te 

verschaffen over de voorwaarden wat betreft de aanwerving, opleiding, 

benuttiging en de eraan verbonden bezoldiging. 

 

 III. Vakken en aard van de proef 

 

 De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 

  

 - Eerste gedeelte:  

  1. Geschiktheidstesten 

 

 - Tweede gedeelte:  

  2. Jurygesprek 

 

 IV. Uitvoerig programma van de vakken 
 

 1. Geschiktheidstesten 

 

Zie glossarium. 

 

 2. Jurygesprek 

 

 Het tweede gedeelte van de proef bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft 

te oordelen over de motivatie van de kandidaat, zijn gedrag, zijn interesse voor 

de onderneming en de betrekking van verkeersleider (niveau 3) alsook om na te 

gaan of hij het vereiste redeneer- en bevattingsvermogen bezit en de 

bekwaamheden voor de uitoefening van de werkzaamheden die verbonden zijn 

aan deze betrekking. 

 

 V. Duur van de proef 
 

 De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte 

en op 1 uur voor het tweede gedeelte. 

 

 VI. Slaagcriteria 

 

 Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten 

hebben voldaan aan het eerste gedeelte. 

 

 Zij worden laureaat verklaard indien zij ten minste 12/20 behalen voor het 

tweede gedeelte. 
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 VII. Rangschikking 
 

  De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het 

vak “Jurygesprek”.  

 

  Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij 

voorrang wordt verleend aan de oudste.  

 

 

D.  AANWERVING OF AANSTELLING 

 

 De aanstelling of aanwerving als verkeersleider (niveau 3) gebeurt volgens de 

voorwaarden van deze bundel (Titel I – Deel IV) en rekening houdend met de 

hierna opgenomen bijzondere voorwaarden.  

 

 I. Stage of proefperiode 

  

 Tijdens de stage of proefperiode volgen de verkeersleiders (niveau 3) een 

beroepsopleiding specifiek voor hun werkzaamheden, gevolgd door een 

plaatselijke initiatie
 (1)

. 

 

 Het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze beroepsopleiding en 

de plaatselijke initiatie worden beschreven in een leerplan waarvan iedere 

kandidaat een exemplaar ontvangt bij het begin van de opleiding. 

 

 II. Regularisatie 

 

 Om geregulariseerd te worden, moeten de verkeersleiders (niveau 3) op proef 

of in stage voldoen bij de beroepsopleiding en de plaatselijke initiatie zoals 

voorzien in het leerplan betreffende hun graad. 

 

 

E.   BIJZONDERE BEPALING 

 

 De verkeersleiders (niveau 3) worden niet toegelaten het kader van het 

personeel van de verkeersleiding te verlaten voordat ze 10 jaar dienst tellen te 

rekenen vanaf hun aanstelling in dit kader. Dit verbod wordt evenwel 

opgeheven ingeval van bevordering in een graad van een rang hoger dan rang 

5. 
 

                                                           
(1)

  De personeelsleden waarvan sprake onder B.I zijn niet onderworpen aan een stage of proefperiode. 
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TITEL II 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 

DEEL II 
 
 

VERPLEGER (VERPLEEGSTER) 
 

 
 
A. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 
De betrekking van verpleger (verpleegster) wordt toegewezen door middel van een proef volgens 
de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen 
voorwaarden. 
 
 
 
B. OPENBARE PROEF 
 
I. Vereist diploma of getuigschrift 
 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs van 
verpleegkunde (behaald na een basisopleiding van één cyclus of via sociale promotie) afgeleverd 
door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende 
inrichting.  
 
II. Vakken en aard van de proef 
 
De proef bestaat uit twee delen en omvat de volgende vakken: 
 
- Eerste gedeelte 

1. Opstellen van een verslag 

- Tweede gedeelte 

2.  Jurygesprek 
 

III. Uitvoerig programma van de vakken 
 

1. Opmaken van een verslag 
 
Opmaken van een verslag over een probleem in verband met de functie en waarvan de elementen 
ter beschikking van de kandidaat(-ate) (bijvoorbeeld, de gegevens van het dossier van een 
patiënt(e)) worden gesteld. 

 
2. Jurygesprek 
 
Het jurygesprek heeft tot doel te oordelen over de motivatie van de kandidaat, zijn redeneer- en 
bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de betrekking van verpleger 
(verpleegster), alsook om zijn technische kennis na te gaan en of hij de vereiste 
gedragscompetenties bezit voor de uitoefening van deze betrekking.  
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IV. Duur van de proef 
 

De maximumduur van de proef is vastgesteld op 4 uur voor het eerste gedeelte en op 1 uur voor 
het tweede gedeelte. 

 
V. Slaagcriteria 

 
Om opgeroepen te worden voor het tweede gedeelte moeten de kandidaten ten minste 10/20 
behalen voor het eerste gedeelte.  
 
Zij worden laureaat verklaard wanneer zij ten minste 12/20 behalen voor het tweede gedeelte. 

 
VI. Rangschikking 
 
De laureaten worden gerangschikt volgens het behaald aantal punten op het vak “Jurygesprek”. 
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang wordt 
verleend aan de oudste. 
 
 
 
C. AANWERVING OF AANSTELLING 
 
De aanwerving of aanstelling van de gebeurt volgens de bepalingen van deze bundel (Titel I – Deel 
IV). 
 
 
 
D.   OVERGANG NAAR DE GRAAD VAN VERPLEGER (VERPLEEGSTER) 1E KLASSE 
 
De verpleger (verpleegster) heeft toegang tot de graad van verpleger (verpleegster) 1e klasse 
wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld: 
 
- ten minste 9 jaar dienstanciënniteit tellen; 
- de aanschrijving “goed” bezitten. 
 
De aanstelling in de hogere graad die van kracht wordt vanaf de eerste dag van het semester dat 
volgt op het semester waarin de voornoemde voorwaarden zijn vervuld, gebeurt ter plaatse, zonder 
proef en met behoud van de datum van ranginneming verworven in de graad van verpleger 
(verpleegster). 
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TITEL II 
 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 
TOT DE BETREKKINGEN 

 
 
 

DEEL II 
 
 
 

WAGENSCHOUWER 
 
 
 
A.  WERKZAAMHEDEN 
 

De voornaamste taken van de wagenschouwer zijn : 
 

- het schouwen en het beproeven van reizigers- en goederenmaterieel; 
- het uitvoeren van de remproeven overeenkomstig de Regelgeving Rem; 
- het uitvoeren van herstellingen aan het rollend materieel (in functie van het 

gereedschap, het materieel en de uitrustingen die beschikbaar zijn); 
- het in dienst zetten van voertuigen; 
- het schouwen en, in voorkomend geval, herstellen van de ladingen die onderweg 

of tijdens het rangeren verschoven zijn; 
- de rudimentaire kennis van boord informatica toepassingen en 

beheerstoepassingen; 
- hulp aan personen met een beperkte mobiliteit. 

 
Indien de uitoefening van hun hoofdfunctie het hen toelaat, kunnen de wagenschouwers, 
daar waar het noodzakelijk blijkt, belast worden met de uitvoering van :  

 
- de verrichtingen “vertrek trein”, namelijk: 

 
- koppelen van de treinlocomotief/-ven;  
- wegnemen van de treinimmobilisatiemiddelen ; 
- overbrengen en afgeven van de treindocumenten aan de  bestuurder(s); 
- overbrengen en plaatsen van de sluitseinlantaarn. 

 
- de verrichtingen “aankomst trein”, namelijk: 

 
- plaatsen van de treinimmobilisatiemiddelen; 
- loskoppelen van de treinlocomotief/-ven; 
- recupereren en overbrengen van de treindocumenten; 
- recupereren en teruggeven van de sluitseinlantaarn aan de bestuurder. 

 
- uitvoeren van eenvoudige rangeringen en elementaire factageverrichtingen. 

 
 
B.  TOEWIJZING VAN DE BETREKKING 
 

De betrekking van wagenschouwer wordt toegewezen door middel van een proef volgens 
de bepalingen van deze bundel (Titel I) en rekening houdend met de hierna opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 
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I. Keuze van affectatie 
 

De kandidaten kiezen het district waar zij wensen geaffecteerd te worden. 
 

II. Vereist getuigschrift 

 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van: 

 
- het getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs (of 

gelijkwaardig)(1); 
- het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 

beroepssecundair onderwijs (of gelijkwaardig); 
- een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs voor sociale 

promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt 
beschouwd met de getuigschriften met volledig leerplan. 

 
behaald in het studiegebied "mechanica - elektriciteit" en afgeleverd door een door de 
Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting. 

 

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dat document 

niet voorleggen. 

 

III.  Informatieve zitting 

 

Vooraleer te worden opgeroepen voor de proef worden de kandidaten uitgenodigd om 

een verplichte informatieve zitting bij te wonen met als doel het beroep van 

wagenschouwer toe te lichten en om informatie te verschaffen over de modaliteiten van 

aanwerving, opleiding, benuttiging en bezoldiging. 

 

IV.  Vakken en aard van de proef 

 

De proef bestaat uit 2 delen en omvat de volgende vakken:  

 
- Eerste gedeelte: 

1. Technische kennis 
 

- Tweede gedeelte: 
2. Jurygesprek 

 

V. Uitvoerig programma van de vakken 

 

1. Technische kennis 
 
De technische kennis van de kandidaat wordt getest door middel van meerkeuzevragen. 
Het uitvoerig programma van de vakken wordt gepreciseerd in de bijlage. 
  
2. Jurygesprek 
 
Jurygesprek dat tot doel heeft te oordelen over de motivering van de kandidaat, zijn 
gedrag, zijn redeneer- en bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de 
betrekking van wagenschouwer alsook om zijn technische kennis na te gaan van de 
vakken waarvan het uitvoerig programma hetzelfde is als dit voorzien voor het eerste 
gedeelte (zie bijlage). 
 
 
 
 

                                                 
(1)  Het gehomologeerd getuigschrift van lager secundair onderwijs wordt gelijkgesteld met het 

vereiste getuigschrift 
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VI. Duur van de proef 
 
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het eerste gedeelte en op 
een ½ uur voor het tweede gedeelte (eventuele voorbereidingstijd niet inbegrepen). 
 
VII. Slaagcriteria 
 
Om voor het tweede gedeelte van de proef te worden opgeroepen, moeten de 
kandidaten tenminste 10/20 behalen voor het eerste gedeelte.   
 
Zij worden laureaat verklaard voor zover zij tenminste 12/20 behalen voor het tweede 
gedeelte.  

 
VIII. Rangschikking van de laureaten 
 
De laureaten worden gerangschikt per district volgens het behaald aantal punten op het 
vak “Jurygesprek”. 
 
Bij gelijk aantal punten worden ze gerangschikt volgens hun leeftijd, waarbij voorrang 
wordt verleend aan de oudste.  
 

 
 

C. AANSTELLING OF AANWERVING 
 

De aanstelling of aanwerving van de laureaten gebeurt volgens de bepalingen van deze 
bundel (Titel I - Deel IV) en rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere 
voorwaarden. 
 
I. Stage of proefperiode  

   
Gedurende de stage of proefperiode volgen de wagenschouwers een beroepsopleiding 
specifiek voor hun werkzaamheden.  

 
De bijzonderheden, het programma, de duur en de evaluatiecriteria van deze opleiding 
worden beschreven in een leerplan (één voor het reizigersmaterieel en één voor het 
goederenmaterieel) waarvan elke kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van 
de opleiding. 

 
II. Regularisatie 

 
Om geregulariseerd te worden, moeten de wagenschouwers voldoen bij de 
beroepsopleiding overeenkomstig de modaliteiten die voorzien zijn in het leerplan. 
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UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE PROEF DIE TOEGANG GEEFT TOT DE 
GRAAD VAN WAGENSCHOUWER 
 
1. Mechanica 
 

Eenparige en eenparig veranderlijke bewegingen; wetten betreffende snelheid en afgelegde 
weg. 
Krachten : praktische eenheden; samenstelling en ontbinding; koppels. 
Arbeid en vermogen : begripsbepaling en eenheden. 
Zwaartepunt : begripsbepaling, bepalen van het zwaartepunt bij eenvoudige oppervlakken. 
Beginselen van de hefbomen, katrollen, katrolblokken, windassen, hellende vlakken, 
schroeven en kegels. 
Numerieke vraagstukken. 

 
2. Elektriciteit 
 

Elektrische grootheden : stroomsterkte, spanning, weerstand, vermogen, energie en 
overeenstemmende praktische eenheden. 
Geleiders en niet-geleiders. 
Wet van Ohm. 

 
3. Materialenkennis, techniek van het vak en tekenen 
 
3.1 Materialenkennis 
 

Samenstelling, eigenschappen en gebruik van gietijzer, koolstofstaal, speciale en roestvrije 
staalsoorten, koper, brons, geelkoper, aluminium en aluminiumlegeringen, 
antimoniumhoudende antifrictiemetalen. 
Thermische behandelingen : doel, werkwijzen. 

 
3.2 Techniek van het vak 
 

Afschrijven, pasmaken, boren, draadsnijden, uitboren, slijpen : nut, toepassingen, 
werkwijzen. 
Bankwerkgereedschap : vormen, gebruik. 
Schroefdraadstelsels. 
Metrologie : meettoestellen, methoden, lezen en interpreteren van de resultaten. 
Verbindingen van machineonderdelen. 

 
3.3 Tekenen 
 

Schets uit de vrije hand van een machineonderdeel. 
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