Bevordering niveau A
Info over de tweede reeks selectieproeven (4 cursussen van een
masterprogramma)
Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid
En daarom verschilt de organisatie van het onderwijs tussen Vlaamse en Franstalige universiteiten. Kijk
op het Franstalige luik van Fedweb als je werkt in de Franse taalrol.

Creditcontract? ECTS? Studiepunten?
Voor de 2de reeks selectieproeven van de bevorderingstest naar niveau A moet je vier cursussen (van
minstens 4 ECTS-studiepunten) uit een masterprogramma van een universiteit volgen. Eén vak moet
betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en drie vakken zijn vrij te kiezen, in overleg
met de P&O-directeur. Je kan hiervoor een creditcontract afsluiten met een unief.
Bij een creditcontract volg je één of meerdere aparte opleidingsonderdelen aan een universiteit. Je kan
dan lessen volgen en examen afleggen en daarnaast beroep doen op ondersteunende diensten van de
universiteit. Een andere (minder aan te raden) mogelijkheid is een examencontract. Daarbij volg je de
lessen niet en neem je louter deel aan het examen (is zonder ondersteuning).
ECTS staat voor ‘European Credit Transfer System’ en is een systeem waarbij de waardentoekenning van
internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt. 1 credit (andere benaming voor studiepunt) staat
voor 28 studie-uren.
Je vindt algemene informatie over een creditcontract via de site Vlaanderen.be. Een universiteit zoeken
kan via het hoger onderwijsregister.

Hoe inschrijven?
Informeer je via de website van elke universiteit over de stappen die je moet volgen en hoe je moet
inschrijven. Als je zoekt via de term ‘creditcontract’ vind je vanzelf de weg.
Voor de cursussen uit een verplicht domein is het mogelijk dat de universiteiten slechts tot een
beperkte lijst van cursussen toegang geven. Voorlopig hebben ze hier geen duidelijk standpunt rond
ingenomen en gecommuniceerd en blijven alle mogelijkheden open (vanzelfsprekend kan elke
universiteit ook hier een inschrijving weigeren op basis van criteria als aanwezige voorkennis,
beschikbare plaatsen, etc. ).

Wanneer inschrijven?
Er zijn meestal 2 inschrijvingsmomenten. Voor opleidingsonderdelen met lessen in het 1ste semester en
voor opleidingsonderdelen met lessen in het 2de semester. De deadlines voor inschrijving verschillen van
universiteit tot universiteit, informeer je via de websites.

Inschrijvingskosten
Aan het creditcontract is inschrijvingsgeld verbonden. Je werkgever neemt deze inschrijvingskosten ten
laste. Informeer je bij de universiteit over de kosten.

Trajectbegeleider
Je kan op elke universiteit beroep doen op hulp en ondersteuning van een trajectbegeleider, ook de
gegevens van die persoon vind je op de website van elke universiteit.
Bereid het gesprek met je trajectbegeleider voor. Wees er duidelijk over dat je een federale ambtenaar
bent, die voor bevordering naar niveau A wil inschrijven voor een creditcontract. Geef voldoende
informatie over je studies, opleiding en professionele loopbaan tot nu toe. Geef ook duidelijk aan dat je
geslaagd bent in de eerste proef bij Selor. De trajectbegeleider kan dan beter jouw mogelijkheden
inschatten. Bekijk op voorhand de masterprogramma’s en de verschillende curricula. Zo heb je een idee
wat je eventueel wil volgen op het moment dat je de trajectbegeleider contacteert.

