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FAQ Infosessie combopaden 

Algemeen gedeelte 

• FOD Financiën als werkgever 

Vraag Antwoord 

Zijn er plannen om deze functies met 

opleidingstraject jaarlijks open te stellen of zijn 

dit eenmalige selecties?  

Dat is nog niet bepaald. Na afloop gaan we het 

opleidingstraject evalueren. Op basis van deze 

evaluatie zal er beslist worden om dit al dan 

niet opnieuw te lanceren.  

De functies zijn niet in de stafdiensten maar in 

de "business" zelf? 

In de 3 functies met opleidingstraject zijn er 

zowel plaatsen in de algemene administraties 

als bij de stafdiensten. Het aantal vacante 

plaatsen in de functie kan je terugvinden in de 

vacature bij het tabblad 'werkgever' op de 

Selor-website.  

Er werd vermeld dat gemiddeld 38 u/week 

moet worden gewerkt. Wat zijn de stamtijden 

hiervoor? 

We hebben een flexibel uurrooster en hebben 

geen stamtijden meer. Je kan op kantoor 

werken tussen 7u - 19u en vanuit telewerk 

van 6u - 20u. 

Kan je tijdens de opleiding verlofdagen nemen 

wanneer er geen lessen doorgaan of is dit pas 

mogelijk na die 6 maanden? 

Op moment van indiensttreding krijg je pro-

rata verlofdagen toegekend die je op eender 

welk moment kan opnemen (in functie van 

dienstnoodwendigheden). We raden wel aan 

om verlofdagen op te nemen buiten de 

opleidingsdagen.  

Wordt er altijd tweetalig gewerkt? Je komt in Brussel in een tweetalige 

werkomgeving terecht. Een goede kennis van 

het Frans is niet vereist, maar is wel een 

pluspunt voor de communicatie.  

 

• Selectieprocedure 

Vraag Antwoord 

Wordt de reeds ingebouwde anciënniteit als 

federaal ambtenaar sowieso goedgekeurd of 

dient die eerst gevalideerd te worden als 

zijnde relevante ervaring? 

De FOD Financiën houdt voor de berekening 

van je geldelijke anciënniteit automatisch 

rekening met je dienstjaren binnen de 

overheidssector. 

Ik werk in de privésector. Kan ik op voorhand 

te weten komen hoeveel jaar anciënniteit 

overgenomen wordt? 

Er kan eveneens rekening gehouden worden 

met je diensten gepresteerd in de privésector 

op voorwaarde dat de verworven ervaring 

relevant is voor de functie die je zal of zou 

kunnen uitoefenen binnen de FOD Financiën. 
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De aanvraag om professionele ervaring uit de 

privésector te laten valoriseren, moet binnen 

de eerste 6 maanden na jouw indiensttreding 

gedaan worden. Er kan worden afgeweken van 

deze maatregel in geval van diensten verricht 

in het buitenland. 

 

Wil je graag al voor je indiensttreding een idee 

hebben van hoeveel jaren anciënniteit in de 

privésector wordt overgenomen? Stuur dan 

een mailtje naar infojobs@minfin.fed.be.  

Zijn er doorgroeimogelijkheden na x aantal 

maanden opleiding of blijf je voor 2 jaar lang 

die A1-functie uitoefenen? 

Binnen FOD Financiën moedigen we verticale 

(en horizontale) groei aan. Er is geen 

standaardpromotie gekoppeld aan dit traject, 

maar je kan daarbuiten wel deelnemen aan 

opportuniteiten die zich voordoen en je zal 

zeker niet worden tegengehouden om die 

opportuniteiten te benutten gedurende de 

twee jaar dat je de functie uitoefent.  

Indien je ervaring hebt in project management 

Green belt en bepaalde expertises zoals 

douane, digitalisering, agile werken etc., maar 

je bezit geen masterdiploma, kom je dan niet 

in aanmerking om te solliciteren? 

Als je nog geen federaal ambtenaar bent, moet 

je in het bezit zijn van een masterdiploma om 

in aanmerking te komen voor deze functies 

met opleidingstraject.  

Als je al federaal ambtenaar bent, moet je niet 

in het bezit zijn van een masterdiploma, maar 

kan je met je benoemingsbesluit niveau A of 

door het slagen in een specifiek gedeelte van 

een bevorderingsselectie niveau A, deelnemen 

aan deze selecties met opleidingstraject.  

Kan je evetueel als niv B deelnemen aan het 

traject ? 

Als je geslaagd bent in een specifiek gedeelte 

van een bevorderingsselectie niveau A (laatste 

stap is een interview) kan je deelnemen aan 

deze selecties met opleidingstraject.  

Vanaf wanneer is inschrijving voor de pc-

proeven mogelijk? 

Inschrijven voor de pc-proeven zal mogelijk 

zijn vanaf eind mei 2022. De pc-proeven 

vinden in de eerste helft van begin juni 2022 

plaats.  

 

Functiespecifiek gedeelte 

• Opleidingstraject 

Vraag Antwoord 

Waarom wordt de opleiding gespreid over 6 

maanden? Als alle opleidingsessies achter 

De mensen krijgen naast de theorie ook een 

specifieke on the jobtraining binnen hun 

administratie of stafdienst. Voor sommige 

mailto:infojobs@minfin.fed.be


Infosessie combopaden – donderdag 19 mei 2022 18:00 

mekaar gegeven worden zijn de mensen toch 

sneller inzetbaar?  

opleidingen is eveneens beetje ervaring 

wenselijk, vandaar dat deze later vallen. 

Om enerzijds medewerkers de kans te bieden 

het geleerde ook toe te passen in de praktijk 

en anderzijds om mensen zonder voorkennis 

in de materie niet teveel informatie in een keer 

te geven, is ervoor gekozen om dit traject te 

spreiden in de tijd. 

Hoe wordt tijdens de opleidingsmaanden de 

tijd ingevuld wanneer er geen opleiding wordt 

georganiseerd?  

Je start tevens in de nieuwe functie en krijgt 

reeds een on the jobtraining binnen de eigen 

administratie. 

Is het mogelijk om eventueel (indien interesse) 

zowel opleiding projectleider als BA te volgen? 

Er lijken me wel raakvlakken te zijn qua 

projectbeheer? 

Je zal slechts één opleidingstraject kunnen 

volgen, maar er is in de opleidingen overlap. 

We zullen hier dadelijk mondeling nog even op 

ingaan tijdens de presentatie van de 

projectleiders. 

Zijn er eigenlijk examens van de opleidingen? Er zijn geen examens. 

Is het na de opleiding mogelijk om deeltijds te 

werken? 

Het eerste jaar ben je een stagedoend 

personeelslid en kan je bijgevolg niet deeltijds 

werken. Van zodra je een statutair 

personeelslid bent, kan je een aanvraag doen 

om deeltijds (of in een ander werkregime) te 

werken. 

Als je dienst dit niet gebruikt, maar je hebt wel 

interesse, kan je dan de opleiding over SAS 

Visual Analytics volgen? 

Medewerkers die kennis nodig hebben van 

SAS Visual Analytics kunnen de opleiding 

volgen. 

 

• Functie-inhoud 

Vraag Antwoord 

Wordt er verwacht dat je 2 jaar op eenzelfde 

dienst blijft of zou het kunnen dat dit kan 

variëren doorheen de tijd? 

Op basis van je voorkeur zal je bij een bepaalde 

algemene administratie of stafdienst aan de 

slag gaan voor 2 jaar. Vooraleer je die keuze 

maakt, raden we je aan om eerst eens contact 

op te nemen met de administratie/stafdienst 

waarvoor je interesse toont, zodanig dat je een 

duidelijk beeld hebt van de verwachtingen van 

de functie. De projecten zelf kunnen wel 

wijzigen in die 2 jaar. 

 

 


