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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
15 FEBRUARI 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

voorstel examenreglement voor de aanwerving van technici (bouwkun- 
dig tekenaars) (rang Cl) voor het departement Leefmilieu en Infra- 
structuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport. 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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Werd een eenpariq akkoord bereikt over bijgaand voorstel van exa- 
menreglement voor de aanwerving van technici (bouwkundig tekenaars) 
(rang Cl) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Minis- 
terie van de Vlaamse Gemeenschap) 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 5 -02- 2000 
DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- 
NISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Voor de Federatie van de Chris- 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 



BIJLAGE BIJ PROTOCOL NR. 142.401 

F mm 9F.i V  W S - V a s t  W e r v i n g s s e c r e t a r i a a t  

E X A M E N R E G L E M E N T  

AANWERVING VAN TECHNICI (BOUWKUNDIG TEKENAARS) (RANG Cl) VOOR HET 
DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR ((MINISTERIE VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP). 

EXAMENNUMMER : ANV990 UITERSTE INSCHRIJWNGSDATUM : 1 999 

Een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige TECHNICI (BOU\bn<UNDIG 
TEKENAARS) (rang Cl)  wordt aangelegd voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur 
(Ministerie van de Waamse Gemeenschap). 

e De wervingsreserve blijft 4 jaar geldig. 

Er zijn thans 2 vacatures : 1 bij de Afdeling Metaalstructuren 
I bij de Afdeling Betonstnicturen, 

allebei ressorterend onder de Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten van het 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). 

I 1. FUNCTIEBESCHRIJVING EN - VEREISTEN j 

l .l. Situering 

Het takenpakket van de Afdeling Betonstructuren en de Afdeling Meiaalstructuren binnen de 
Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten bestaat uit het ontwerpen, controleopdrachten en 
adviesverstrekking betreffende nieuwe enlof te herstellen kunstwerken van burgerlijke bouwkunde en 
aanverwante en de controle op hun samenstellende componenten. 

Beide afdelingen zijn opgebouwd uit een beperkt aantal secties die projectmatig samenwerken of met 
elkaar omgaan. 
Elke afdeling telt een vijfendertigtal personeelsleden verspreid over twee vestigingen. De contacten 
binnen de afdeling zijn, wegens het kleinschalig karakter. direct en informeel. 
Met de klanten (buitenafdelingen) bestaat een vertrouwensrelatie die onderhouden wordt door de 
kwaliteit van het gdeverde werk. 
De functie bij de Afdeling Betonstructuren situeert zich op het vlak van het ontwerpen van 
betonconstructies, bij de Afdeling Metaalstructuren situeert ze zich op het vlak van ontwerpen van 
metaalconstrudies. 

1.2. Functie 
j 

De technici zijn belast met : 
- tekenen van plans, schetsontwerpen, opmaken van rneetstaten ; 
- nazicht van door derden opgemaakte plans en rneetstaten ; 
- verzamelen van gegevens en verzorgen van de lay-out van allerlei publicaties ; 
- bijdragen tot de goede werking van de tekenkamer ; 

B r i e f w i s s e l i n g  : 
P a c h e c o l a a n  1 9  
b u s  4  
1 0 1 0  B r u s s e l  

K a n t o r e n  : 
E s p l a n a d e g e b o u w  
O r a t o r i B n b e r g  2 0  
1 0 0 0  B r u s s e l  

T e l .  : 0 2 / 2 1 0 . 4 4 . 0 5  
0 2 / 2 1 0 . 4 4 . 1 1  

F a x  : 0 2 / 2 1 0 . 4 4 . 5 9  

Omninusuren : elke werkdsa van 9u tot 111130 en van 13u tot 16u 



i 
dit alles ofwd op het domein van betonconstructies voor bruggenbouw en waterbouwkunde (kaaimuren, p 

sluizen en stuwen) (wat de vacature bij de Afdeling Betonconstructies betreft) ofwei op het domein van 
metaalconstructies voor bruggenbouw en waterbouwkunde (wat de vacature bij de Afdeling 
Metaalstructuren betreít). 

1.3. Functievereisten 

Voor deze functie is de volgende vaktechnische kennis en interesse vereist : 

- technische kennis (met eventueel reeds ervaring) inzake : bouwkunde of architectuur ; 
- specitieke interesse voor betonconstructies m.b.t. bruggenbouw en waterbouwkunde (kaaimuren, 
sluizen en stuwen) ; 
- interesse en bekwaamheid tot het verwerven van kennis betreffende de methoddogie voor het 
uitvoeren van tekeningen van het concept en de studie van nieuwe infrastructuren (bruggenbouw en 
waterbouwkunde) en installaties, en van herstellingen aan bestaande infrastructuren en installaties. 

De kandidaat dient bovendien doelgericht en methodisch te kunnen werken en denken. 
Hijlzij kan zijnlhaar ideeën op een aantrekkelijke, geordende wijze op papier zetten enlof in plan 
brengen. 
Bovendien is hijlzij bereid tot teamwork : overleg, luisterbereidheid en samen denken resulteren in een 
finaal teamproduct. 
Hijlzij is bereid om onmiddellijk en goed in te spden op veranderende situaties en beschikt over een 
groot aanpassingsvermogen ten aanzien van een veranderende cultuur in de organisatie. 

Voor meer informatie kan u terecht blj de volgende contactpersonen : 
- over de vacature bij de Afdeling Betonstructuren : bij de heer ir. JanJaak POLEN, 
afdelingshoofd , P 021 563 73 67 - 091 251 80 40 ; 
- over de vacature bij de Afdeling Metaaistructuren : bij de heer Lucien TOLPE, afdelingshoofd, 
Q 021 663 73 67. 

2. DEELNEMINGSVOORWAARDE TE VERVULLEN OP 
1999 

Diploma's 

De kandidaten dienen houder te zijn van één der volgende diploma's of studiegetuigschriften behaald in een 
afdeling behorende tot de groep "bouw" (bijvb. bouwkundig tekenen, architectuurtekenen, .. . ) : 

- getuigschrift van hoger secundair onderwijs of getuigschrift uitgereikt na het slagen van het zesde leerjaar van 
het secundair onderwijs met volledig leerplan of kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar ; 

- einddiploma van hogere secundaire technische leergangen ; 
- getuigschrift van beroepsopleiding afgeleverd door de VDAB, de FOREM, de ISFFP, door een 

vormingscentrum van de Middenstand of door een vormingscentrum gesubsidieerd door het Fonds voor de 
Sociale Integratie van Personen met een Handicap, getuigschrift van verworven bekwaamheden, uitgereikt in 
het kader van de wetgeving inzake het industrieel leerlingwezen of diploma van lagere secundaire leergangen, 
voor zover de houders van die getuigschriften eveneens een studiegetuigschrift bezitten dat toegang verleent 
tot betrekkingen van niveau C. 

Worden eveneens aanvaard : 
- de studenten die, tijdens het schooljaar 1999-2000, het laatste jaar van de studiën volgen voor het 

bekomen van het vereiste diploma. Zij kunnen echter slechts worden aangeworven wanneer zij het vereiste 
diploma hebben behaald; 

- de vroeger afgeleverde diploma's die overeenstemmen met &&n der voornoemde diploma's; 
- de in het buitenland behaalde diploma's en studiegetuigschriften die krachtens internationale 

overeenkomsten of krachtens wet of decreet gelijkwaardig worden verklaard met één van de voornoemde 
diploma's, alsmede de diploma's erkend overeenkomstig de bij de K.B. van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde 
procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van 
erkenning van diploma's worden in aanmerking genomen; 

- de afgeleverde diploma's die hiermee overeenstemmen en afgeleverd worden overeenkomstig de decreten 
van de Franstalige en Duitstalige gemeenschap. 



t .  
Kandidaten die een diploma bezitten van universitair onderwik of van hotmr onderwiis van het 
academisch niveau (Ie enlof 2e cyclus van basisopleidingen van 2 cycll) of een diploma behorende tot 
het hoaer onderwils van het korte (ûasisopleiding van één cyolus) of van technisch inaenleur, van 
meetkundia schatter van onroerende goederen of van milnmeter WORDEN NIET TOEGELATEN. 

Voor nadere inlichtingen omtrent de diplomavereisten kunt u terecht bij mevrouw De Wit, Q 021214 43 
58. 

1 3. SELECTIEPROCEDURE I 

3.1. Eventuele voorselectie ' (max. 3 uur) 

Naargelang van het aantal inschrijvingen kan er een voorselectie georganiseerd worden. 

Tijdens deze voorselectie zal het technisch en ruimtelijk inzicht en de nauwkeurigheid nagegaan worden 
aan de hand van computergestuurde tests enlof meerkeuzevragen. 

De jury stelt op basis van de uitslag voor de voorselectie het aantal tot de eigenlijke selectie toe te laten 
kandidaten vast. 

"W 

De voor deze voorselectie behaalde punten zijn in geen geval in aanmerking worden genomen bij het 
opmaken van de rangschikking van de geslaagden voor de eigenlijke selectie. 

3.2. Selectie 

De eigenlijke selectie zal bestaan uit : 

Schrifteliik gedeelte (4 uur) 

- opmaken van een meetstaat aan de hand van een gegeven plan ; 
- berekenen van paraboolaansluitingen van de 2e graad ; 
- basiskennis inzake bouwmaterialen (staal en beton). 

Om te slagen dienen de kandidaten ten minste 60 punten op 100 te behalen. 

Praktisch en mondeling nedeelte 

O Praktisch 

- tekenen van een plan op computer aan de hand van een gegeven schets ; 
- nazicht van een opgemaakt plan. 

Dit onderdeel kan om organisatorische redenen samen met het schriiteijk gedeelte georganiseerd 
worden. 

Mondelinq (ongeveer 30 min.) 

Interview waarbij wordt nagegaan of de kandidaat beantwoordt aan de gestelde functievereisten (Zie 
rubriek 1.3.). Ook zijnlhaar motivatie en affiniteit met het werkterrein zullen nagegaan worden. 

Tijdens dit interview zal o.m. ingegaan worden op het praktisch gedeelte. 

Om te slagen dienen de kandidaten ten minste 60 punten op 100 te behalen. 
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Opmerkinq : overeenkomstig het bepaalde in art. VI 16 van het Vlaams personeelsstatuut kan voor 
bepaalde vacatures een bijkomende selectietest georganiseerd worden (zie rubriek 4.2.). Dit geldt niet 
voor de huidige vacature en evenmin voor latere vacatures met dezeifde functiebeschrijving en - 
vereisten als beschreven in dit examenreglement. 

I 4. AANWERVING I 

4.1. Toelatinasvoorwaarden te vervullen OV de datum van de aanwenring 

- burger van de Europese Unie zijn, een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van 
de beoogde betrekking en de burgeriijke en politieke rechten genieten ; 
- aan de dienstplichtwetten hebben voldaan ; 
- de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt ; 

O~merkinq : na zijnlhaar aanwerving, dient de kandida(a)te met goed gevolg een stage van 6 maanden te 
volbrengen vooraleer hijlzij tot ambtenaar kan worden benoemd. 

De geslaagden worden normaliter aangeworven in volgorde van hun rangschikking die wordt opgemaakt 
volgens het totaal aantal behaalde punten voor het vergelijkend wervingsexamen. 

Bij gelijkheid van punten zal de voorrang worden verleend aan de kandidaten die het hoogste aantal 
punten hebben bekomen voor het praktisch en mondeling gedeelte. Subsidiair krijgt de oudste 
geslaagde de voorrang. 

Indien echter voor een bepaalde betrekking bijzondere bijkomende vereisten worden gesteld, kunnen de in de 
reserve opgenomen kandidaten onderworpen worden aan een bijkomende selectietest. 
De geslaagden voor deze test worden voor deze betrekking opgenomen in een bijkomende afzonderlijke 
rangschikking in volgorde van de door hen voor deze test behaalde punten (cfr. art VI, 16 van het Vlaams 
personeeisstatuut). Met deze rangschikking zal bij de aanwerving in die bepaalde betrekking rekening 
gehouden worden. 
De kandidaten die niet deelnemen aan of niet slagen voor deze bijkomende test blijven allesrins in de 
wervingsreserve opgenomen volgens hun oorspronkelijke rangschikking. 

1 5. SALARIS I 

Gel'ndexeerd jaarlijks bruto-beginsalaris : 664.355 F. (16.468,93 EURO) (salarisschaal C121), 
reglementaire toelagen niet inbegrepen. 

De loopbaan van een technicus kent zowel een functionele als een hiërarchische pntwikkeling. 
De functionele loopbaan ontwikkelt zich via het verkrijgen van een hogere salarisschaal binnen dezdfde rang of 
graad. 
De overgang naar een hogere salarisschaal gebeurt op basis van de anciënniteit die men opbouwt, maar zij 
wordt ook beïnvloed door de jaarlijkse evaluatie van de ambtenaar. Daarenboven is een systeem van 
prestatietoelage ontwikkeld voor de goed presterende ambtenaren. 
De hiërarchische loopbaan wordt opgebouwd via bevorderingen die afhankelijk zijn van het voorhanden zijn van 
vacatures op de personeelsformatie. 

1 6. OPENBAARHEID VAN BESTUUR I 

Gelet op de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur kunnen de kandidaten om inzage of 
mededeling in afschrift vragen omtrent hun examen. Er kan uitsluitend ingegaan worden op aanvragen die 
schrifteliik worden ingediend binnen een termiin van 3 maanden na de schriftelijke mededeling van het resultaat. 
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1 7. INSCHRIJVING : TEN LAATSTE OP 1999 1 

U kan zich inschrijven met een formulier dat u kan bekomen in een postkantoor en dat u duidelijk en 
volledig ingevuld (examennummer ANV990 ) opstuurt naar : 
Vast We~ngssecretariaat 
Dienst 'Selecties Vlaamse Gemeenschap" 
Pachecolaan 19 bus 4 
1010 Brussel 

Op het inschrijvingsformuli plakt u voor 300 F. fiscale zeaels. 

Bij toepassing van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 januari 1975 tot vaststelling 
van het bedrag en de wijze van betalen van het inschrijvingsgeld voor de kandidatenlijst en voor de 
examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris, zijn de volgende 
categorieën van personen (en de personen die hun ten laste zijn) vrijgesteld van de betaling van 
het inschrijvingsgeld voor deelneming aan de vergelijkende wewingaexamens : 

1) de personen die recht hebben op een verhoagde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging op basis van artikel 37, l en 19, van de wet betreifende de verplichte 
vetzekering voor geneeskundige vetzorging en uitkeringen, g-lirdineerd op 14 juli 1994. 

Hierdoor worden volgende categorieën bedoeld : 

de WIGW's (weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen, gebonden aan een 
inkomensgrens) ; 

de gerechtigden op het bestaansminimum en gelijkgestelden ; 
de gerechtigden die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden genieten ; 
de gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt verleend ; 
de gehandicapte kinderen die recht geven op verhoogde kinderbijslag. 

2) de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen. 

BELANGRIJK 
De personen die aanspraak maken op de vrijstelling moeten bii hun aanvraan om deelneminn voor 
een verneliikend wewinasexamen een door de bevoeade instantie uitaereikt attest voegen waaruit 
blijkt dat zij tot één van de voormelde categorieën behoren. 


