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1 Inleiding 

Het gemeentebestuur van Glabbeek gaat over tot de aanwerving van een 

omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening – graad A1a-A3a –voltijdse statutaire functie met 

een wervingsreserve van 2 jaar (maximaal verlengbaar tot vijf jaar). 

De selectie werd uitbesteed aan een erkend extern selectiebureau. Probis voert de selectie uit 

in  overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de opdracht. 

2 Selectietechnieken 

Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van één of meerdere 

selectietechnieken. Deze criteria en technieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving. 

De selectieprocedure kan bestaan uit: 

 

Gevalstudie: Deze proef omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of 

praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het 

examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie 

kan hierin worden verwerkt.  

 

Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de 

geslaagde of geschikt bevonden kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals 

van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en zijn interesse 

voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd. 

 

Tijdens een assessment center wordt de kandidaat beoordeeld door twee verschillende 

assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair 

onderzoek op niveau van de functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste 

vaardigheden en attitudes. Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de 

kandidaat. 

 

Om te slagen, moeten de kandidaten voor elke selectietechniek vijftig procent van de 

punten behalen en zestig procent op het geheel van het examen.  

In het assessment center moet men minstens ‘geschikt’ bevonden worden. 
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Je kan slechts deelnemen aan een volgende selectietechniek indien je geslaagd bent in 

de voorgaande. 

De selectieprocedures resulteren in een bindende rangschikking van de ‘geslaagde of geschikt 

bevonden’ kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. 

3 Timing selectieproeven 

Selectietechnieken Datum en uur Plaats 

Schriftelijke proef 17/04/2023 om 16u00: 

kandidaten ontvangen de proef 

van Probis 

19/04/2023 om 09u00: 

kandidaten sturen hun antwoord 

naar Probis  

Thuisopdracht 

Mondelinge proef met 

presentatieoefening** 
28/04/2023 

Vanaf 12u30* 

Gemeentehuis Glabbeek 

Assessment center 2/05/2023 

Vanaf 09u00* 

Probis Geel 

Winkelom 83-1B1 

2440 Geel 

* Het exacte aanvangsuur wordt u later meegedeeld. 

** Gelieve uw eigen laptop mee te brengen naar de mondelinge proef. Indien u niet in die 

mogelijkheid beschikt, stuur dan voor 19/03/2023 een mail naar claudiaderoovere@probis.be 

of marilynhinderdael@probis.be, dan voorzien wij er één voor u.  

 

U kan slechts deelnemen aan een volgende selectietechniek indien u geslaagd bent in 

de voorgaande. 

 

4 Examenvorm 

De schriftelijke wordt afgenomen onder de vorm van een thuisopdracht. Deze wordt u per 

mail bezorgd. Indien u geen thuisopdracht ontvangt op het afgesproken moment, kan u ons 

contacteren via mail: Claudiaderoovere@probis.be en marilynhinderdael@probis.be. 
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