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REGLEMENT VAN HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN 
TWEETALIG SECRETARIS (FR) (H/F/X) (niveau B1) met goede kennis van het 

Nederlands 

1. Inhoud van de functie 

Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig 
Gewest. Dat betekende een echte ommekeer in het beleid, aangezien het voortaan over eigen 
instellingen en bevoegdheden beschikt. Onder de gewestelijke instellingen speelt het Parlement een 
doorslaggevende rol. Het is het hart van de democratie, waar de essentiële burgerwaarden tot uiting 
komen: luisteren, dialoog, tolerantie en besluitvorming met het oog op het algemeen welzijn. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement organiseert thans een vergelijkend wervingsexamen voor de 
functie van secretaris (niveau B1) met goede kennis van het Nederlands en een in het Frans gesteld 
diploma hoger onderwijs van het korte type in de richting directieassistent of directiesecretariaat of 
een diploma hoger onderwijs van het korte type in een andere richting met minstens 2 jaar ervaring 
in secretariaatswerk (zie hieronder). Binnenkort zal een soortgelijk vergelijkend wervingsexamen 
worden georganiseerd voor de samenstelling van een wervingsreserve van secretarissen (NL). 

In het Parlement voeren de secretarissen de volgende taken uit: 

 organisatie van het administratief secretariaat van de dienst in samenwerking met hun collega’s 
klerken-typisten en opstellers; 

 typen en lay-out van documenten (nota's, notulen van vergaderingen, correspondentie, enz.) 
met betrekking tot de dienst volgens het toepasselijk grafisch charter; 

 logisch archiveren en gestructureerd klasseren van documenten; 

 beheren van de planning van de vergaderingen van de dienst, bijhouden van de agenda en 
organiseren van vergaderingen; 

 het leggen van de contacten die nodig zijn voor de goede werking van de dienst en het beheer 
van de inkomende telefoongesprekken in de directie of de dienst; 

 verdeling van de taken van de leden van het team klerken-typisten en opstellers op basis van 
duidelijke, eventueel schriftelijke instructies; 

 avond- en weekendprestaties volgens de behoeften van de dienst. 

2. Werkgever 

Het Brussels Parlement, waarvan de zetel is gevestigd Lombardstraat 69, 1000 Brussel, is het 
wetgevend orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn taken omvatten: 

 de verkiezing van en de politieke controle op de leden van de Brusselse gewestregering; 

 de stemming over wetsteksten en verordenende teksten; 

 de goedkeuring van begrotingen. 

Het Parlement oefent samen met de Brusselse gewestregering de wetgevende macht in het Brussels 
Gewest uit bij wege van ordonnanties en verordeningen. 
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De eerst gerangschikte kandidaat treedt in dienst bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement als 
statutair ambtenaar. Zijn administratieve en financiële situatie wordt geregeld door het 
personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement. Onder leiding van de griffier 
(secretaris-generaal) ondersteunen de diensten de werkzaamheden van het Parlement. 

De werkomgeving waarin een secretaris in het Brussels Parlement moet werken, vereist een hoge 
mate van flexibiliteit wat de werktijden betreft. 

Het arbeidsrooster is veeleisend (aanwezigheid elke dag tot 17.15 uur en er moeten frequent 
avondprestaties verricht worden). 

3. Profiel 

3.1. Competenties 

Voor de functie vereiste technische en gedragscompetenties: 

De kandidaten moeten beschikken over de volgende competenties: 

Technische competenties 

- Grondige kennis van de kantoorsoftware Word, Excel en Outlook. Kennis van Powerpoint is een 
pluspunt. 

- Kennis op het vlak van beheer en office management. 
- Goede beheersing van het Nederlands, zowel schriftelijk als gesproken. 

Gedragscompetenties 

- Ontwikkelen van positieve arbeidsrelaties: 
o Teamgeest tot stand brengen en verbeteren om samen de gemeenschappelijke 

doelen te bereiken. 
o Handelen met integriteit en zonder vooroordelen, met respect voor de behoeften 

en bijdragen van anderen. 
- Toewijding (aan het werk, aan de instelling) 

o Verantwoordelijkheid nemen voor wat men doet en zijn verbintenissen nakomen. 
o Volledig betrokken zijn bij het werk en altijd het beste van zichzelf geven. 

- Inspanningen leveren om resultaten te bereiken 
o Actief zoeken naar oplossingen en alternatieven voor de ondervonden problemen. 
o De informatie verwerken. 

- De dienst ondersteunen 
o Zijn inspanningen concentreren met gerichte acties om de verwachte resultaten 

binnen de opgelegde termijnen te bereiken. 
o Streven naar uitmuntendheid om de kwaliteit van de verrichte prestaties te 

garanderen. 
o De activiteiten van de dienst ondersteunen via een optimale follow-up van de 

lopende dossiers. 
o Verzamelen en bijwerken van de informatie die nodig is voor de goede werking van 

de dienst. 
o Anticiperen op de eventuele behoeften van de dienst en verbeteringen voorstellen 

in het beheer van de dossiers of werkprocessen. 
o Flexibel zijn om zich te kunnen aanpassen aan de vragen van de leden van de dienst 

en/of personen van buiten de dienst. 
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- Communiceren 

o Boodschappen nauwkeurig en begrijpelijk doorgeven volgens de doelgroep en 
ervoor zorgen dat ze begrepen worden. 

o Interactie met derden waarbij ideeën uitgewisseld worden en actief geluisterd 
wordt. 

- Betrouwbaar zijn 
o Zorgvuldig en overeenkomstig de verwachtingen van de instelling handelen en de 

vertrouwelijkheid van de informatie respecteren. 
o Het werk uitvoeren in overeenstemming met de genomen beslissingen en gegeven 

instructies. 
o Getuigen van loyaliteit. 

3.2 Deelnemingsvoorwaarden 

 
Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: 

OFWEL beschikt u over een van de volgende diploma's, zonder relevante werkervaring: 

 een diploma hoger onderwijs van het korte type (graduaat, professionele bachelor) uitgereikt 
door een Belgische hogeschool na een studie van minstens 3 jaar in een richting 
directieassistent of directiesecretariaat; 

 een vroeger uitgereikt diploma dat overeenkomt met het voornoemde diploma. 
 
OFWEL beschikt u over minstens 3 jaar relevante beroepservaring (zie hieronder) EN een van de 
volgende diploma's: 
 

 een diploma hoger onderwijs van het korte type (graduaat, professionele bachelor) 
uitgereikt door een Belgische hogeschool na een studie van minstens 3 jaar. 

 
Voor de houders van een diploma hoger onderwijs van het korte type in een andere richting dan 
secretariaat wordt een relevante beroepservaring als secretariaatsmedewerker van minimum van 
3 jaar op minstens 2 van de onderstaande gebieden gevraagd: 
 

 typen en lay-out van documenten 

 opstellen van correspondentie; 

 beheer van de planning van de vergaderingen van de dienst, bijhouden van de agenda en 
organisatie van vergaderingen; 

 voorbereiding van vergaderingen (documenten afdrukken, mappen klaarmaken, 
vergaderzalen, enz;)  

 logisch archiveren en gestructureerd klasseren van documenten; 

 het leggen van de contacten die nodig zijn voor de goede werking van de dienst en het 
beheer van de inkomende telefoongesprekken in de directie of de dienst. 

 
De kandidaat die het vereiste diploma in het in België georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs 
behaald heeft, mag het vergelijkend examen enkel afleggen in de taal van zijn diploma, dit wil 
zeggen in het Frans, tenzij hij uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum kan aantonen dat hij 
beschikt over het taalcertificaat van Selor met betrekking tot de kennis van de Franse taal dat, met 
betrekking tot het vaststellen van het taalregime, in de plaats komt van het opgelegde diploma of 
het vereiste studiegetuigschrift voor de functies of betrekkingen van niveau B van het Rijkspersoneel 
(art. 7 van het KB van 30 november 1966). 
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Wie zijn diploma in een ander land dan België behaald heeft, mag onder voorbehoud deelnemen. 
Indien de kandidaat het equivalent van zijn diploma nog niet verkregen heeft, moet hij, om 
toegelaten te worden, het universitair equivalent van zijn studiegetuigschrift voor het in het 
selectiereglement vereiste Belgische diploma verkregen hebben VÓÓR het sluiten van de 
selectieprocedure. 

Omdat die procedure tamelijk lang duurt, wordt de kandidaat aangeraden zich nu al te wenden tot 
het Ministerie van de Franse Gemeenschap (tel.: 02 690 89 00, e-mail: equi.sup@cfwb.be, website: 
http://www.equivalences.cfwb.be/). 

Toelatingsvoorwaarden voor de stage 

De kandidaat moet op de datum van zijn toelating tot de stage aan volgende voorwaarden voldoen: 

- burger zijn van de Europese Unie; indien niet, het bewijs leveren van de aanvraag tot 
naturalisatie of van de verwerving van een van de hierboven bedoelde nationaliteiten; 

- van onberispelijk gedrag zijn; 

- de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

- voor de mannelijke kandidaten die geboren zijn vóór 1 januari 1976, voldaan hebben aan de 
dienstplichtwetten; 

- gunstig gerangschikt zijn in de wervingsreserve; 

- de nodige lichamelijke geschiktheid bezitten voor het uitoefenen van de functie zoals 
vastgesteld door de bevoegde externe dienst aangesteld door het Bureau van het Parlement; 

- de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. 

De geslaagde kandidaat kan vast benoemd worden na het succesvol afronden van de vereiste stage, 
waarin hij de vereiste belangrijkste kennis voor de uitoefening van zijn functie moet verwerven, met 
inbegrip van de algemene kennis over de structuur en de werking van de Belgische instellingen, 
in het bijzonder de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bevoegdheden, organen 
enz.). 

 

4. Aanbod  

Met toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan, bieden de loopbaanperspectieven de 
mogelijkheid om van het niveau van secretaris (eerste rang - beginweddeschaal: € 3.643,05 bruto 
per maand volgens de huidige index) over te gaan tot het niveau van eerstaanwezend secretaris 
(laatste rang - eindweddeschaal: € 6.422,48 bruto per maand volgens de huidige index). 

Bij die bezoldiging komen maaltijdcheques van € 8 per gepresteerde dag, de volledige terugbetaling 
van de kosten van openbaar vervoer, een ziekenhuisopnameverzekering bij Ethias volledig voor 
rekening van de werkgever en verschillende tegemoetkomingen bij gebeurtenissen van het normale 
leven (huwelijkspremie, geboortepremie, schooltoelage, tegemoetkoming in de kosten voor 
kinderoppas en vakantiekampen voor de kinderen), alsook een aangename en dynamische 
werkomgeving in het hart van Brussel. 

 

  

http://www.equivalences.cfwb.be/
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5. Selectieprocedure 

5.1 Eerste deel: MKV in het Frans en in het Nederlands georganiseerd door 
het Parlement 

Het eerste deel is een MKV-eliminatieproef die bestaat uit een reeks meerkeuzevragen over de 
kennis van het Frans en het Nederlands, de Brusselse instellingen, de algemene cultuur (over de 
meest uiteenlopende onderwerpen)... 
Om voor deze proef te slagen, moet de kandidaat ten minste 30/50 behalen. 

Alleen de eerste 50 kandidaten die voor deze proef slagen, worden tot de verdere procedure 
toegelaten. 

5.2 Tweede deel: Schriftelijke proef georganiseerd door het Parlement 

a) Schrijfoefening - duur ca. 1 uur - Schrijven van een document in het Frans op basis van enkele 
gegeven elementen.  

Om voor deze proef te slagen, moet de kandidaat ten minste 12 punten op 20 behalen.  

b) Schriftelijke taalproef - duur ca. 1 uur - Schrijven van een document in het Nederlands op basis 
van enkele gegeven elementen.  

Om voor deze proef te slagen, moet de kandidaat ten minste 10 punten op 20 behalen.  

5.3 Derde deel: Interview (a) en mondelinge proef over de kennis van het 
Nederlands (b) georganiseerd door het Parlement 

a) Tijdens het gesprek wordt nagegaan of de technische en gedragsvaardigheden van de kandidaten 
voldoen aan de eisen van de functie. Ook zal hen worden gevraagd naar hun motivatie, 
belangstelling en affiniteit met het expertisegebied.  

Om voor deze proef te slagen, moet de kandidaat ten minste 12 punten op 20 behalen.  

b) Mondelinge proef over de kennis van het Nederlands.  

Dit gesprek zal ongeveer 10 minuten duren en heeft tot doel de mondelinge kennis van het 
Nederlands van de kandidaten te beoordelen.  

Om voor deze proef te slagen, moet de kandidaat ten minste 10 punten op 20 behalen. 

Rangschikking van de geslaagde kandidaten 

De rangschikking van de geslaagde kandidaten wordt opgesteld op basis van het totaal van de 
punten behaald tijdens de schriftelijke proef in het Frans (5.2 deel a.) en het interview (5.3 deel a.).  

Voor het opstellen van de rangschikking wordt geen rekening gehouden met de punten voor de 
(schriftelijke en mondelinge) taalproef. 

Bij gelijke punten zijn de resultaten van de taalproeven doorslaggevend. 
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6. Solliciteren 

U kunt zich kandidaat stellen tot en met 19/11/2021. 

Sollicitaties moeten uitsluitend online worden ingediend op jobs@parlement.brussels met de 
vermelding "Secretary 2021 (FR)". 

Om geldig te kunnen solliciteren, moet u uw diploma, uw cv, uw sollicitatiebrief EN HET 
STANDAARDFORMULIER toesturen vóór de uiterste inschrijvingsdatum. Wij screenen ook het 
diploma dat u op het moment van inschrijving moet uploaden. 
 

7. Gelijke kansen en diversiteit 

Het Brussels Parlement hecht veel belang aan gelijke kansen en wil de diversiteit van Brussel zoveel 
mogelijk weerspiegelen in de samenstelling van zijn personeel. Het Brussels Parlement garandeert 
dus een gelijke behandeling van alle sollicitaties. De selectieprocedures worden objectief 
vastgesteld en alleen de competenties van de kandidaten worden gemeten aan de hand van 
neutrale vragenlijsten en instrumenten.  

De praktische organisatie van het examen kan, binnen redelijke grenzen, worden aangepast aan de 
situatie van kandidaten van wie officieel is erkend dat zij een handicap hebben. De kandidaten 
dienen de attaché van de dienst Human Resources hiervan op de hoogte te stellen op het moment 
van inschrijving. 

8. Contactgegevens 

- De heer Dirk LICHTERT, bestuursdirecteur van de directie Personeel & Financiën 
Tel.: 02 549 62 01; e-mail: dlichtert@parlement.brussels  

- Mevrouw Sophie PETRE, attaché bij de dienst Volksvertegenwoordigers & Personeel 
Tel.: 02 549 63 38; e-mail: spetre@parlement.brussels  
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