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Nood aan korporaals

Het belang van korporaals in onze organisatie

1. Vervult een belangrijke operationele rol. 
2. Geeft leiding aan een beperkte groep medewerkers: 

vb. kelder leegpompen, boom zagen…
3. Eventuele doorstroming naar het middenkader. 



Functiebeschrijving

Doelstelling functie korporaal

1. Een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de 
basisbrandweerzorg 

2. Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid
3. Het optreden als verantwoordelijke voor een kleine groep



Competenties



Bevorderingsvoorwaarden

De bevorderingsvoorwaarden zijn:

- Benoemd in de graad van brandweerman;
- De vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” gekregen 

hebben bij de laatste evaluatie; indien niet voorhanden: 
beschouwd als gunstig

- Titularis zijn van het brevet BO2 op het moment van het 
examen

- Geslaagd zijn voor het bevorderingsexamen, vermeld in artikel 
57 van het KB;

- Niet beschikken over een niet-doorhaalde tuchtsanctie



Medische geschiktheid

1. Door IDEWE
2. Max. 3 maand voorafgaand de uiterste sollicitatiedatum: 13 juli 

2018
3. Indien medisch attest ouder of nog niet ingepland vóór deze 

datum: contacteer de personeelsdienst

Voorafgaand medisch onderzoek



Lichamelijke geschiktheid

Eliminerende PPMO-test

De eerste stap in de bevorderingsprocedure is het slagen in de PPMO-test. 
Deze test peilt naar de lichamelijke geschiktheid van de kandidaat.



Bevorderingsexamen

Bevorderingsexamen 
De bevorderingsproef wordt georganiseerd door een opleidingscentrum voor 
civiele veiligheid. 
De proef omvat: 

1. Een duidende persoonlijkheidstest 
2. Een proef die peilt naar de theoretische kennis van de kandidaat 
3. Een praktische proef die peilt naar de operationele inzetbaarheid van de 

kandidaat 
4. Een jurygesprek waarbij gepeild wordt naar de motivatie en de geschiktheid 

van de kandidaat 



Selectiereglement

Het selectiereglement

Het reglement is terug te vinden op www.hvzfluvia.be of op te vragen 
bij de personeelsdienst.

Om te kunnen deelnemen aan de procedure dient de kandidaat ten 
laatste tegen 13 juli 2018 zijn kandidatuur in. U dient te voldoen aan 
alle voorwaarden ten laatste op de dag van het bevorderingsexamen.

http://www.hvzfluvia.be/


Planning selectiedata

jan 2018 – jun 09, 2018

2018mrt apr mei jun jul aug sep okt nov

Vacantverklaring plaatsen korporaal
Zoneraad
mrt 30, 2018

Publicatie vacature 
apr 15, 2018 Einde publicatieperiode vacature

jul 13, 2018

Bevorderingsexamen
in september 2018

Bekrachtiging resultaten 
Zonecollege
okt 26, 2018

Start Barbaravieringen

mrt 15, 2018

Laatste sessie BO2
jun 9, 2018

Stavaza TC
mei 31, 2018

Infosessie Hogeschool Vives
apr 28, 2018

apr 15, 2018 - jul 13, 2018Publicatieperiode vacature

Sessies BO2 jan, 2018 – jun 09, 2018



Geslaagde kandidaat !

Effectieve 

bevordering op 

post

Opname in 

bevorderingsreserve 

beroepskader

Looptijd minimaal 2 jaar

Effectieve 

bevordering op 

post

Opname in 

bevorderingsreserve 

vrijwilligerskader

Looptijd minimaal 2 jaar

vrijwilligerskader beroepskader

Na afloop van selectieprocedure:
 Rangschikking van de geslaagde kandidaten



Kandidaatstelling

Praktische modaliteiten

Indienen kandidatuur: uiterlijk tegen 13 juli 2018 en bevat:
- Motivatiebrief
- CV
- Laatste evaluatie
- Indien al behaald: Brevet B02

Solliciteren kan (bij voorkeur) via mail aan solliciteren@hvzfluvia.be of per aangetekend schrijven 
aan HVZ Fluvia – tav voorzitter Claude Croes – Doorniksesteenweg 214A – 8500 Kortrijk

Gelieve alle communicatie via het fluviamailadres te laten verlopen.

mailto:solliciteren@hvzfluvia.be


Kandidaatstelling

Praktische modaliteiten

Na 13 juli 2018  lijst kandidaten naar postoversten 

Postoversten: vrijblijvend een niet-bindend advies uitbrengen.

Advies baseren op:
• Functiebeschrijving korporaal
• Competentieprofiel
• Drie kerncompetenties:

1. Loyaliteit
2. Integriteit
3. Plichtsgevoel



Bevorderingsprocedure

De bevorderingsprocedure van korporaal is een 

samenwerking tussen: 



Vragen ?


