
GEZOCHT: experten Interne Controle met talent voor training  
 
De opleiding Interne Controle wordt opnieuw aangeboden bij de FOD BOSA, daarom zoeken we 
trainers-experten om de huidige ploeg te versterken : 1-2 Nederlandstaligen en 2-3 Franstaligen.  
 
De opleiding Interne behoort tot het domein Management. De opleider-expert 

• updatet de self-service: https://www.ofoifa.belgium.be/nl/fiche/self-service-interne-controle 

• bereidt de co-lab voor en geeft die: https://www.ofoifa.belgium.be/nl/fiche/co-lab-interne-controle 

 
Indien jij je collega’s en medewerkers graag je expertise bijbrengt en over pedagogische 
vaardigheden beschikt, ontvangen we graag je kandidatuur als trainer-expert.  
 
Wat bieden we?  

• Je krijgt gratis 
o een opleiding train de trainer: https://www.ofoifa.belgium.be/nl/train-trainer  

o een individuele coaching door opleidingsprofessionals, als je dat wenst 

o extra opleiding over vernieuwende opleidingsmethodes en -tools, als je dat wenst  

• DG R&O van de FOD BOSA voorziet een vergoeding volgens het tarief en de voorwaarden 
van het KB van 13.07.2017 d.w.z. een vergoeding van ongeveer 200 euro’s netto voor een 
dag van 6 lesuren - zie het KB tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de 
personeelsleden van het federaal openbaar ambt  (zie verslag aan de koning 6 en artikels 36 
en 37) https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/AR_allocations_et_indemnites_KB_toelagen_vergoedingen_20170713.pdf).  

• Je ontmoet je collega-experten, een kans om uit te wisselen en je netwerk te versterken.  

 
Wat verwachten we van jou?  

• Je hebt een grote expertise opgebouwd in het domein van Interne Controle bij de federale 
overheid en je volgt de nieuwigheden dan ook op de voet.  

• Je geeft graag je kennis en je kunnen door. Ervaring als opleider is een troef maar geen 
vereiste.  

• Je werkt gedreven mee aan een leeroplossing met impact: je zoekt naar vernieuwende 
methodes, je zorgt ervoor dat de opleiding aansluit bij de federale context.  

• Je werkt graag samen met collega-experten.  

• Je kan je vrijmaken om tot 2-3 keer per jaar de tweedaagse co-lab te geven en om te werken 
aan het updaten van de self-service. 

 

Procedure  
Stuur je motivatie met CV tegen 21 juni 2019 naar maria.deleeuw@bosa.fgov.be. Vermeld zeker : 

• in welk(e) managementtechniek(en) je expert bent – bovenop Interne Controle 

• van welke professionele netwerken je lid bent  

• of je al dan niet ervaring hebt als opleider 

• je motivatie.  
 
Als je kandidatuur weerhouden wordt, krijg je een uitnodiging om een proefles te geven tijdens 
het tweede trimester van 2019. Na de proefles volgt een gesprek.  
 
Contact  
Maria De Leeuw : maria.deleeuw@bosa.fgov.be, 02/740.72.91. 

Bijkomende info zal door een geëxpérimenteerde opleider gegeven worden op 
11/6/2019, de volgende vergadering van het ICANnetwerk op de FOD BOSA. 
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