P&O bulletin
Informatie op personeelsgebied
NUMMER 2012 / 01
DP&O/2012/6749 d.d. 3 april 2012

SELECTIEPROCEDURE FLEXIBEL PERSONEELSYSTEEM
FASE 3
Algemeen
In 2012 kunnen militairen behorende tot het onderofficiersbestand in de rang van wachtmeester
der 1e klasse KMar, met een FPS fase 2 aanstelling, in aanmerking komen voor een FPS fase 3
doorstroombesluit.

Aanmeldingsvoorwaarden
De volgende militairen kunnen zich aanmelden voor een FPS Fase 3 doorstroombesluit:
1. Militairen die op 1 juni 2012 de rang van wachtmeester der 1e klasse KMar bekleden;
2. Die algemeen opsporingsambtenaar zijn;
3. Die geen aantoonbare sociale en/ of medische inzetbaarheidbeperkingen hebben;
4. en die niet zijn aangemeld bij het DCEBD.
De militair die op het moment van de uitvraag FPS Fase 3 is uitgezonden dient zich via het
reactieformulier FPS Fase 3 doorstroombesluit aan te melden. Afhankelijk van de uitzendtermijn
wordt gekeken of er maatwerk noodzakelijk is voor het verdere selectieproces.
Selectie Onderdelen
De administratieve voorselectie wordt door uw eigen P&O afdeling uitgevoerd.
Om voor een FPS Fase 3 doorstroombesluit in aanmerking te komen, moet naast de algemene
aanmeldingsvoorwaarden worden voldaan aan een positief Advies Commandant. Het minimum
aantal punten voor het Advies Commandant bedraagt 22 punten. Dit betekent dat er twee items
met matig (score 2) mogen worden beoordeeld en dat het Advies Commandant geen onvoldoende
deelbeoordelingen mag bevatten (score 1).
Bij een positief Advies Commandant wordt de kandidaat aangemeld voor een capaciteitentest. Het
Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS) neemt deze test af. De totaalscore (het gewogen
gemiddelde) van deze test wordt als uitgangspunt genomen in het selectieproces. Deze score kan
de waardering van 1-9 bedragen. Het DCWS brengt een positief advies uit bij een minimale
totaalscore van 4. De capaciteitentest is een advies waarop de commandant uiteindelijk adviseert
om de militair voor te dragen voor een doorstroombesluit Fase 3. Als de commandant ondanks een
lagere totaalscore dan de minimale totaalscore van 4 voor de capaciteitentest van mening is dat de
militair alsnog moet worden voorgedragen, kan hij dit onderbouwd kenbaar maken bij de Selectie
en Adviescommissie (SAC).
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De Commandant Koninklijke Marechaussee behoudt zich het recht voor om militairen die naar zijn
oordeel in het kader van dringende operationele noodzaak behouden moeten blijven voor de
organisatie, een positief doorstroombesluit FPS Fase 3 te kunnen geven.
Aanmelden
U dient uw belangstelling voor een FPS fase 3 doorstroombesluit kenbaar te maken door uw
volledig ingevulde reactieformulier naar uw eigen P&O afdeling toe te sturen.
Het reactieformulier dient uiterlijk 1 juni 2012 bij uw P&O afdeling ontvangen te zijn, waarna het
Advies Commandant wordt opgemaakt.
Indien u niet onder een KMar district valt, dient u uw reactieformulier en Advies Commandant op te
sturen naar: DP&O/Sie P-Ost MPC 58 C, Postbus 90615, 2509 LP Den Haag.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw eigen P&O afdeling.

Om deze mededeling leesbaar te houden, kan het niet altijd volledig zijn.
Daarom kunnen aan deze mededeling geen rechten worden ontleend.

2

