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met aantrekkelijke perspectieven
DOEL
Het Economen-traineeship BOFEB bereidt al sinds 1987 jonge academici voor op
beleidsfuncties bij ministeries en enkele andere overheidsinstellingen. Het traineeship is
een initiatief van vier ministeries: Economische Zaken en Klimaat, Financiën, Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, en Infrastructuur en Waterstaat. Het traineeship wordt verzorgd in
samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Elk jaar gaan er twee groepen trainees van start: op 1 maart en op 1 september.
Zo’n groep bestaat uit minimaal acht en maximaal vijftien personen. Deelnemers vormen
tijdens het eenjarige programma een hechte vriendengroep. Het traineeship draagt daarmee
bij aan goede samenwerkingsrelaties tussen de deelnemende instellingen.

VORMGEVING
Het programma duurt een jaar. Tijdens het eerste halfjaar leren de trainees veel dat van
pas komt bij hun latere werk als beleidsmedewerker. Zij volgen colleges, maken praktijkopdrachten en leggen werkbezoeken af. Gedurende het tweede halfjaar gaan zij aan de slag
bij een ministerie of andere overheidsinstelling.
Je volgt in Den Haag colleges van verschillende hoogleraren die hun sporen op het eigen
vakgebied hebben verdiend. Ook diverse medewerkers van ministeries en enkele andere
overheidsinstellingen verlenen hun medewerking. Vaak krijg je les van oud-deelnemers,
die hun kennis en ervaring maar al te graag delen met de nieuwe generatie trainees.
De docenten geven colleges over uiteenlopende onderwerpen die jouw kennis over
algemene economie naar een hoger niveau tillen. Zij maken daarnaast duidelijk hoe deze
kennis van pas komt bij het werk van een beleidsmedewerker en ze vergroten jouw kennis
over relevante (Nederlandse) instituties.
Aan de hand van praktijkopdrachten oefen je alle vaardigheden die voor beleidsmedewerkers
van belang zijn. Deze opdrachten worden aangeduid als prado’s (praktijkdossiers), omdat
er vaak een (digitaal) dossier bij hoort. Het gaat om uiteenlopende opdrachten, zoals het
beantwoorden van een burgerbrief, het adviseren van een minister over een actuele beleidsvraag of het voorbereiden van een debat in de Tweede Kamer. Oud-deelnemers verzorgen
de meeste praktijkopdrachten.
Het traineeship bestaat tevens uit een aantal vaardigheidstrainingen. Deze trainingen hebben
betrekking op schriftelijk presenteren, het schrijven van speeches, gesprekstechnieken,
presenteren, en persoonlijk leiderschap.

TOELATING
Het Economen-traineeship BOFEB is primair bedoeld voor algemeen economen en
econometristen. Ook andere kandidaten die over een stevige kennis van de algemene
economie beschikken kunnen solliciteren. Zij worden uitgedaagd om in hun brief en/of
motivatie aan te tonen dat zij geschikt zijn voor het programma.
De sollicitatiegesprekken met het oog op de septembergroep van een bepaald jaar vinden
plaats in het voorjaar van dit jaar. Sollicitaties naar een plaats in de maartgroep van een jaar
zijn mogelijk in het najaar van het voorgaande jaar. Informatie over de eerstvolgende
sollicitatieronde kun je hier vinden.
Word je uitgenodigd? Dan voer je een gesprek met twee leden van de selectiecommissie.
We vragen je een presentatie voor te bereiden van ongeveer vijf minuten, over een van de
thema's die we je van tevoren mailen. Kandidaten worden van tevoren geïnformeerd over de
opzet van het gesprek. Daarnaast ontvang je een gedetailleerd overzicht van de directies
waar je het tweede halfjaar aan de slag kunt. We vragen je aan te geven naar welke plek(ken)
jouw voorkeur uitgaat.
Onze selectiecommissie beslist uiteindelijk over je deelname aan het traineeship en bij welke
directie je wordt voorgedragen voor het tweede halfjaar. Deelnemende directies maken deel
uit van verschillende ministeries en enkele andere overheidsinstellingen. Vervolgens voer je
een gesprek met enkele vertegenwoordigers van de directie waar je bent voorgedragen.
Zijn jullie een goede match? Dan ben je automatisch toegelaten tot het traineeship.

DIPLOMA
Wij beoordelen jouw prestaties tijdens het eerste halfjaar door middel van tentamens en
werkstukken naar aanleiding van praktijkopdrachten. Ook je prestaties tijdens het tweede
halfjaar, waarin je werkzaam bent bij een ministerie of andere overheidsinstelling, worden
beoordeeld. Rond je het traineeship succesvol af? Dan ontvang je een diploma van de
Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

AANSTELLING
Als deelnemer aan het traineeship ben je het hele jaar in dienst van het desbetreffende
ministerie of andere overheidsinstelling waar je praktijkervaring opdoet. Je ontvangt een
salaris dat gelijk is aan dat van een startende academicus (schaal 10 met 0 periodieken)
bij de rijksoverheid.
Waar je nog meer op kunt rekenen:
> Een meerdaags kennismakingsprogramma voordat het
traineeship begint, waarbij je de rest van de groep goed
leert kennen.
> Flexibele werktijden, waarbij het eerste halfjaar deels
bestaat uit colleges en andere bijeenkomsten op vaste
momenten en je de ruimte krijgt de opdrachten op
momenten naar keuze uit te voeren.
> Collectieve verlofdagen in het eerste halfjaar
(in verband met colleges en andere bijeenkomsten).
In het tweede halfjaar kun je zelf bepalen wanneer je
verlof opneemt.
> Werkbezoeken aan relevante instellingen in binnenen buitenland.
> Al tijdens het traineeship kun je lid worden van onze
alumnivereniging Metaforum, waar je andere
oud-deelnemers ontmoet tijdens borrels en
inhoudelijke activiteiten.

Klik hier voor meer informatie en hier voor verhalen van mensen die je voorgingen.
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