
Wat is interne mobiliteit? 
De heraanstelling van een personeelslid van de Provincie Oost-Vlaanderen in een vacante 
betrekking van de personeelsformatie die in dezelfde graad (beleidsmedewerker) of in een 
andere graad van dezelfde rang (Av) is ingedeeld. 

 
Deelnemingsvoorwaarden via interne mobiliteit 

 de vast aangestelde personeelsleden die aan de voorwaarden voor de aanstelling via 
interne mobiliteit voldoen, ongeacht hun administratieve toestand 

 de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voor de aanstelling via interne 
mobiliteit voldoen, als ze aan één van de volgende criteria beantwoorden: 
 ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure zoals 

vermeld in titel 3.1. tot en met 3.4. van de rechtspositieregeling, en ze hebben de 
inloopperiode beëindigd 

 ze zijn vóór 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature 
(volgens de regels van toepassing op het moment van de selectieprocedure op basis 
waarvan de aanstelling gebeurde) en een gelijkwaardige selectieprocedure als van 
toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen (ongeacht of ze deze functie nu 
nog uitoefenen of niet). 

 
Voorwaarden voor de aanstelling via interne mobiliteit 

1. minimum 2 jaar graadanciënniteit in dezelfde graad of een vergelijkbare graad van 
dezelfde rang bij een overheid. 

2. een gunstige evaluatie bij de laatste periodieke evaluatie hebben 
3. geen niet-doorgehaalde tuchtstraf hebben 
4. in het bezit zijn van een masterdiploma (a) 

Je kunt eveneens deelnemen wanneer je: 
 je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één 

van de vermelde diploma’s. 
 je diploma in het buitenland behaalde, wanneer dit krachtens internationale 

overeenkomsten of krachtens wet of decreet, gelijkwaardig wordt verklaard met één van 
de hierboven vermelde diploma's of erkend werd overeenkomstig de bij de KB's van 6 en 
22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen 
betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma's in aanmerking worden 
genomen. 

 je diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands; in dit geval moet je wel je 
kennis van het Nederlands bewezen hebben door middel van een geldig bewijs van 
taalkennis en dit uiterlijk op de aanstellingsdatum bij de provincie. 

5. in het bezit zijn van een rijbewijs B (b) 
6. slagen voor de selectieprocedure 
Aan bovenstaande voorwaarden (punt 1 tot en met 5) moet voldaan zijn op het moment van de 
kandidatuurstelling. 

                                                
a Als je het vereiste diploma nog niet behaald hebt op de uiterste inschrijvingsdatum voor de selectie, 
kan je deelnemen aan de selectieprocedure op voorwaarde dat je – op de uiterste inschrijvingsdatum 
ervan – een bewijs voorlegt waaruit blijkt dat je ingeschreven bent voor de opleiding die leidt tot het 
specifiek voor deze functie vereiste diploma. Je levert het bewijs aan de diplomavereiste te voldoen 
uiterlijk op de aanstellingsdatum bij de provincie. 
b Als je het rijbewijs B nog niet behaald hebt op de uiterste inschrijvingsdatum voor de selectie, kan je 
deelnemen aan de selectieprocedure. Je levert het rijbewijs B aan op de aanstellingsdatum bij de 
provincie. 


