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Vacant verklaarde betrekkingen 
oktober 2022 (wervingsambten) 
Benoemingen op 1 januari 2023 

 

1. Publicatie van de vacant verklaarde wervingsambten 
 

In toepassing van artikel 28 DRP maakt elke raad van bestuur vóór 15 november de lijst met vacant verklaarde 
betrekkingen openbaar, samen met een beschrijving van de wijze waarop de kandidaturen voor mutatie,  
(nieuwe affectatie) en (uitbreiding) vaste benoeming moeten worden ingediend. De vacantverklaring 
gebeurt in oktober 2022 voor alle onderwijsniveaus. 
 
Voor de officiële oproep en lijst van vacant verklaarde betrekkingen  van een scholengroep kunnen 
kandidaten zich wenden tot de algemeen directeur van de scholengroep (lijst met contactgegevens als bijlage 
toegevoegd) of tot een instelling van de scholengroep. 

De lijsten, gepubliceerd op de website, zijn louter informatief bedoeld. De kandidaten worden er uitdrukkelijk 
op gewezen dat de lijsten gepubliceerd en openbaar gemaakt binnen de scholengroepen de enige officiële 
en rechtsgeldige lijsten zijn. Bij discussie kunnen de lijsten, zoals gepubliceerd op de website, derhalve geen 
bewijskracht hebben en is enkel de lijst, zoals beslist en bekend gemaakt door de raad van bestuur van de 
scholengroep, bindend. 

Kandidaten dienen er rekening mee te houden dat kandideringsformulieren verschillend kunnen zijn per 
scholengroep. 
 
Een aantal personeelsleden beschikt niet rechtstreeks over een vereist of voldoend geacht 
bekwaamheidsbewijs maar heeft een VE of VO bekwaamheidsbewijs via ‘overgangsmaatregelen’ (OM/VE of 
OM/VO). Overgangsmaatregelen zijn steeds gekoppeld aan het in dienst zijn op een bepaalde refertedatum 
in een bepaald ambt in een bepaald onderwijsniveau. Bij twijfel over de bekwaamheidsbewijzen wordt het 
best contact genomen met de instelling van affectatie/aanstelling van het betrokken personeelslid om na te 
gaan of betrokkene voor het bewuste ambt/vak/… over een VE of VO bekwaamheidsbewijs via OM beschikt.    

Ter informatie wordt hierbij – onder voorbehoud van bevestiging in de scholengroep -de uiterste datum 
van kandideren per scholengroep meegedeeld : 

 

• Scholengroep Antwerpen: 25 november 2022 
• Scholengroep Invento:  
• Scholengroep Fluxus: 23 november 2022 
• Scholengroep Mechelen-Keerbergen: 22 november 2022 
• Scholengroep Rivierenland:  21 november 2022 
• Scholengroep Brussel: 22 november 2022 
• Scholengroep UNIK: 18 november 2022 
• Scholengroep Scoop: 29 november 2022 
• Scholengroep Huis 11: 2 november 2022 
• Scholengroep Adite: 25 november 2022 
• Scholengroep Zuid-Limburg: 16 november 2022 
• Scholengroep Maasland: 9 november 2022 
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• Scholengroep Xpert: 8 november 2022 
• Scholengroep GO! Next:  
• Scholengroep Waasland:  24 november 2022 
• Scholengroep Het Leercollectief:  
• Scholengroep Dender: 19 november 2022 
• Scholengroep Zuid- Oost-Vlaanderen: 14 november 2022 (om 9 uur) 
• Scholengroep Vlaamse Ardennen: 17 november 2022(poststempel 16 november 2022) 
• Scholengroep Gent: 18 november 2022 
• Scholengroep Dynamiek: 30 november 2022 
• Scholengroep 24K: 23 november 2022 
• Scholengroep Impact: 7 november 2022 
• Scholengroep Mandel en Leie: 14 november 2022 
• Scholengroep Stroom: 28 november 2022 
• Scholengroep Inspira: 14 november 2022 

 
Kandidaten hebben er dan ook alle belang bij zich, op het moment van hun kandidatuurstelling, zo goed 
mogelijk te informeren bij de instellingshoofden over de stabiliteit en de toestand van de betrekkingen 
waarnaar hun interesse uitgaat. 

Algemene inlichtingen over de personeelsbewegingen: 

Hilde Eloot   hilde.eloot@g-o.be   02-790 94 05 

An Meeussen  an.meeussen@g-o.be  02-790 94 71  

 
 

 


