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1. ALGEMEEN
1.1 WAT BETEKENT 
"OVERGANG"?

 Er is sprake van overgang naar een hoger 
niveau wanneer een ambtenaar een post 
wenst te bekleden waarvoor een diploma van 
een hoger niveau vereist is dan het niveau van 
de post die hij of zij bekleedt. Wanneer de 
ambtenaar voldoet aan de voorwaarden en 
slaagt voor de vereiste tests (ook 
"overgangsexamens" genoemd), kan hij/zij zich 
kandidaat stellen voor betrekkingen die 
overeenstemmen met een ander 
diplomaniveau dan het diploma op grond 
waarvan hij/zij werd gerekruteerd.



1. ALGEMEEN
1.2 WAT IS HET VERSCHIL 
TUSSEN “BEVORDERING” EN 
“OVERGANG"?

 In het statuut van 2018 wordt deze procedure 
benoemd als ‘bevordering door overgang 
naar een hoger niveau’.
In de “volksmond” wordt deze echter vaak 
‘bevordering’ genoemd.
Beide komen op hetzelfde neer. 



2. REGELGEVING
2.1 WAT ZEGT HET 

STATUUT?

U vindt de informatie betreffende de overgangsprocedure in:

 GOD: 21 MAART 2018. - Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut 
en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de 
gewestelijke overheidsdiensten van Brussel
(NOTA: Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-03-2018 en 
tekstbijwerking tot 03-06-2019)

Boek 1 /Titel IV/Hoofdstuk 2/Afdeling 2.

 ION: 21 MAART 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering houdende het administratief statuut en de 
bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen 
van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(NOTA: Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-03-2018 en 
tekstbijwerking tot 03-06-2019)

Boek 1 /Titel IV/Hoofdstuk 2/ Afdeling 2.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018032112&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018032111&table_name=loi


2. REGELGEVING
2.2 WIE MAG 
DEELNEMEN?

U mag deelnemen aan 
een overgangs-
procedure:

U bent benoemd:

Van niveau A Op niveau B of C

Van niveau B Op niveau C of D

Van niveau C Op niveau D



2. REGELGEVING
2.3 WELKE ZIJN DE 

DEELNEMINGSVOORWAA
RDEN?

 Een kandida(a)t(e) voor overgang moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen:

• lid zijn van het statutair personeel
• een evaluatievermelding "gunstig" hebben verkregen;

 Het einde van de stage kan worden beschouwd als 
een gunstige evaluatie.

 Sommige ambtenaren kunnen worden vrijgesteld van 
de stage (Art. 61 van het statuut GOD en Art. 54 van 
het statuut ION). De gunstige evaluatie die ze als 
contractueel ambtenaar hebben gekregen, kan niet 
worden gevaloriseerd in het kader van de overgang.

 Zo de ambtenaar om de een of andere reden geen 
evaluatie heeft gekregen en om de betrokken 
ambtenaar niet te benadelen, handelen we in zijn of 
haar voordeel; dit betekent dat hij/zij dus wordt 
geacht een gunstige evaluatie te hebben gekregen. 
(Art. 147 van het statuut GOD en Art. 140 van het 
statuut ION).

• niet onderworpen zijn aan een definitieve tuchtstraf

 (cf. Art. 99 §2 van het statuut GOD en Art. 92 van het statuut ION)



2. REGELGEVING
2.4 KAN EEN AGENT 

BEROEP DOEN OP 
EDUCATIEF VERLOF IN HET 

KADER VAN DE 
BEVORDERINGSEXAMENS?

 Op basis van art. 280 van het statuut GOB en 273 van het 
statuut ION, worden de cursussen in het kader van de 2de proef 
van de bevordering naar niveau A aanzien als 
doorlopende beroepsvorming. Deze geven recht op een 
dienstvrijstelling indien ze binnen de werkuren vallen en op 
een compensatie per uur indien ze buiten de werkuren vallen.

 Daarentegen, kan de agent enkel genieten van deze 
dienstvrijstelling om de lessen bij te wonen en het examen af te 
leggen zonder dat deze dienstvrijstellingen de 120 uur 
voorbijgaan. In de praktijk zal u dus verlof moeten nemen om te 
studeren.

 In principe, voorziet het statuut geen verlof voor de andere 
proeven. Aangezien deze proeven voorzien zijn door het statuut en 
het gaat om een recht van de deelnemers, moet de agent 
simpelweg zijn hierarchisch meedere op de hoogte stellen dat 
hij/zij afwezig zal zijn gedurende de loop van de test(en). In theorie 
is een vraag tot dienstvrijstelling niet vereist. Daarentegen, kan dit 
punt variëren naargelang de werking van uw instelling. Het is dus 
belangrijk om de te volgen procedure te verifiëren bij uw HRM / 
functionele chef.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018032112&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.280
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018032111&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.273


3. PROCEDURE
3.1 WIE MOET DE 
PROCEDURE VAN 
OVERGANG NAAR EEN 
HOGER NIVEAU LANCEREN?

 De procedure van overgang naar een hoger 
niveau wordt gelanceerd door de DHR van 
elke GOD/ION. (cf. Art. 99 §1 van het statuut 
GOD en Art. 92 § 1 van het statuut ION) 



3. PROCEDURE
3.2 WAARIN BESTAAT DE 
EERSTE PROEF VAN DE 
OVERGANGSEXAMENS?

Neem contact op met uw HR-dienst voor meer informatie omtrent de 
eerste proef van de overgangsexamens.
 Indien de instelling waar de ambtenaar is benoemd, deelneemt 

aan de geïnformatiseerde tests die talent.brussels organiseert:

Deze competentietest, die wordt georganiseerd in de vorm van een 
geïnformatiseerde test, heeft tot doel de bekwaamheid van een 
ambtenaar te evalueren om op het beoogde niveau te functioneren. 
De test leidt tot het afleveren van een getuigschrift voor het slagen of 
een vaststelling van niet-slagen. 
Het getuigschrift van slagen is onbeperkt geldig in de tijd.
Een ambtenaar die niet geslaagd is voor een proef, wordt gedurende 
6 maanden na de dag van zijn/haar proef uitgesloten van de 
mogelijkheid tot herkansing.
Meer informatie over de tests is te vinden in deze brochures: niveau A, 
niveau B, niveau C.

 Indien de instelling waar de ambtenaar is benoemd, niet 
deelneemt aan de geïnformatiseerde tests die talent.brussels
organiseert:

Elke HR-dienst is vrij om de geïnformatiseerde testen te organiseren 
zoals zij dit wenst.

https://286687f7-e3b6-44be-b8a4-ce73034f8a6d.filesusr.com/ugd/a904ba_0ac7628ef16d48bb9c04e25b3682ce32.pdf
https://286687f7-e3b6-44be-b8a4-ce73034f8a6d.filesusr.com/ugd/a904ba_73c1af572afd474f9cf6ac1dfb76a5d7.pdf
https://286687f7-e3b6-44be-b8a4-ce73034f8a6d.filesusr.com/ugd/a904ba_86e77929ba484e5f92d9b5a03d9d1bce.pdf


3. PROCEDURE
3.3 WANNEER KUNNEN DE 
AMBTENAREN ZICH 
INSCHRIJVEN VOOR DE 1STE

PROEF VAN DE 
OVERGANGSEXAMENS?

Niveau C Niveau B Niveau A

Dinsdag 10 november 2020 
09.00 uur

Dinsdag 24 november 2020 
09.00 uur Dinsdag 15 december 2020 

09.00 uur

Donderdag 12 november 2020 
14.00 uur

Woensdag 25 november 2020 
14.00 uur

Woensdag 16 december 2020 
14.00 uur

Vrijdag 13 november 2020 
09.00 uur Vrijdag 27 november 2020 

09.00 uur

Donderdag 17 december 
2020 

09.00 uur



3. PROCEDURE
3.4 WAARIN BESTAAT DE 2DE

PROEF VAN DE EXAMENS 
VOOR OVERGANG NAAR 
NIVEAU A?

 Voor de overgang naar niveau A organiseert 
talent.brussels twee verplichte cursussen voor alle 
kandidaten:

- Institutioneel landschap en grote principes 
betreffende de werking van de Brusselse gewestelijke 
administratie.

- Voorbereiding van een te schrijven paper die op 
het einde van de opleiding mondeling moet worden 
toegelicht.
Twee andere externe cursussen van het niveau Master 
moeten door elke kandidaat worden gekozen in het 
aanbod van de universiteiten en hogescholen, met het 
akkoord vanwege HR van de instelling waar de betrokken 
ambtenaar werkt. 

(Meer informatie over deze fase volgt binnenkort)



3. PROCEDURE
3.5 WANNEER EN HOE KUNNEN 
DE AMBTENAREN ZICH 
INSCHRIJVEN VOOR DE 
VERPLICHTE CURSUSSEN VAN 
DE 2DE PROEF VAN DE EXAMENS 
VOOR OVERGANG NAAR 
NIVEAU A?

 De verplichte cursussen van de 2de proef voor 
de overgang naar niveau A beginnen in 
september 2021. 

 Inschrijven zal kunnen vanaf juni 2021. (Data 
onder voorbehoud van wijziging) via uw HRM 
met respect voor de vooraf bepaalde 
deadlines.



3. PROCEDURE
3.6 KUNNEN DE 
AMBTENAREN ZICH 
INSCHRIJVEN VOOR DE 
2DE PROEF INDIEN ZE 
NOG NIET GESLAAGD ZIJN 
VOOR DE 1STE PROEF?

 Neen, de ambtenaren moeten geslaagd zijn 
voor de 1ste proef om zich te kunnen 
inschrijven voor de 2de proef.



3. PROCEDURE
3.7 WAARUIT BESTAAT DE 
MONDELINGE PROEF VOOR 
DE TWEEDE PROEF VAN DE 
EXAMENS VOOR 
OVERGANG VAN NIVEAU B 
EN C EN VOOR DE DERDE 
PROEF VAN DE EXAMENS 
VOOR OVERGANG VOOR 
NIVEAU A?

 Het gaat om de laatste proef van het proces 
die toelaat definitief over te gaan naar een 
hoger niveau. De kandidaten moeten een 
gesprek voeren op basis van een 
functiebeschrijving en tijdens dit gesprek wordt 
nagegaan of het profiel van de kandidaten 
beantwoordt aan het gezochte profiel.



3. PROCEDURE
3.8 WANNEER EN HOE KUNNEN 
DE AMBTENAREN ZICH 
INSCHRIJVEN VOOR DE 2DE

PROEF VAN DE EXAMENS 
VOOR OVERGANG VAN 
NIVEAU B EN C EN VOOR DE 3DE

PROEF VAN DE EXAMENS 
VOOR OVERGANG NAAR 
NIVEAU A?

 Zodra de ambtenaren geslaagd zijn voor de 
vorige proef,  kunnen ze solliciteren voor via 
overgang geopende openstaande 
betrekkingen die overeenstemmen met het 
niveau waarvoor ze de vorige proeven met 
succes hebben afgelegd. 



3. PROCEDURE
3.9 KUNNEN DE AMBTENAREN IN 
HET BEZIT VAN EEN TAALATTEST 
ARTIKEL 12 VAN SELOR ZICH 
INSCHRIJVEN VOOR DE 
PROCEDURE VAN OVERGANG 
NAAR EEN HOGER NIVEAU IN DE 
ANDERE TAALROL?

 Neen, de ambtenaren kunnen zich enkel 
inschrijven in de taalrol waarin ze zijn 
benoemd. 



3. PROCEDURE
3.10 WAT ZIJN DE 
SLAAGCRITERIA?

 Slaagcriteria: 
• Minimumscore per competentie: ≥ stanine 3 

• Minimum totaalscore ≥ stanine 4

 Ter verduidelijking: uw score wordt vergeleken met 
een referentiegroep naargelang het beoogde
niveau.

De resultaten worden weergegeven op een schaal van 9 
punten. De meeste scores bevinden zich rond het 
gemiddelde (4, 5 of 6). De hoogste (9) of laagste (1) score 
komen het minst voor.

• 1/2/3: minder dan het gemiddelde(23%) 

• 4/5/6: gemiddelde (54%) 

• 7/8/9: meer dan het gemiddelde(23%)



4. VRIJSTELLINGEN
4.1 IN WELKE GEVALLEN 

KUNNEN EVENTUEEL 
VRIJSTELLINGEN 

TOEGEWEZEN WORDEN?

 Indien u vragen heeft betreffende eventuele 
vrijstellingen, stellen wij voor om contact op te 
nemen met uw HR-dienst, die het meest 
geschikt is om u te antwoorden.
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