
Handleiding Interregionale mobiliteit (IRM) cursisten

Interregionale mobiliteit

Werkzoekende uit Vlaanderen

volgt opleiding in een ander

gewest.

In deze handleiding leggen we uit wat interregionale mobiliteit (IRM) inhoudt, wie ervoor in

aanmerking komt en hoe de aanvraagprocedure verloopt wanneer een werkzoekende uit Vlaanderen

een erkende opleiding wil volgen in Brussel of Wallonië en hoe de aanvraagprocedure verloopt

wanneer een werkzoekende uit het Waals gewest een erkende opleiding wil volgen bij VDAB.

Veel succes!
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1. Wat is Interregionale mobiliteit (IRM)?

Via interregionale mobiliteit kan je klant een erkende opleiding volgen in een ander gewest. Zo kan

een Vlaamse werkzoekende opleiding volgen in Brussel of Wallonië (bij Bruxelles Formation, ADG of

Forem) of een Waalse werkzoekende opleiding volgen in Vlaanderen bij VDAB en haar erkende

partners.

We maken bij IRM een onderscheid tussen:

● De instelling van oorsprong= de instelling gelegen in het gewest waar de cursist zijn officiële

woonplaats heeft. Deze instelling is verantwoordelijk voor de betaling van de

cursistenvergoedingen.

● De ontvangende instelling = de instelling gelegen in het gewest waar de opleiding doorgaat.

● Het opleidingscentrum = het centrum waar de opleiding doorgaat.

Voorbeelden

Een werkzoekende uit Kortrijk wil een opleiding volgen in Bergen:

● Instelling van oorsprong: VDAB.

● Ontvangende instelling: Forem.

Een werkzoekende uit Luik wil een opleiding volgen in Vilvoorde:

● Instelling van oorsprong: Forem

● Ontvangende instelling: VDAB  of een erkende partner.

2. Wie komt in aanmerking voor IRM?

1. Niet-werkende werkzoekenden die in Vlaanderen wonen (= officieel adres) en ingeschreven

zijn bij VDAB:

a. Is de werkzoekende nog niet ingeschreven bij VDAB? Dan schrijft hij zich eerst in met

de correcte categorie werkzoekende.

b. Is de werkzoekende al bij VDAB ingeschreven? Dan blijft hij ingeschreven bij VDAB

onder zijn huidige categorie werkzoekende.

c. De ontvangende instelling registreert de werkzoekende volgens haar eigen

procedure.

2. Deeltijds werkenden met officieel adres in Vlaanderen (cat. wz 80, 82 en 93), op voorwaarde

dat de opleiding buiten hun werkuren valt. Zij volgen dezelfde procedure als de

niet-werkende werkzoekenden.

3. Niet-werkende werkzoekenden die in Wallonië wonen (= officieel adres)

a. De werkzoekende is ingeschreven in het andere gewest, maar niet bij VDAB.

i. De werkzoekende blijft bij zijn instelling van oorsprong ingeschreven.

ii. VDAB maakt een VDAB-account voor de werkzoekende aan.

b. Werkzoekende is reeds bij VDAB ingeschreven, maar niet bij het ander gewest.
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i. De werkzoekende blijft bij VDAB ingeschreven (controleer dit en pas indien

nodig, de categorie werkzoekende).

ii. De instelling van oorsprong schrijft de werkzoekende in volgens haar

procedure.

c. Werkzoekende is nog niet ingeschreven in het een ander gewest of bij VDAB.

i. De werkzoekende schrijft zich in bij de instelling van oorsprong.

ii. VDAB maakt een VDAB-account voor de werkzoekende aan.

2.1 Wat met niet werkende werkzoekenden die in Brussel wonen?

IRM is niet mogelijk voor niet-werkende werkzoekenden die in Brussel wonen (= officieel adres).

De Brusselse werkzoekende heeft de keuze om een opleiding bij VDAB (zowel in Brussel als

Vlaanderen) of Bruxelles Formation te volgen.

2.1.1 De Brusselse werkzoekende vraagt bij VDAB een opleiding aan

● De klant vraagt de opleiding aan via Actiris: de consulent van Actiris noteert de

opleidingsaanvraag in het klantendossier.

● De klant vraagt de opleiding aan via VDAB: de bemiddelaar van VDAB noteert de

opleidingsaanvraag in het klantendossier.

● De klant vraagt de opleidingsaanvraag via Vind een opleiding’ op de VDAB-website aan:

○ Als de werkzoekende een VDAB-dossier heeft wordt de opleidingsaanvraag

automatisch in het klantendossier weggeschreven (Actiris wordt automatisch

verwittigd).

○ Als de de werkzoekende geen VDAB-dossier heeft wordt de opleidingsaanvraag aan

het team bezorgd dat de opleidingsaanvraag verwerkt. Zij nemen contact op met de

werkzoekende en volgen de procedure voor inschrijving van een Brusselse

werkzoekende.

Via de automatische gegevensuitwisseling komt de opleidingsaanvraag in zowel het Actiris- als

VDAB-dossier.

!Opgelet

De Brusselse werkzoekende moet zich altijd eerst verplicht inschrijven bij Actiris. Op die manier krijgt

de werkzoekende automatisch cat.03 in zijn VDAB-dossier. Is de werkzoekende nog niet ingeschreven

bij Actiris dan schrijf je de klant als vrije werkzoekende in (cat. 03) bij VDAB én verwijs je de klant naar

Actiris om de inschrijving daar zo snel mogelijk in orde te brengen.

2.1.2 De Brusselse werkzoekende vraagt een opleiding aan bij Bruxelles Formation of
Forem

Als de werkzoekende een opleiding bij Bruxelles Formation of Forem wil aanvragen, verwijs je de

klant naar Bruxelles Formation. Bruxelles Formation is de instelling van oorsprong voor de Brusselse

werkzoekende. Alles verloopt via Bruxelles Formation. VDAB is hier geen betrokken partij.
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3. Voorwaarden voor IRM

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Interregionale mobiliteit zijn voor elk gewest

hetzelfde:

● De erkende opleiding past in het vooropgestelde traject van de werkzoekende.

● De opleiding is erkend door VDAB, Forem, Bruxelles Formation of ADG. Bij twijfel neem je

contact op met de betrokken instelling: zie contactpersonen IRM op Extranet.

○ Erkende opleidingen van Forem. Bijkomend heeft Forem een aparte lijst van erkende

partners met wie ze samenwerken. Deze lijst wordt maandelijks geüpdatet.

○ Erkende opleidingen van Bruxelles Formation

○ Erkende opleidingen van ADG

● De opleiding start binnen de 6 maanden nadat de bemiddelaar de aanvraag goedkeurt.

● De aangevraagde opleiding wordt niet door de instelling van oorsprong aangeboden of wordt

wel door de instelling van oorsprong aangeboden, maar heeft lange wachttijden. De

opleiding kan sneller opgestart worden in een ander gewest.

!Opgelet

Een opleiding in samenwerking met onderwijs (OKOT) in een ander gewest is binnen interregionale

mobiliteit niet mogelijk!

4. Overdrachtsdocument (document Navette)

Het overdrachtsdocument (navette) bevat de officiële beslissing over de opleidingsaanvraag van de

klant. Je vindt er ook de nodige gegevens voor de administratie en registratie van de opleiding.

Het overdrachtsdocument bestaat uit 2 luiken:

Luik 1 bevat alle gegevens van de instelling van oorsprong. Als de werkzoekende in Vlaanderen

woont, moet VDAB dit luik invullen.

Als de werkzoekende in Brussel/Wallonië woont, moet Bruxelles Formation /Forem dit luik invullen.

● De verwerker: de provinciale contactpersoon IRM bij VDAB of bij Bruxelles Formation /Forem

die het dossier beheert.

● De kandidaat: de werkzoekende die de opleiding in het andere gewest gaat volgen.

○ Door de omzetting naar een Google Document kan je het rijksregisternummer niet

invullen op het overdrachtsdocument! Om toch de nodige info te kunnen doorgeven,

vul je in het vakje 'volgnr' de laatste 5 cijfers van het rijksregisternummer in.

● De opleidingsvraag: belangrijke gegevens over de opleiding en het opleidingscentrum waar

de cursist de opleiding gaat volgen. Vermeld zeker het adres van het opleidingscentrum.

● De beslissing: de beslissing van VDAB. Hiermee engageert VDAB zich om de

cursistenvergoedingen te betalen.

● De handtekeningen: hiermee bevestigen de kandidaat en de bemiddelaar dat alle gegevens

op het document correct zijn.
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Luik 2 wordt ingevuld door de ontvangende instelling.

● De verwerker: de provinciale contactpersoon IRM bij VDAB of Forem/Bruxelles Formation of

ADG die het dossier beheert.

● De opvolging van de opleidingsvraag: de ontvangende instelling geeft aan of ze de

opleidingsaanvraag al dan niet aanvaardt. Bij een afgekeurde aanvraag wordt de reden

hiervoor ingevuld.

4.1 Wanneer moet het overdrachtsdocument ingevuld worden?

Voor elk nieuw opleidingscontract moet er een nieuw overdrachtsdocument opgemaakt worden.

Maak het overdrachtsdocument altijd minstens 3 weken voor de start van de opleiding op.

Maak nooit een overdrachtsdocument met startdatum opleiding in het verleden.

Aanvaard nooit een overdrachtsdocument met startdatum van de opleiding in het verleden.

Het overdrachtsdocument vind je op Extranet.

5. Werkzoekende uit Vlaanderen wenst opleiding te volgen in een
ander gewest

Indien een werkzoekende uit Vlaanderen, wiens instelling van oorsprong de VDAB is, een opleiding

wenst te volgen bij een instelling buiten het Vlaamse gewest, dient volgende procedure gevolgd te

worden.

5.1 Procedure

Aanvraag door de klant

De klant meldt zich aan:

● Bij de bemiddelaar (VDAB of partnerconsulent) om zijn opleidingsvraag te bespreken.

● Bij een ontvangende instelling (Bruxelles Formation/Forem/ADG).

○ De ontvangende instelling verwijst de klant door naar de bemiddelaar

(VDAB/partner).

Partnerconsulent

● Bespreekt de opleidingsaanvraag met de klant en controleert of de klant aan de voorwaarden

voldoet.

● Beslist of de opleiding al dan niet in de ontvangende instelling kan aangevraagd worden.

● De vraag van betrokken werkzoekende wordt ook voorgelegd aan de VDAB-bemiddelaar of

projectopvolger voor de start van de opleiding.

!Infosessies voorafgaand aan de opleidingsaanvraag vallen niet onder IRM. De klant is vrij een

infosessie te volgen in een ander gewest. Vanaf het moment dat er een volgende stap in de selectie

gebeurt, moet er een overdrachtsdocument zijn. Als de infosessie samen met een selectie/testing

georganiseerd wordt, moet je wel meteen een overdrachtsdocument invullen.
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5.1.1 De bemiddelaar is niet akkoord met de aangevraagde opleiding
(negatieve beslissing).

Informeer de klant over je beslissing en begeleid hem verder in zijn traject naar werk. Als de klant de

opleiding toch wil volgen, kan hij een vrijstelling aanvragen voor een niet-erkende opleiding. De

administratie Vrijstellingen beslist dan of deze aanvraag wordt aanvaard.

5.1.1.2 registratie en administratie

● De partnerconsulent vult het Luik 1 van het overdrachtsdocument in en motiveert de

negatieve beslissing en laat deze ondertekenen door de projectopvolger en/of VDAB-

bemiddelaar.

● Laat de klant het document twee keer ondertekenen (voor- en achterzijde) en geef hem een

kopie van het document mee.

● Mail het ingevulde en ondertekende overdrachtsdocument naar de provinciale

contactpersoon IRM.

● Laad het overdrachtsdocument op in Mijn Loopbaan voor Partners onder de tab Begeleiding -

subtab Traject - onderaan - overzicht documenten.

● Neem contact op met de provinciale contactpersoon IRM voor het zichtbaar maken van de

IRM-opleidingscode (101030) in de opleidingengids.

● Registreer een opleidingslijn (= opleiding aanvragen) met opleidingscode 101030 op OE van

de ontvangende instelling. Voor het registreren van een opleidingsaanvraag zie Handleiding

‘Registreren opleidingsaanvraag  in een getenderd dossier op Extranet:

https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-p

restaties-vergoedingen.

5.1.2 De bemiddelaar is akkoord met de aangevraagde opleiding
(positieve beslissing).

5.1.2.1 registratie en administratie

● De partnerconsulent vult het Luik 1 van het overdrachtsdocument in en motiveert de

positieve beslissing en laat deze ondertekenen door de projectopvolger en/of

VDAB-bemiddelaar.

● Laat de klant het document twee keer ondertekenen (voor- en achterzijde) en geef hem een

kopie van het document mee.

● Mail het ingevulde en ondertekende overdrachtsdocument naar de provinciale

contactpersoon IRM.

● Laad het overdrachtsdocument op in Mijn Loopbaan voor Partners onder de tab Begeleiding -

subtab Traject - onderaan - overzicht documenten.

● Neem contact op met de provinciale contactpersoon IRM voor het zichtbaar maken van de

IRM-opleidingscode (101030) in de opleidingengids.

● Registreer een opleidingslijn (= opleiding aanvragen) met opleidingscode 101030 op OE van

de ontvangende instelling.

Voor het registreren van een opleidingsaanvraag zie Handleiding ‘Registreren

opleidingsaanvraag  in een getenderd dossier op Extranet.
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● Registreer het rekeningnummer van de klant in MLP (via de tab  Extra > Betalingsgegevens).

● VDAB (instelling van oorsprong) is verantwoordelijk voor de betaling van de

cursistenvergoedingen.

○ Vul samen met de klant het ‘Inlichtingenblad cursist bij start opleiding’ in en licht dit

volledig toe! Laat de klant het inlichtingenblad ondertekenen.

○ Informeer de klant over de cursistenvergoedingen waarop hij recht heeft (=

verplaatsingsvergoeding en kinderopvang).

■ Het is heel belangrijk om aan de klant duidelijk uit te leggen dat hij alleen

recht heeft op de cursistenvergoedingen die door VDAB worden toegekend.

Deze vergoedingen verschillen namelijk per gewest.

■ Als de klant geen factuur van zijn kinderopvang kan voorleggen, moet hij een

‘onkostennota kinderopvang’ laten invullen door de opvang.

○ Stuur het ingevulde en ondertekende inlichtingenblad door naar de provinciale

contactpersoon IRM.

5.2 Aanvraag doorsturen naar de ontvangende instelling

De provinciale contactpersoon IRM stuurt het overdrachtsdocument met positieve beslissing door

naar de ontvangende instelling in het andere gewest (Bruxelles Formation/Forem/ADG).

Het betrokken opleidingscentrum nodigt de klant uit voor de verdere stappen in het selectieproces.

Als het opleidingscentrum de werkzoekende niet contacteert, kan hij zelf met een kopie van het

overdrachtsdocument naar het betrokken opleidingscentrum gaan.

5.3 Beslissing van de ontvangende instelling

De ontvangende instelling

● Keurt op basis van haar selectieprocedure de aangevraagde opleiding al dan niet goed.

Vult luik 2 van het overdrachtsdocument in met het resultaat (positief/negatief) en de

motivering van de beslissing.

● Geeft een kopie van het overdrachtsdocument aan de klant.

● Stuurt het ingevulde en gemotiveerde overdrachtsdocument terug naar de provinciale

contactpersoon IRM.

De provinciale contactpersoon IRM
● Verwittigt de partnerconsulent over het resultaat van de beslissing.

● Bij een weigering van de opleidingsaanvraag werkt de provinciale contactpersoon de

opleidingslijn af.

5.4 Goedgekeurde opleiding starten

De opleidingsaanvraag moet door de partner en projectopvolger of VDAB-bemiddelaar  goedgekeurd

zijn vóór de opleiding start. Keur nooit een opleiding goed met een startdatum in het verleden.

● De ontvangende instelling nodigt de klant uit voor de start van de opleiding en voor een

medisch onderzoek wanneer nodig.
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● De ontvangende instelling sluit een opleidingscontract met de cursist. Hierdoor is de cursist

ook automatisch verzekerd voor arbeidsongevallen.

● Het opleidingscentrum bezorgt een kopie van het ondertekende opleidingscontract aan de

provinciale contactpersoon IRM en geeft het originele contract mee aan de klant.

● De provinciale contactpersoon IRM:

○ registreert de opleidingslijn op 'bezig' (BZ).

○ vermeldt de naam van de opleiding in de samenvatting van de opleidingslijn.

○ neemt het aantal uren dat in het opleidingscontract staat over in AMI.

○ Elke nieuw opgestarte IRM-opleiding moet starten in een nieuwe leerweg. Zo komen

de gegevens van de C91 (opgemaakt door de ontvangende instelling) overeen met de

gegevens van de vrijstelling (toegekend door VDAB).

● De provinciale contactpersoon verwittigt de partnerconsulent dat de opleiding gestart is.

● Het opleidingscentrum stuurt minimaal 1 keer per maand de prestaties door naar de

provinciale contactpersoon IRM.

● De provinciale contactpersoon IRM registreert de ontvangen prestaties, zodat VDAB (=

instelling van oorsprong) de cursistenvergoedingen en premies kan uitbetalen.

5.5 De opleiding verlengen

Als de opleiding verlengd wordt, moet het opleidingscentrum de provinciale contactpersoon IRM en

verwittigen. De provinciale contactpersoon IRM verwittigt de partnerconsulent.

Het opleidingscentrum stuurt een kopie van het aangepaste opleidingscontract door naar de

provinciale contactpersoon en die past de einddatum van de opleidingslijn aan.

!Let op: als de cursist bijvoorbeeld een vervolmakingsmodule of een vervolgopleiding start waarvoor

een nieuw opleidingscontract wordt opgemaakt, dan moet je opnieuw de volledige IRM-procedure

doorlopen. Dit is dus geen verlenging van de opleiding.

5.6 De opleiding is beëindigd

Als de goedgekeurde opleiding is beëindigd, stuurt het opleidingscentrum een kopie van de C91 naar

de provinciale contactpersoon IRM.

De provinciale contactpersoon IRM werkt de opleidingslijn af volgens de gegevens op de C91 en

verwittigt de partnerconsulent dat de opleiding beëindigd is.

6. Vrijstelling van beschikbaarheid tijdens IRM

Een klant die via interregionale mobiliteit een opleiding volgt, krijgt automatisch een vrijstelling als

aan de voorwaarden voor vrijstelling is voldaan.

VDAB is verantwoordelijk voor het toekennen van de vrijstelling. De ontvangende instelling bezorgt

op het einde van de opleiding de C91 aan de klant en de provinciale contactpersoon IRM.

6.1 Wat als de klant verhuist naar het andere gewest?

Als de klant verhuist, moet hij zich in het andere gewest inschrijven als werkzoekende. Hij behoudt

wel zijn toegekende vrijstelling. Deze vrijstelling blijft duren zolang het opleidingscontract loopt.
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Vanaf het ogenblik  dat er een nieuw opleidingscontract wordt opgesteld, moet de nieuwe instelling

van oorsprong (Bruxelles Formation of Forem) bekijken of er sprake is van interregionale mobiliteit en

wie verantwoordelijk is voor de vrijstelling.

7. Werkzoekende uit het Waals gewest volgt opleiding bij VDAB

De klant moet zijn aanvraag altijd bespreken met zijn/haar bemiddelaar bij Forem.

Forem analyseert de opleidingsaanvraag en keurt deze goed of weigert.

Als de opleidingsaanvraag wordt goedgekeurd dan vraagt Forem de opleiding aan bij VDAB via het

overdrachtsdocument ‘Navette’. Zij vullen luik 1 volledig in en sturen het overdrachtsdocument naar

de provinciale contactpersoon IRM bij VDAB.

De betaling van de cursistenvergoedingen en premies blijft ten laste van Forem.

!Opleidingen die leiden tot een diploma kunnen door Waalse werkzoekenden niet gevolgd worden via

VDAB. Forem geeft geen toestemming voor dergelijke trajecten.

7.1 Goedgekeurde opleiding starten

Bij een goedgekeurde opleiding neemt de VDAB IRM contactpersoon contact op met de

partnerconsulent om een opleidingslijn te registreren. Er wordt via het MLP-contactformulier aan de

MLP-coach gevraagd om het statuut in de opleidingslijn aan te passen naar werkzoekende met gratis

toegang.

De partnerconsulent  bezorgt het ondertekend opleidingscontract aan de IRM contactpersoon en

registreert de prestaties. Maandelijks geeft de partnerconsulent de gepresteerde uren door aan de

contactpersoon IRM.

Op het einde van de opleiding bezorgt de partnerconsulent de C91 aan de cursist en contactpersoon

IRM.

De instelling van oorsprong is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de cursistenvergoedingen en

-premies. Dit kunnen zij enkel doen op basis de prestaties die zij van VDAB contactpersoon IRM

krijgen.

De instelling van oorsprong blijft verantwoordelijk voor de opvolging en begeleiding van de klant.

7.2 De opleiding verlengen

Als de opleiding verlengd wordt, moet het opleidingscentrum de provinciale contactpersoon IRM

verwittigen. Het opleidingscentrum stuurt een kopie van het aangepaste opleidingscontract door

naar de provinciale contactpersoon IRM.

De contactpersoon IRM bezorgt het aangepaste opleidingscontract aan de instelling van oorsprong.

!Let op: als de cursist een vervolmakingsmodule of een vervolgopleiding start waarvoor een nieuw

opleidingscontract wordt opgemaakt, dan moet de volledige IRM-procedure opnieuw doorlopen

worden. Dit is geen verlenging van de opleiding.
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7.3 De opleiding is beëindigd

Als de goedgekeurde opleiding is beëindigd, dan werkt cursistenadministratie de opleidingslijn af en

maakt de C91 op. Het opleidingscentrum bezorgt de C91 aan de klant en een kopie aan provinciale

contactpersoon IRM. De provinciale contactpersoon IRM bezorgt de C91 aan de instelling van

oorsprong.

7.3.1 Opmaken C91

● Leerweg bestaat uit 1 opleidingscontract:

Als de leerweg bestaat uit één contract gebruik je de automatische C91.

● Leerweg bestaat uit verschillende opleidingscontracten:

Voor cursisten uit andere gewesten dan Vlaanderen mag je de automatische C91 niet

gebruiken. De vrijstellingen van deze cursisten worden immers toegekend op basis van

contract en niet op basis van de leerweg. Voor deze cursisten, moet je per beëindigd contract

een blanco C91 afdrukken en invullen.

Bij vragen of problemen contacteer je de regionale contactpersoon IRM.

7.4 Vrijstelling van beschikbaarheid tijdens IRM

Een klant die via interregionale mobiliteit een opleiding volgt, krijgt automatisch een vrijstelling als

aan de voorwaarden voor vrijstelling is voldaan.

De instelling van oorsprong (Forem) is verantwoordelijk voor het toekennen van de vrijstelling. De

ontvangende instelling (VDAB/erkende partner) bezorgt op het einde van de opleiding de C91 aan de

klant en de provinciale contactpersoon IRM.

7.4.1 Wat als de klant verhuist naar het andere gewest?

Bij verhuis moet de klant zich in het andere gewest inschrijven als werkzoekende. De klant behoudt

de toegekende vrijstelling. Deze vrijstelling blijft duren zolang het opleidingscontract loopt.

Vanaf het ogenblik dat er een nieuw opleidingscontract wordt opgesteld, moet de nieuwe instelling

van oorsprong (Bruxelles Formation, VDAB of Forem) bekijken of er sprake is van interregionale

mobiliteit en wie verantwoordelijk is voor de vrijstelling.

8. Vragen

Voor vragen over interregionale mobiliteit neem je contact op met de provinciale contactpersoon

IRM.
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Bijlage 1 Overzicht cursussen

Opleidingscode = 101030

De organiserende eenheid (OE) is altijd VDAB:

Provincie OE
VDAB

Antwerpen 2

Limburg 1244

Oost-Vlaanderen 965

Vlaams Brabant 362

West-Vlaanderen 540

Voor lesplaats/instructeur kies je de OE van de ontvangende instelling

● Forem: 12/0

● Bruxelles Formation: 10323429/0
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