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Loopbaan (reflectie-)tools
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Interessetest Jobbereiktes
t

“Oriënt”

Jobdoelwitten op basis 
van je interesses

“Jobbereik”

Jobdoelwitten op basis 
van je competenties

Loopbaantest

Jouw Kwaliteiten Jouw Netwerk

Ontdekken hoe het 
gesteld is met je zoektocht 

naar werk

Jouw Waarden

https://orientatie.vdab.be
https://jobbereik.vdab.be
https://www.vdab.be/loopbaantest
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Navigatie naar tools
VDAB website
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Linken via overzichtspagina’s

Welke job past bij me?

Oriënteren

Linken naar de overzichtspagina’s en tools

Rechtstreekse linken naar de tools

Loopbaantest

Oriënt

Jobbereik

Leermodules in de VDAB via opleidingsgids 

- Jouw kwaliteiten
- Jouw waarden
- Jouw netwerk

https://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me
https://www.vdab.be/orienteren
https://loopbaantest.webleren.be/
https://loopbaantest.webleren.be/
https://orientatie.vdab.be/
https://jobbereik.vdab.be/
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1133
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1133
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1137
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1138
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Navigatie naar loopbaantest
VDAB website
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Op deze pagina van ‘oriëntatie’ dien je naar beneden te

scrollen tot je dit icoon ziet ...
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Loopbaantest
Ontdekken van de werkpunten in je loopbaan
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Link

https://orientatie.vdab.be
https://loopbaantest.webleren.be/
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Op welke van de 6 thema's wordt in de loopbaantest 
het meest verder gezocht?
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Op welke van de 6 thema's wordt in de loopbaantest 
het meest verder gezocht?
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Oriënt
Oriënteren op basis van Interesses



24 rechtstreekse link: Interessetest (Oriënt)

https://orientatie.vdab.be/
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Hoeveel gebruikers hebben vorige maand 
Oriënt gebruikt?
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Hoeveel gebruikers hebben afgelopen maand 
Oriënt, Jobbereik en Loopbaantest effectief 

gebruikt?

Oriënt : 
6.314

Jobbereik: 5.642

Loopbaantest : 2.585
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Jobbereik
Oriënteren op basis van Competenties



Link

https://jobbereik.vdab.be
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Download je 
resultaten als 

PDF-rapport
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Opslaan van je 
resultaten in je 

vdab.be 
account



Jobbereik geeft jobdoelwitten die de gebruiker kan bespreken met hun 
bemiddelaar. Deze jobdoelwitten zijn een eerste indicatie van de sector en 
soort job dat de gebruiker zou willen doen.

Gebruik de resultaten als een richting voor de gebruiker om naar toe te 
oriënteren. Deze resultaten moeten nog verder verfijnd worden, en in de 
diepte worden besproken met de gebruiker.

De competenties die aan elk beroep hangen zijn indicatief en dienen nog 
verder nagekeken worden. Het is uiteindelijk de individuele vacature die 
bepaald welke competenties effectief belangrijk zijn.
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Wat denk je dat de meest ingevulde werkervaring is bij 
Jobbereik?

Resultaten
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Meest 
ingevulde 

werkervaring
in Jobbereik in 

2021

1. Verkoop

2. Administratie

3. Zorgkundige

4. Leerkracht

5. Horeca

6. Winkelbediende

7. Verpleegkundige

8. Opvoeder

9. Bediende

10. Kapper
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Jouw kwaliteiten
Ontdekken van jouw belangrijkste soft skills



Link

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801056/cursus/194138/Jouw_kwaliteiten-online
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VDAB ontcijfert: Soft Skills gevraagd

https://www.vdab.be/trends/ontcijfert
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Jouw Waarden
Ontdekken van jouw belangrijkste waarden



Link

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801055/cursus/194140/Jouw_waarden-online










56



57



58



59

Jouw Netwerk
In kaart brengen en inzetten van contacten
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Welke volgende stap dient VDAB -volgens u- mbt 
digitale tools te zetten?



Pitstop Loopbaanbegeleiding

202178



Linken via overzichtspagina’s

Welke job past bij me?

Oriënteren

Linken naar de overzichtspagina’s en tools

Rechtstreekse linken naar de tools

Loopbaantest

Oriënt

Jobbereik

Leermodules in de VDAB via opleidingsgids 

- Jouw kwaliteiten
- Jouw waarden
- Jouw netwerk

https://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me
https://www.vdab.be/orienteren
https://loopbaantest.webleren.be/
https://loopbaantest.webleren.be/
https://orientatie.vdab.be/
https://jobbereik.vdab.be/
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1133
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1133
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1137
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1138

