
   

 

1 

 

Mijn loopbaan 
 

Ben je op zoek naar een nieuwe job? Wil je jouw loopbaan een nieuwe wending geven? Of ben je 

geïnteresseerd in een beroepsgerichte opleiding?  VDAB helpt je op weg bij het realiseren van jouw 

professionele doel. Hoe? l 

 

Maak je eigen account aan op onze website en beheer je persoonlijke profiel. Op die manier kan je: 

 vacatures passend bij jouw profiel zoeken, 

 een cv opmaken, 

 online solliciteren, 

 je inschrijvingsbewijs als werkzoekende afdrukken, 

 opleidings- en loopbaancheques aanvragen, 

 … 

 

Deze handleiding beschrijft hoe je een profiel aanmaakt en beheert en welke mogelijkheden een 

profiel jou biedt. 

 

Meer informatie vind je ook in deze filmpjes. 
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Hoe maak ik mijn profiel aan? 
 

Op vdab.be kies je  voor “Log in op Mijn Loopbaan”. 

 

 

 

 

Registreer je als werkzoekende via de knop “Registreer je nu”. 
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Vul je rijksregisternummer en e-mailadres in. Je rijksregisternummer staat op jouw identiteitskaart 

en begint met je geboortejaar, geboortemaand en geboortedag. 

 

 

 

 

 

Heb je geen Belgisch rijksregisternummer en woon je officieel in het buitenland, dan kan je toch 

een profiel aanmaken.  Via de link “Registreren zonder rijksregisternummer”  kan je dan verder gaan 

met je registratie. 

 

Opgelet! Heb je geen Belgisch rijksregisternummer maar woon je wel officieel in België? Bel naar de 

VDAB-Servicelijn (0800 30 700) of ga naar de dichtstbijzijnde Werkwinkel om je te laten registreren.  

 

Waarom je e-mailadres invullen? 

Als je je wil registreren voor Mijn loopbaan, ben je verplicht om je e-mailadres in te geven. Zo kunnen 

we je snel relevante informatie sturen, zoals bijvoorbeeld passende vacatures. 

 

 

Je dient nu enkele persoonlijke gegevens in te vullen.  

 

 



   

 

5 

 

 

 

 

Kies een wachtwoord waarmee je later kan inloggen in jouw account. Je gebruikersnaam is je 

rijksregisternummer of e-mailadres. 

 

 

Onderaan het scherm geef je aan of je je wenst in te schrijven als werkzoekende bij VDAB. 
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 Indien je je niet wil inschrijven als werkzoekende bij VDAB, maar wel een dossier 

wil aanmaken om loopbaancheques of opleidingscheques aan te vragen, jouw loopbaan  

vorm te geven, …  kies dan de optie “Nee”.  

Om je profiel aan te maken, heeft VDAB minimaal de volgende informatie nodig (de gegevens 

met een * moeten zeker ingevuld worden): 

 De voornaamste studie die je met een goed resultaat beëindigd hebt. Hier kan je slechts 

één studie ingeven. Als je dit wenst, kan je je profiel aanvullen met meerdere studies 

nadat de registratie afgerond is.  

 De talen die je spreekt, schrijft. Duid ook aan welke taal je moedertaal is. De informatie 

over je moedertaal wordt enkel omwille van statistische doeleinden bevraagd.  

Nederlands wordt standaard opgenomen in je profiel en kan je niet verwijderen. Als je 

geen Nederlands spreekt, kies in de klaplijst “Niveau” dan voor “Niet”.  

 

 

 Wil je je inschrijven als jobstudent, als schoolverlater, om een 

werkloosheidsuitkering aan te vragen,…  kies dan de optie “Ja”. 

Nu start jouw registratie als werkzoekende. Om je profiel aan te maken, heeft VDAB 

minimaal de volgende informatie nodig (de gegevens met een * moeten zeker ingevuld 

worden): 

 Je werksituatie. Als je werksituatie weldra zal veranderen, kan je je toekomstige 

werksituatie aanduiden. Geef dan aan vanaf wanneer deze situatie ingaat.  

Je kan ook aangeven of je moeilijkheden ondervindt om werk te vinden. 

 De voornaamste studie die je met een goed resultaat beëindigd hebt. Via de inschrijving 

kan je slechts één studie ingeven. Als je dit wenst, kan je je profiel aanvullen met 

meerdere studies nadat de inschrijving afgerond is.  

 De talen die je spreekt, schrijft. Duid ook aan welke taal je moedertaal is. De informatie 

over je moedertaal wordt enkel omwille van statistische doeleinden bevraagd.  

Nederlands wordt standaard opgenomen in je profiel en kan je niet verwijderen. Als je 

geen Nederlands spreekt, kies in de klaplijst “Niveau” dan voor “Niet”.  

 Of je over een wagen beschikt om te gebruiken voor het werk. Je kan ook aangeven over 

welke rijbewijzen je beschikt. Indien je een rijbewijs aanduidt waarvoor een 

bekwaamheidsattest vereist is, krijg je bij het betreffende rijbewijs twee extra zaken te 

zien: 

o De vraag of je over een vakbekwaamheidsattest beschikt 



   

 

7 

o De geldigheidsdatum 

Op het cv wordt dit gegeven mee overgenomen bij het betreffende rijbewijs. 

 Welke job je wenst te doen en volgens welk arbeidsregime je wil werken. Bij het ingeven 

van een gewenste job krijg je suggesties aangeboden. Kies een job uit de lijst om een 

optimaal resultaat te krijgen wanneer je later via je profiel passende vacatures wil zoeken 

of competenties wil invullen. Sluiten de suggesties niet helemaal aan bij de 

functieomschrijving die je in gedachte had? Kies dan de beste optie en noteer in het 

tekstveld eronder welke functienaam jij wilt gebruiken in je profiel en op je cv.  

o Je krijgt in een volgende stap de mogelijkheid om aan te geven in welke mate je 

de competenties voor het ingegeven beroep beheerst. 

o Afhankelijk van welke werksituatie je gekozen hebt én als je jonger bent dan 30 

jaar, dan opent er een bijkomend scherm waarin je kan aangeven voor welke 

periodes je een studentenjob wenst te doen. Heb je bij werksituatie expliciet 

aangegeven dat je je inschrijft als jobstudent, dan moet je verplicht een 

studentenjobperiode ingeven. 

 Of je je cv wil publiceren. Op basis van de gegevens die je ingevuld hebt, wordt er 

automatisch een cv aangemaakt. Dit cv kan je publiceren in onze cv-databank. Op die 

manier kunnen werkgevers jouw profiel terugvinden op vdab.be. Je kan ook bijkomend 

kiezen om je cv naar partners van VDAB te sturen.  Alleen je cv wordt dan verstuurd. 

Deze partners hebben geen inzage in je profiel. Door je cv te publiceren, verhoog je je 

tewerkstellingskansen.  Je kan dit cv via jouw profiel aanvullen en bewerken. Via jouw 

profiel kan je ook cv’s aanmaken en één ervan publiceren in onze databank. 

 

Wanneer je een profiel aanmaakt, worden er slechts een beperkt aantal gegevens bevraagd. Om een 

goed profiel te hebben, kijk je best alle rubrieken na en vul je de gegevens zo nauwkeurig en volledig 

mogelijk aan. Hou je profiel up-to-date.  
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Wat kan ik doen met mijn profiel? 
 

Met je profiel kan je je zoektocht naar werk en je loopbaan zelf in handen nemen. De consulenten in 

de Werkwinkels en de VDAB-Servicelijn (0800 30 700) helpen je graag verder als je problemen 

ondervindt. Maar via je profiel kan je alles zelf beheren en hoef je niet per se contact op te nemen 

met een consulent wanneer je werk zoekt of je loopbaan een andere wending wil geven. 

 

Je profiel is een verzamelplaats van informatie over jouw loopbaan. Je kan er een overzicht 

bijhouden van je werkervaringen, gevolgde studies en cursussen, verworven competenties, …  Je kan 

met dit overzicht aan de slag om cv’s op maat aan te maken. Eén cv kan je ook publiceren in onze 

databank zodat werkgevers jouw profiel kunnen terugvinden. Je kan dit cv ook versturen naar 

VDAB-partners. 

 

De gegevens in je profiel bepalen ook welke vacatures je krijgt. Hoe meer je jouw profiel specifieert, 

hoe beter de vacatures die je krijgt zullen aansluiten bij hetgeen je zoekt in een job. Via je profiel kan 

je ook rechtstreeks solliciteren. In je profiel wordt hiervan een overzicht bijgehouden. Op die 

manier kan je de sollicitaties eenvoudig opvolgen.  

 

Via je profiel kan je ook een beroepsoriëntatietest afleggen en opleidingscheques en 

loopbaancheques aanvragen. 

 

Als je je bij VDAB inschrijft als werkzoekende, dan kan je je inschrijvingsbewijs zelf afdrukken via je 

profiel. Je hoeft hiervoor dus niet langs te gaan in je Werkwinkel! 

 

 

Op vdab.be kies je  voor “Log in op Mijn Loopbaan”. 
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Heb je een dossier bij VDAB maar heb je nog geen login om dit zelf te beheren, bel dan naar de 

VDAB-Servicelijn (0800 30 700) om een eenmalig wachtwoord aan te vragen. Als je ingelogd bent 

met dit eenmalige wachtwoord, kan je een persoonlijk wachtwoord voor je account kiezen. 

 

 

Log in met je rijksregisternummer of e-mailadres en je wachtwoord. 
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Eenmaal ingelogd, kom je terecht op de startpagina. Van hieruit kan je je profiel beheren.  

 

 

Op de startpagina zie de volgende items: 

 Opdrachten: in deze rubriek staan opdrachten die zowel manueel als automatisch werden 

toegewezen. Klikken op “Opdrachten” brengt je in het detailscherm. Je krijgt eerst de opdrachten 
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te zien waarvan de deadline verstreken is, vervolgens chronologisch gesorteerd met de deadlines 

die dichtsbij liggen. Als laatste de opdrachten zonder deadlines. 

 

 

 

 

Wanneer je een opdracht hebt afgewerkt, kan je dit aanduiden door een vinkje te plaatsen naast 

“Ik heb deze opdracht afgewerkt” en te bevestigen. 
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 Berichten: in deze rubriek vind je alle essentiële berichten terug op basis van wijzigingen in je 

dossier, inclusief je inschrijvingsbewijs. 
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 Contactmoment: hieronder staan alle afspraken opgelijst. 

 

 

 Tips: Je ontvangt automatisch tips op basis van je dossiergegevens. 
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Waar vind ik mijn inschrijvingsbewijs als werkzoekende? 
 

Ben je als werkzoekende ingeschreven bij VDAB, dan vind je jouw inschrijvingsbewijs op de 

startpagina. 

 

 

 

Je vindt je inschrijvingsbewijs ook onder “Berichten”. 
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Hoe beheer ik mijn profiel? 
 

Op de startpagina kan je via “Wijzig je profiel” onmiddellijk je werksituatie wijzigen en je 

contactgegevens en gewenste jobs aanpassen of aanvullen. 

 

 

 

De gegevens in je profiel bepalen welke vacatures je krijgt. Hoe meer je jouw profiel specifieert, hoe 

beter de vacatures die je krijgt zullen aansluiten bij hetgeen je zoekt in een job. 
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In je dossier beheer je: 

 Persoonsgegevens 

o Werksituatie 

o Contactgegevens:  

Dit zijn de gegevens waarmee VDAB jou kan bereiken indien nodig. Het verblijfsadres 

is het adres waar je effectief woont. Dit kan verschillen van je officiële adres. De 

regio waar je werk dient te zoeken wordt afgeleid van je verblijfsadres. 

o Verblijfsdocumenten en arbeidskaarten: 

Deze rubriek verschijnt enkel wanneer je verblijfsdocumenten of 

arbeidsvergunning(arbeidskaart)en mag noteren. Op basis van deze informatie 

kunnen bemiddelaars afleiden welke dienstverlening toegestaan is. 



   

 

19 

 

De informatie bij “Officiële gegevens” komt uit het Rijksregister. Indien deze 

gegevens niet correct zijn, dan laat je dit corrigeren bij de dienst “Bevolking” van je 

stad of gemeente. 

 

 

 Gewenste job 

o Gewenste jobs: 

Hier kan je aangeven welk(e) beroep(en) je graag wil uitoefenen. Als je een 

functienaam typt in het veld “Beroep”, verschijnt er een lijst met beroepen waaruit 

je kan kiezen. Kies een beroep uit deze lijst om een optimaal resultaat te krijgen 

wanneer je passende vacatures wilt krijgen en wanneer je competenties wilt 

invullen.  

Voldoet de beschrijving van het beroep in de lijst niet aan je verwachtingen, typ dan 

bijkomend jouw functieomschrijving in het tekstveld eronder. Als dit veld ingevuld is, 

dan wordt deze benaming overgenomen op de cv’s die je kan aanmaken met je 

profiel. 
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Je krijgt de mogelijkheid om aan te geven welke beroepsgebonden competenties je 

voor deze functie reeds verworden hebt. Van een aantal competenties wordt op 

basis van je ervaringsniveau verwacht dat je hiervan een zekere kennis/vaardigheid 

hebt. Aan deze competenties werd reeds automatisch een score toegekend. De score 

kan aangepast worden via de schuifbalkjes.  

Een toegevoegde gewenste job kan je wijzigen door op het potloodje te klikken. 

Een gewenste job verwijderen kan door op het vuilbakje te klikken. Het vuilbakje 

verschijnt pas wanneer er minstens twee gewenste jobs in je profiel staan. Je moet 

immers minstens één gewenste job opgegeven hebben om een zinvol en bruikbaar 

profiel te hebben.  

 

VDAB raadt aan om meerdere gewenste jobs in je profiel te noteren.  

Op basis van de gewenste job(s) die je toegevoegd hebt aan je profiel, doet VDAB 

ook een aantal job suggesties. Het staat je vrij om deze jobs ook toe te voegen aan 

je profiel en dus je tewerkstellingskansen te verhogen. 

 

In de rubriek “Gewenste jobs” kan je vacatures uit onze vacaturedatabank raadplegen 

die voldoen aan de criteria die jij opgegeven hebt in jouw profiel. Je kan vacatures 

opvragen voor iedere gewenste job afzonderlijk of voor alle gewenste jobs samen. 

 

o Gewenste regio: 

In deze rubriek geef je aan in welke regio’s je wil werken. De regio van je 

verblijfsadres wordt automatisch toegevoegd en kan niet verwijderd worden. Een 

andere regio verwijderen kan door op het vuilbakje te klikken. 

o Gewenst arbeidsregime: 

Hier kan je aangeven volgens welke tijdsregeling je wenst te werken. 

o Studentenjob: 

Afhankelijk van welke werksituatie je gekozen hebt én als je jonger bent dan 30 jaar, 

dan vind je hier een bijkomende rubriek waarin je kan aangeven voor welke periodes 

je een studentenjob wenst te doen. Heb je bij werksituatie expliciet aangegeven dat 

je je ingeschreven hebt als jobstudent, dan moet je verplicht een 

studentenjobperiode ingeven. 

o Beroepsoriëntatietest: 
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Weet je niet welke job je wil doen? Via de link onderaan de pagina kan je een 

beroepsoriëntatietest afleggen. 

 

 

 Studieverleden 

o Studies:   

Als je een studie toevoegt, zorg er dan voor dat je in de boomstructuur een keuze 

maakt tot het meest specifieke niveau in de structuur. Als je wil kan je een andere 

studienaam typen dan degene in de structuur. Deze studienaam verschijnt dan op de 

cv’s die je kan aanmaken via jouw profiel. 

Een toegevoegde studie kan je wijzigen door op het potloodje te klikken. 

Een studie verwijderen kan door op het vuilbakje te klikken. Het vuilbakje verschijnt 

pas wanneer er minstens twee studies in je profiel staan. Je moet immers minstens 

één studie (met diploma = “Ja”) opgegeven hebben om een zinvol en bruikbaar 

profiel te hebben. 

 

Informatie uit de Leer- en ErvaringsDatabank (LED) wordt via een automatische 

gegevensuitwisseling toegevoegd aan je profiel: 

- Alle officiële leerbewijzen van volledige cycli, behaald in het reguliere onderwijs 

en bij Syntra Vlaanderen. 
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- Alle leerbewijzen behaald in CVO die overeenstemmen met een diploma of 

getuigschrift uit het reguliere onderwijs. 

Deze informatie kan je niet wijzigen of verwijderen uit je profiel en krijgt het logo 

. 

 

o Cursussen:  

Hier kan je noteren welke cursussen je gevolgd hebt. Deze informatie kan je 

bewerken en verwijderen.  

Hier worden ook de opleidingen getoond die je succesvol hebt gevolgd bij VDAB of 

een partnerorganisatie van VDAB. Deze gegevens kan je hier alleen lezen en hebben 

het label “gecertificeerd”. 

o Attesten:  

Hier kan je noteren welke attesten je behaald hebt. Deze informatie kan je bewerken 

en verwijderen.  

o Ervaringsbewijzen: 

Indien je een erkend ervaringsbewijs behaald hebt, dan vind je dit hier terug. Deze 

rubriek wordt enkel getoond als je effectief een erkend ervaringsbewijs hebt. Deze 

informatie kan je niet wijzigen en heeft het label “gecertificeerd”. 
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 Competenties 

o Talen:  

Hier kan je een overzicht geven van je talenkennis. Duid daarbij aan welke taal je 

moedertaal is. De informatie over moedertaal wordt bij VDAB enkel omwille van 

statistische doeleinden gebruikt. 

Nederlands kan als taal niet verwijderd worden. Spreek je geen Nederlands? Kies dan 

“Niet” als kennisniveau. 

o Rijbewijs:  

In deze rubriek kan je aanduiden welke rijbewijzen je behaald hebt. Hier kan je ook 

aangeven of je over een wagen beschikt voor het werk. 

o Jobgerelateerde competenties:  

In deze rubriek kan je competenties scoren die je nodig hebt om je gewenste job(s) of 

werkervaring(en) uit te oefenen. Van een aantal competenties wordt op basis van je 

ervaring  verwacht dat je hiervan een zekere kennis/vaardigheid hebt. Aan deze 

competenties werd reeds automatisch een score toegekend. De score kan aangepast 

worden via de schuifbalkjes.  
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Je kan ook je competenties laten valideren door een vroegere of huidige werkgever 

of een opleider. Hiervoor klik je op de link “Vraag een werkgever of opleider om je 

competenties te scoren”. In het scherm dat opent, vul je de gegevens van de 

werkgever of opleider in. Je kan ook een begeleidend mailtje opstellen. Duid aan 

voor welk(e) beroep(en) je competenties wil laten scoren. Staat het gewenste beroep 

er niet tussen? Vul dit dan aan in je profiel bij “Werkervaring” of “Gewenste jobs”. 

Wanneer de werkgever of opleider de competenties heeft gescoord, dan word je 

hiervan op de hoogte gebracht via de groene banner bovenaan je dossier. Via deze 

banner kan je aangeven of je de scoring van de werkgever of opleider wil overnemen 

in je profiel. Het competentierapport van de werkgever of opleider vind je dan terug 

in de rubriek “Competentierapporten” onder de tab “Competenties”. 

o Persoonsgebonden competenties: 

Je kan aangeven welke jouw vijf belangrijkste persoonsgebonden competenties zijn.  

o Bureautica-opleidingen VDAB: 

Wanneer je een bureautica-opleiding gevolgd hebt bij de VDAB, dan wordt er een 

bijkomende rubriek “Bureautica-opleidingen VDAB” getoond met een overzicht van 

deze opleidingen. Deze rubriek wordt enkel getoond wanneer je effectief een 

dergelijke opleiding gevolgd hebt. Deze informatie kan hier niet gewijzigd of 

verwijderd worden. Deze informatie krijgt het label “gecertificeerd”. 

o Bijkomende competenties: 

Hier kan je een overzicht geven van je kennis en vaardigheden die je niet kan 

onderbrengen in de andere rubrieken over competenties. 

o Competentierapporten: 

Deze rubriek wordt enkel zichtbaar indien een werkgever of opleider een 

competentierapport heeft ingevuld. 

o Persoonlijke interesses: 

Hier kan je optekenen wat je belangstelling wekt, waar je graag mee bezig bent. Denk 

er aan om je interesses zodanig te formuleren dat ze een waardevol extraatje zijn bij 

je zoektocht naar werk of bij de uitbouw van je loopbaan. 

o Nuttige links: 

Hier kan je doorklikken om beroepsoriëntatietesten af te leggen, indien een 

consulent een dergelijke test aan jou heeft toegewezen. 
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 Ervaring 

o Werkervaring: 

Heb je relevante beroepservaringen opgedaan? Dan kan je dat hier noteren.  Er kan 

gevraagd worden om een synoniem van de door jou gekozen functie aan te duiden. 

De reden hiervoor is dat je voor het aangeboden beroep competenties kan scoren.  

 

o Referenties: 

Wil je een vorige werkgever of collega vermelden die jou als werknemer aanbeveelt? 

Dan kan je dit doen in deze rubriek. 
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o Stages: 

Hier kan je noteren welke stages je gevolgd hebt. Deze informatie kan je bewerken 

en verwijderen.  

Hier worden ook de stages getoond die je succesvol hebt gevolgd bij VDAB of een 

partnerorganisatie van VDAB. Deze gegevens kan je hier alleen lezen en hebben het 

label “gecertificeerd”. 
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Waar vind ik geschikte vacatures? 
 

“Bewaarde vacatures en sollicitaties” biedt een overzicht van alles wat verband houdt met de 

vacatures die voor jou interessant kunnen zijn. 

 

 

 

De drie tabs “Zoek een job”, “Jobsuggesties” en “Bewaarde zoekopdrachten” verschijnen. 
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 Zoek een job 

Hier vind je de toepassing “Vind een job” zoals deze aangeboden wordt op vdab.be. Je kan 

hier vacatures zoeken o.b.v. trefwoord, vacaturenummer  en verschillende criteria.  Je kan 

hier vacatures bewaren die opgeslagen worden onder de tab “Bewaarde vacatures en 

sollicitaties”.  

Bij “Vind een job” kan je vacatures opzoeken door verschillende zoekcriteria in te geven. 

Deze combinatie van zoekcriteria  kan je bewaren. De combinatie van selectiecriteria wordt 

dan bewaard onder de tab “Mijn bewaarde zoekopdrachten” met een benaming die je zelf 

gekozen hebt. Indien je dit wenst, kan je aanvinken dat je een email krijgt zodra er nieuwe 

vacatures zijn die aan je selectiecriteria voldoen. 

 

 

 

Je kan een vacature bewaren door het sterretje aan te klikken zodat het geel kleurt. Dit kan 

zowel in het overzicht als op de detailpagina van de vacature. 

Het is ook mogelijk om het resultaat van de zoekactie te sorteren op ‘relevantie’, ‘datum’ of 

‘standaard’.  De sortering op ‘relevantie’ gebeurt op basis van je profielgegevens. De jobs die 

matchen met je competenties spelen hierin een zeer belangrijke rol. 
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 Jobsuggesties 

Onder de tab “Jobsuggesties” worden alle vacaturevoorstellen gegroepeerd, opgedeeld in 3 

rubrieken: 

o Suggesties van werkgevers en VDAB 

o Suggesties op basis van je profiel 

o Andere werkzoekenden met jouw profiel vonden deze vacatures interessant 
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 Bewaarde vacatures en sollicitaties 

Hier vind je bewaarde vacatures uit de VDAB-vacaturedatabank terug.  Zolang de vacature 

gepubliceerd is in onze databank, kan je de bewaarde vacature hier bekijken en er op 
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solliciteren. Ook sollicitaties kunnen hier opgevolgd worden en sollicitatiefeedback kan 

genoteerd worden. 

 

 

Per bewaarde vacature kan je sollicitatiefeedback geven. Klik op het pijltje naast 

“Sollicitatiefeedback” zodat het keuzemenu opent. 
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Kies de gewenste feedback en vermeld persoonlijke sollicitatiefeedback in het vrije tekstveld. 

 

 

 

Na het klikken op “Bewaar” wijzigt het label op de vacature van “Sollicitatiefeedback” naar de 

aangeduide feedback. 

 

Onder de tab “Vacatures en sollicitaties” kan je ook een externe vacature toevoegen. Klik hiervoor op 

de link “Voeg externe vacature toe”. 
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Vervolgens kan je de vacature in de vorm van een pdf document opladen en de nodige informatie 

aanvullen. De vacature komt vervolgens in je overzicht van bewaarde vacatures te staan. 
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Hoe beheer ik mijn sollicitatie-opdrachten? 
 

Sollicitatie-opdrachten vind je terug onder de tab “Bewaarde vacature en sollicitaties”. Er staat 

duidelijk voor de vacaturetitel “Opdracht” vermeld. 

 

 

 

Door op de vacaturetitel te klikken, opent het detail van de vacature. De opdracht is zichtbaar onder 

de vacaturetitel. 

 

 

Je kan deze opdracht afwerken en vervolgens de gepaste feedback aanduiden. 
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De feedback verschijnt in de historiek, die zichtbaar is op het detail van de vacature. Via het blauw 

pijltje kan je de volledige historiek bekijken. 
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Na het aanduiden en bewaren van je feedback, verschijnt de nieuwe status op het overzicht. 
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Bij bepaalde feedbacks verhuist de vacature naar het sollicitatie-archief, onderaan het scherm. Je kan 

hier ook filteren om alleen de sollicitatie-opdrachten te zien. 
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Hoe plaats ik mijn curriculum vitae in de kijker? 
 

Je kan curriculum vitaes (cv’s) aanmaken met de gegevens die je in je profiel bewaard hebt. Kijk dus 

eerst na of alle gegevens in je profiel correct en volledig zijn alvorens je een cv aanmaakt.   

Je kan deze cv’s als bijlage toevoegen als je via je profiel solliciteert. 

 

Eén van deze cv’s kan je publiceren in onze cv-databank. Werkgevers kunnen toegang vragen tot 

de cv-databank en kunnen op die manier jouw profiel terugvinden. 

 

Je kan ook cv’s, motivatiebrieven, e.d. als document toevoegen aan je profiel. Je kan deze opgeladen 

documenten als bijlage toevoegen als je via je profiel solliciteert. Een opgeladen cv kan je niet 

publiceren in onze cv-databank. 

 

 

 

 Mijn loopbaan-cv’s zijn de cv’s gebaseerd op de informatie in je profiel. Je kan er meerdere 

aanmaken, maar slechts één kan je publiceren in onze cv-databank, waar werkgevers je 

profiel kunnen terugvinden. 
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Bij de aanmaak van een cv overloop je een aantal stappen. Via de banner bovenaan heb je 

een overzicht van wat je allemaal kan doen bij de aanmaak van een cv: 

o Wijzig inhoud: 

Je krijgt een overzicht van alle gegevens die in je profiel staan. Je kan kiezen welke 

informatie getoond wordt op je cv. Je kan hier ook een foto toevoegen aan je cv. 

o Wijzig naam cv: 

Hier kies je de naam van het cv. Denk er aan dat je dit cv kan meesturen met een 

sollicitatie. Kies dus een duidelijke omschrijving. 

o Wijzig publicatiegegevens: 

 Hier kan je aanduiden of je dit cv in de cv-databank wil publiceren. Op die 

manier kunnen werkgevers je profiel terugvinden. Je kan slechts één cv 

publiceren in onze cv-databank. Als je dus al een gepubliceerd cv hebt en een 

nieuw cv wil publiceren, dan wordt het nieuwe cv gepubliceerd en het vorige 

cv is dan niet meer gepubliceerd. 

 Indien je dit wenst, kan je je cv anoniem publiceren. Vink dan aan dat je je 

persoonsgegevens wil verbergen. 

 Je kan je cv ook sturen naar VDAB-partners. Alleen je cv wordt dan 

verstuurd. Deze partners hebben geen inzage in je profiel. 
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 Je kan je cv ook publiceren via EURES. Hiermee wordt je cv toegevoegd aan 

een actuele vacaturedatabank voor werkgevers binnen de EER plus 

Zwitserland. 

 Je kan er ook voor kiezen om je cv op het internet te publiceren. Het cv 

wordt dan niet teruggevonden via zoekmachines (bv. Google). Het cv kan 

enkel teruggevonden worden d.m.v. de URL die getoond wordt op dit 

scherm. 

o Download: 

Je kan het cv ook downloaden als pdf-document. Je kan dit document opslaan en 

afdrukken. 

o Verwijder: 

Als je dit wenst, kan je het cv verwijderen uit je profiel, en dus niet meer publiceren. 

 

Voor een reeds aangemaakt  Mijn loopbaan-cv kan je ook de inhoud, de lay-out , de 

publicatiegegevens, de naam wijzigen. Indien gewenst kan je het cv downloaden  en verwijderen.  

 

 Opgeladen cv’s zijn documenten die je niet in je profiel hebt aangemaakt, maar die je wel als 

bestand kan opladen. Je kan ook een link toevoegen.  Je kan deze documenten en linken 

toevoegen als bijlage wanneer je via je profiel solliciteert. Een opgeladen cv kan je niet in de 

cv-databank publiceren. 
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Als je in je profiel genoteerd hebt dat je als leerkracht basisonderwijs of leerkracht 

buitengewoon) secundair onderwijs wil werken, dan kan je een leerkrachten-cv in de 

leerkrachtendatabank publiceren. Indien je een leerkrachten-cv hebt, dan wordt er een 

bijkomende rubriek “Leerkrachtinformatie” getoond.  

 

 

 

Wanneer je in je profiel  een gegeven (studieverleden) toevoegt, wijzigt of verwijdert dat 

verband houdt met het leerkrachten-cv (en je vinkt aan dat dit gegeven getoond mag worden 

op alle cv’s), dan wordt dit gegeven zichtbaar, gewijzigd of verwijderd op het leerkrachten-cv. 

 

In deze rubriek kan je: 

 een aanvraagformulier voor een bekwaamheidsbewijs afdrukken, 

 aangeven welke vakken je wil en kan onderrichten, 

 aangeven in welk(e) onderwijsnet(ten) je wil les geven, 

 aangeven op welke dagen je beschikbaar bent.  
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 Als je graag wil werken in andere Europese landen, dan kan je hier ook je cv downloaden als 

Europass-cv. 
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Waar vind ik mijn bijkomend leermateriaal terug? 
 

Als je een opleiding volgt, dan kan je via je profiel webcursussen e.d. doornemen. Je kan via je profiel 

ook leermateriaal aanvragen. 
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Hoe stippel ik een ontwikkelingsplan uit? 
 

Weet je niet welke beroepen aansluiten bij je interesses? Of wil je de stappen uitschrijven die je 

moet zetten om een nieuw beroep te kunnen uitoefenen? Maak dan een ontwikkelingsplan op! 

 

   

 

Hoe word ik op de hoogte gehouden van belangrijke acties? 
 

Bij belangrijke acties krijg je een automatisch bericht in de berichtenbox van je profiel. Je krijgt 

bijvoorbeeld een bericht wanneer een consulent iets wijzigt in je profiel terwijl je als werkende 

ingeschreven bent.  

Als je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB dan vind je o.a. hier je inschrijvingsbewijs 

terug. 
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Andere mogelijke berichten zijn: 

 Je dossiergegevens werden gewijzigd 

 Afspraken 

 Je bent niet langer ingeschreven als werkzoekende 

 Je cv is niet langer gepubliceerd 

 Je cv is opnieuw gepubliceerd 

 Kijk je cv na 

 Voeg leerkrachtinformatie 

 Specifiek leerkracht-cv 

 Verleng de publicatietermijn van je cv 

 Raadpleging ontwikkelingsplan door consulent 

 Je competentierapport 

 Je eindadvies 

Enkel je compententierapport ontvang je ook per mail. 
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Kan ik documenten opladen in mijn profiel? 
 

Je kan documenten en links toevoegen aan je profiel. Je kan deze dan als bijlage meesturen wanneer 

je via je profiel solliciteert. 

Indien je dit wil, kan je jouw documenten delen met je consulent. 
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Hoe vraag ik opleidingscheques aan? 
 

Via je profiel kan je opleidingscheques of andere tegemoetkomingen aanvragen. Onderaan de 

startpagina van Mijn Loopbaan vind je de link naar “Bestel opleidingcheques”. 
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Informatie over opleidingscheques vind je op 

http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml 
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Hoe vraag ik loopbaancheques aan? 
 

Loopbaancheques zijn het elektronische betaalmiddel voor loopbaanbegeleiding bij gemandateerde 

loopbaancentra.  Eén cheque geeft recht op vier uren begeleiding.  

Loopbaancheques vraag je aan via je profiel. 
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Informatie over loopbaancheques vind je op http://www.vdab.be/loopbaancheques/. 
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Hoe vraag ik een vrijstelling aan? 
 

Voor sommige studies, opleidingen of stages kan je als werkzoekende een vrijstelling van 

beschikbaarheid aanvragen.  Na het invullen van de aanvraag, ontvang je hiervan een bericht in je 

mailbox. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan word je vrijgesteld van een aantal verplichtingen, 

zoals oa het op zoek gaan naar een job.  
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Welke attesten kan ik aanvragen via het e-loket? 
 

Ben je ingeschreven bij VDAB als werkzoekende en wil je een opleiding volgen bij een Centrum voor 

Volwassenenonderwijs (CVO)? Dan kom je in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld. 

Hiervoor moet je een CVO-attest aanvragen. 

 

Ben je ingeschreven bij VDAB als werkzoekende en wil je deeltijds kunstonderwijs volgen, dan kom je 

in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld. Hiervoor moet je een attest aanvragen. 
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Help! Ik weet niet welke job ik wil doen… 
 

Weet je niet welk(e) beroep(en) je graag wil doen? Doe dan de beroepsoriëntatietest! 
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Welke informatie wordt uitgewisseld tussen VDAB en RVA? 
 

Als je bij VDAB ingeschreven bent als uitkeringsgerechtigd werkzoekende, dan wordt er informatie 

uitgewisseld tussen VDAB  en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 

 

Ten gevolge van de zesde staatshervorming veranderde deze gegevensuitwisseling ingrijpend  vanaf 

juli 2015. De nog  relevante gegevens worden verder uitgewisseld, maar daarnaast zullen ook de 

beslissingen van de nieuwe VDAB-controledienst voortaan doorgestuurd worden naar RVA, voor 

uitvoering.  Deze beslissingen zullen pas in een latere fase zichtbaar worden op dit scherm. 

 

In je profiel vind je een overzicht van de uitwisseling van jouw dossier. 
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Ik ondervind een arbeidsbeperking. Kan ik ondersteuning krijgen?  
 

Ervaar je in je dagelijkse bezigheden hinder door een handicap, een langdurige aandoening of een 

langdurige ziekte? Dan kan je dit aangeven in je profiel. 
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Meer informatie vind je op  http://www.vdab.be/arbeidshandicap/. 
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Ik zou graag weten hoe goed mijn kennis voor een bepaald beroep is. 
Kan ik dit nagaan?  
 

Een consulent kan je één of meerdere Profieltesten toewijzen. Een Profieltest is een eenvoudig 

online screeningsinstrument dat zich beperkt tot de theoretische beroepskennis. Deze test geeft dus 

enkel een indicatie over je bereikte kennispeil. Momenteel zijn er een 50-tal testen, ondergebracht in 

een aantal sectoren. 

Wanneer een consulent jou een test heeft toegewezen, dan kan je deze afleggen via je profiel.  
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Mijn instellingen 
 

Hoe kan ik mijn paswoord wijzigen? 
 

Indien je dit wenst, kan je het paswoord van je account wijzigen. Klik op het pijltje naast je naam 

zodat het keuzemenu verschijnt. Kies vervolgens “Wachtwoord wijzigen”. 
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Wie heeft inzage in mijn dossiergegevens? 
 

VDAB heeft inzage in je persoonsgegevens en de RVA-acties. Ook je aanvragen voor een CVO-attest 

en loopbaan- en opleidingscheques zijn zichtbaar voor VDAB. 

Als je ingeschreven bent als werkzoekende dan heeft VDAB ook inzage in de informatie over je 

studieverleden, je competenties, je ervaring, je Mijn loopbaan-cv’s en je vacaturegegevens. 

 

Mag VDAB je dossiergegevens delen met Werkwinkelpartners en/of je uitbetalingsinstelling? Via je 

profiel bepaal je zelf of deze instanties inzage krijgen in je dossiergegevens.   

 

 

 

 


