Wijzigingen in Mijn Loopbaan vanaf 21 juni 2013
1. LED – Leer- en ErvaringsDatabank in Mijn loopbaan

HET IS ZOVER!
Vanaf eind juni maken we de diplomagegevens die gekend zijn in de LED gefaseerd zichtbaar in Mijn
Loopbaan.
Welke informatie zit er in de LED?
Authentiek:
§
§
§
§
§

bewijzen behaald in het Secundair onderwijs - Vanaf het schooljaar 2001-2002
diploma's en getuigschriften behaald in de Hogescholen en Universiteiten - Vanaf het
schooljaar 1999-2000
bewijzen behaald bij de VDAB
bewijzen behaald bij Syntra - Vanaf 2002 (vanaf 2011 garantie op volledigheid)
ervaringsbewijzen uitgereikt door het Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie

Niet-authentiek:
§

Eigen verklaringen, door de klant opgegeven bij de VDAB - vanaf 1985

De VDAB integreert de LED-gegevens in het MijnLoopbaandossier. Na de integratie van het
dossier bij de KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) krijgt de VDAB de op dat moment gekende
klantgegevens van LED door en plaatsen we ze in het dossier. Alle wijzigingen bij LED worden vanaf
dan doorgegeven naar Mijn Loopbaan.
We duiden de diploma’s uit de LED-databank in Mijn Loopbaan aan
met een LED-logo (authentieke bron). Ze zijn niet verwijderbaar.

Indien de diploma’s al in de dossiers staan, blijven deze naast het LED-diploma behouden. De
gegeven ‘bron’ is in dat geval niet ingevuld.

Klanten krijgen een bericht in de Mijnloopbaanberichten als een LED-diploma werd toegevoegd.
De klant/consulent kan deze gevalideerde data al dan niet tonen op het cv

2. COMPETENTIEVERSTERKING
1. Om het ingeven van competenties te stimuleren en de gebruiker erop attent te maken dat
hij zijn/haar portfolio kan versterken , melden we dat - als er nog competenties aan te vullen
zijn- via bannering. Hierbij krijgt de gebruiker meteen de mogelijkheid om rechtstreeks actie te
ondernemen.

Op de homepage van de klant tonen we volgende informatie:

2. Als er voor een beroep nog geen competenties voorhanden zijn, geven we dat vanaf nu ook
duidelijk aan in volgende tekst
‘Voor dit beroep zijn er momenteel geen competenties beschikbaar’

3. Bij het overzicht van de gewenste jobs kun je vanaf nu meteen zien hoeveel vacatures er
voorhanden zijn.

Opgelet: deze vacatures matchen zowel op beroep als op competenties. De vacatures
kunnen dus ook op andere beroepen met deze competenties slaan (zullen we in een
volgende release finetunen).

4. Ook bij de voorgestelde jobs tonen we het aantal mogelijke vacatures.

Opgelet:
•
•

Het aantal vacatures slaat op het beroep op zich, zonder rekening te houden
met ervaring (wat nog niet gekend is), …
Je kunt de vacatures van hieruit niet opvragen. Dat kan wel door het beroep
toe te voegen aan je gewenste jobs.

5. Bij het ingeven van de werkervaring bevragen we nu ook competenties.

3. STAGES - Aanpassingen
•

•

Bij het openklikken van een stagelijn en kiezen voor ‘Afdrukken aanwezigheidslijst stage’
opent een scherm waarin we een week moeten kiezen. Deze weken worden chronologisch
weergegeven.
Vanaf nu tonen we geen overbodige, verwarrende informatie meer op de
aanwezigheidslijsten voor stages:


De maand en het jaartal (notatie bv. '6/2013') vermelden we bovenaan niet meer
bijkomend, enkel de afzonderlijke weken.



Bij de weken vermelden we het uur (vroeger telkens '00:00:00') niet meer.

