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“Welke job past bij me?” is de centrale pagina van VDAB voor alle 
oriëntatienoden. 

Hierin kan je op een zelfstandige manier op zoek gaan naar een gepaste 
jobdoelwit via oa. de oriëntatietesten, de loopbaantest en de 
beroepenpagina’s.
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Oriëntatietest Jobbereiktest

“Oriënt”

Jobdoelwitten op basis van je 
interesses

“Jobbereik”

Jobdoelwitten op basis van je 
competenties

Loopbaantest

Ontdekken hoe het gesteld is 
met je zoektocht naar werk

De verschillende testen staan los van elkaar en je kan zelf de volgorde kiezen hoe je het 
doorloopt. 

Je kan het als een soort ‘menu’ aanreiken aan je klant, om hen zelfstandig te laten 
ontdekken in welke richting ze hun carrière willen nemen.

Leermodules Loopbaanbegeleiding

Jouw Waarden Jouw Kwaliteiten Jouw Netwerk

https://orientatie.vdab.be/
https://jobbereik.vdab.be/
https://www.vdab.be/loopbaantest
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Loopbaantest
Ontdekken van de werkpunten in je loopbaan
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Loopbaantest
Demo

Link

https://orientatie.vdab.be/
https://loopbaantest.webleren.be/
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Loopbaantest

De loopbaantest legt uit wat de 6 belangrijkste thema’s bij het aangaan van 
transities in je loopbaan. Na het invullen van een vragenlijst van 30 vragen 
krijg je een score op elk van deze 6 thema’s.

Vervolgens krijg je voor elk van deze thema’s  linken naar andere VDAB en 
niet -VDAB tools (tests) die je kunnen helpen in je verdere zoektocht. Je kan 
het resultaat downloaden.
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Oriënt
Oriënteren op basis van Interesses
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Oriëntatietest
Demo

Link

https://orientatie.vdab.be/
https://orientatie.vdab.be/
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Oriëntatietest
Loopbaan-

gesprek

De oriëntatietest geeft jobdoelwitten die de gebruiker kan bespreken met 
hun loopbaanbegeleider. 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.
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Jobbereik
Oriënteren op basis van Competenties
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Jobbereik
Demo

Link

https://jobbereik.vdab.be/
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Jobbereik
Loopbaan-

gesprek

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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Jouw Waarden
Ontdekken van jouw belangrijkste waarden
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Jouw waarden
Demo

Link

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

Eén voor één worden 50 waarden aangeboden. Telkens kies je of deze 
waarden voor jou belangrijker is dan 7 waarden die er al liggen.

Zo kom je tot jouw 7 belangrijkste waarden in werk. Vervolgens leg je deze in 
volgorde van belang door deze 7 te verschuiven. Tenslotte geef je aan welke 
van deze 7 waarden bij jou op de achtergrond geraakt en welke acties je 
hiervoor wil nemen. 

Het resultaat kan je downloaden en hiermee kan je verder aan de slag in 
(verdere) coaching en/of andere tools (tests).
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Jouw waarden

● Format: Kaartspel

● Input: 50 waarden + beschrijvingen

● Output: Jouw 7 belangrijkste waarden in volgorde van belang



17

Jouw kwaliteiten
Ontdekken van jouw belangrijkste soft skills
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Jouw 
kwaliteiten

Demo

Link

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801056/cursus/194138/Jouw_kwaliteiten-online
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Jouw 
kwaliteiten

Je maakt in twee stappen een selectie uit de 26 kaartjes met soft skills. Deze 
kaartjes zijn voorzien van uitleg. Na het vinden van de 7 belangrijkste soft 
skills word je geholpen om deze in volgorde van belang te krijgen.

Deze 26 soft skills komen uit Competent 2.0 van VDAB (= het vocabularium 
van de competenties van VDAB). 

Het resultaat kan je downloaden en hiermee kan je verder aan de slag in 
(verdere) coaching en/of andere tools (tests).
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Jouw 
kwaliteiten

● Format: Kaartspel

● Input: 26 soft skills

● Output: Jouw 7 belangrijkste waarden in volgorde van belang
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Jouw Netwerk
In kaart brengen en inzetten van contacten
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Jouw netwerk
Demo

Link

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801057/cursus/194142/Jouw_netwerk-online
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Jouw netwerk

Jouw netwerk is een online cursus over netwerken. 
Hierin wordt uitgelegd wat netwerken is en waarom netwerken nuttig is in je 
loopbaan. Je leert ook je netwerkvaardigheden kennen.

Er is een module ingebouwd om een ecogram op te stellen waarmee je je 
netwerkcontacten in kaart brengt.

Tenslotte leer je hoe je netwerk kan inzetten en hoe je je voorbereidt op een 
netwerkgesprek. Alle acties worden weggeschreven in een actieplan. Je 
neemt zelf een printscreen van het ecogram en actieplan.
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Jouw netwerk
● Format: Online training 

● Output: Ecogram + Actieplan
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Oriëntatietest Jobbereiktest

“Oriënt”

Jobdoelwitten op basis van je 
interesses

“Jobbereik”

Jobdoelwitten op basis van je 
competenties

Loopbaantest

Ontdekken hoe het gesteld is 
met je zoektocht naar werk

Door te beginnen met de loopbaantest, kan je je klant breed hun carrièrepad laten 
verkennen. Hierna maak je het concreet door te convergeren naar specifieke jobdoelwitten 
op basis van je interesses en je competenties.

Tegelijkertijd kunnen de leermodules van loopbaanbegeleiding parallel als hulpmiddel 
dienen ter zelf-exploratie.

Leermodules Loopbaanbegeleiding

Jouw Waarden Jouw Kwaliteiten Jouw Netwerk

https://orientatie.vdab.be/
https://jobbereik.vdab.be/
https://www.vdab.be/loopbaantest
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Toekomstige 
ontwikkelingen

De nieuwe oriëntatiepagina wordt gelanceerd op 11 september 2021
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Toekomstige 
ontwikkelingen

De nieuwe oriëntatiepagina wordt gelanceerd op 11 september 2021
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Interessante 
links

Welke job past bij me?

Loopbaan

- Loopbaantest

Oriënt

- Oriëntatietest

- Instructievideo

Jobbereik

- Jobbereiktest

- Instructievideo

Leermodules in de VDAB opleidingsgids 

- Jouw waarden

- Jouw kwaliteiten

- Jouw netwerk

https://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me
https://loopbaantest.webleren.be/
https://orientatie.vdab.be/
https://www.youtube.com/watch?v=hUG9_7xOE6c
https://jobbereik.vdab.be/
https://www.youtube.com/watch?v=ISRw4-WVtBQ
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801055/cursus/194140/Jouw_waarden-online
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801056/cursus/194138/Jouw_kwaliteiten-online
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801057/cursus/194142/Jouw_netwerk-online

