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Inleiding 

 
Met ingang van 2018 gaat INNOVO alle vacatures via het RTC Platform van Baandomein invullen. 
 
Voor vragen over deze handleiding en mobiliteit kun je contact opnemen met Linda Janssen via 
linda.janssen@innovo.nl. Voor technische vragen kun je contact opnemen met de helpdesk van het 
RTC (zie hoofdstuk 6).  
 
Veel succes! 
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1. Registreren/inloggen 

 

Als je nog geen inlogcode hebt, kun je deze aanvragen bij de helpdesk RTC van Baandomein 

(helpdesk-rtc@baandomein.nl).  

 

Een rechtstreekse link naar het inlogscherm van het RTC Platform vind je via  https://www.rtc-

baandomein.nl/.  

 

 
 

Nadat je de inlogcode met de bevestigingsmail hebt ontvangen kun je inloggen 

op het RTC Platform bij Zet je loopbaan in beweging!  

 
 
 
 
 
 

2. Het RTC Platform en de functionaliteiten 

 
Nadat je de autorisatie hebt gekregen log je in en kom je in een afgeschermde, persoonlijke omgeving. 

Je bevindt je nu bij ‘Mijn Dasboard’, met een overzicht van je activiteiten op het RTC Platform. 

Rechtsboven vind je de  button met verschillende tabbladen met bijbehorende onderwerpen. 

De functionaliteiten die je gebruikt tijdens de mobiliteitsronde worden in de volgende paragraaf 

toegelicht. 

 
 
  

 
3. Een profiel maken 

 

mailto:helpdesk-rtc@baandomein.nl
https://www.rtc-baandomein.nl/
https://www.rtc-baandomein.nl/
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Heb je interesse in een vacature en wil je actief deelnemen aan het mobiliteitsproces dan dien je als 

kandidaat een ePortfolio te maken. Bij ‘Mijn Dashboard’ vind je de button ‘Ik wil hulp bij het invullen 

van mijn ePortfolio’ (zie onderstaande schermafdruk). Door te klikken op deze button kom je in de 

omgeving waar je jouw ePortfolio kunt maken. Onderstaand krijg je tekst en uitleg over het invullen en 

het openbaar maken van jouw ePortfolio. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Het ePortfolio 
 
Het ePortfolio is jouw persoonlijk, digitaal paspoort, waarin je jouw gegevens verzamelt. Van 

contactgegevens tot opleiding en werkervaring, van foto's tot relevante documenten. Kortom jouw 

loopbaanbagage en ontwikkeling op één plek vastgelegd. Jij bent de eigenaar van dit ePortfolio 

waarbij de privacy en veiligheid gewaarborgd wordt. 

 

 
 

Na de introductiepagina zie je bovenstaand scherm. Als je start met het vullen / maken van je 

ePortfolio is het percentage boven de plaatjes van de rubrieken 0 %. Dit percentage geeft de 

vullingsgraad van je ePortfolio weer. Hoe meer gegevens je vastlegt hoe hoger de vullingsgraad is.  

 

Voor het toevoegen en wijzigen van gegevens bij de rubrieken werkervaring en opleiding  klik je op het 

pennetje  dat rechts van elke rubriek staat.  
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Tip : Als je tijdelijk wilt stoppen met het maken van jouw ePortfolio klik dan op . Je verlaat 

het ePortfolio en komt bij ‘Mijn Dashboard’. Als je weer verder gaat met het vullen zie je aan de 

in blauw weergegeven tekst onder de plaatjes         waar je gebleven bent. 

 

In het kader van de mobiliteitsronde bij INNOVO dien je onderstaande rubrieken te vullen. Je mag 

natuurlijk alle rubrieken van ePortfolio doorlopen en vullen. Wil je enkel de verplichte rubrieken vullen 

klik dan op overslaan bij rubrieken die je niet wilt vullen.  

 

 

Mijn gegevens 

Registreer bij deze rubriek jouw persoonlijke gegevens met onder andere de volgende items : 

 Roepnaam en achternaam; 

 Adresgegevens; 

 Contactgegevens (telefoonnummer en emailadres). 

 

 
Werkervaringen 
Registreer hier je werkervaring(en). Als je de functietitel invult zoekt het systeem in de database naar 

jouw functie, bijvoorbeeld groepsleerkracht. Vindt de database de functie / het beroep niet, klik dan 

op enter en leg jouw functietitel vast. 

Let op : In deze rubriek leg je ook je werk- en denkniveau vast. Dit komt niet altijd overeen met je 

opleidingsniveau. Het is goed mogelijk dat je door werkervaring een hoger werk- en 

denkniveau hebt bereikt dan je opleidingsniveau. Goed dat je dat hier vastlegt. 

 

 

Opleidingen  

Hier registreer je de gevolgde opleidingen. De velden opleiding en opleidingsinstituut zijn verplichte 

velden. Diploma behaald? Vergeet dan niet dit vakje aan te klikken. 

Heb je naast je opleidingen cursussen gevolgd die van toegevoegde waarde zijn voor jouw ePortfolio 

of officiële certificaten behaald? Registreer ze dan hier. 

 

 

Talen  

In het ePortfolio heb je de mogelijkheid om naast Nederlands van ruim 70 talen jouw spreek- en 

schrijfvaardigheid vast te leggen. 
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Mijn talenten 

Vink hier je talenten (competenties) aan. Wij adviseren maximaal 7 - je sterkste talenten - te kiezen. 

Twijfel je over de betekenis van een begrip? Raadpleeg dan de bijlage bij deze handleiding. 

Deze rubriek is uitgebreid met  Door het beantwoorden van 

vragen ontdek je jouw – wellicht onbekende – talenten. 

 

Bestanden 

De rubriek bestanden biedt de mogelijkheid diploma’s, certificaten, presentaties, scripties etc. aan 

jouw ePortfolio toe te voegen. Dit ter ondersteuning van je kwalificaties. Daarnaast kun je 

afbeeldingen (foto’s) uploaden om bijvoorbeeld een profielfoto toe te voegen aan je ePortfolio. 

 

Let op :  Bestanden die je hier upload / download kun je  in jouw publiek portfolio  

               zichtbaar maken voor derden. Bedenk dus goed welke bestanden je hier opslaat. 

 Tip : Sla de bestanden op als PDF document. 

 
 

Overige kenmerken 

Bij deze rubriek vink je de items aan die op jou van toepassing zijn. De volgende onderwerpen zijn 

verplichte velden, hierbij dien je bij een aantal rubrieken aan te geven wat actueel is (A) en bij een 

aantal rubrieken heb je de mogelijkheid je wensen kenbaar te maken (W). Je mag natuurlijk alle 

rubrieken invullen (aanvinken)! 

 BO Functie OP / BO Functie OOP; 

 BO Onderwijsspecialisme; 

 BO Bekwaamheid; 

 Werktijdfactor. Deze valt onder de rubriek bandbreedte klokuren (A); 

 Beschikbaarheid per dag (W); 

 Dienstverband (A);  

 Werkzaam in groepen (W). 

 
 
Over mij 

Denk na over: wie je bent; waar je voor staat en waar je voor gaat. Kortom je personal branding, 

waarmee je je onderscheidt. Deze rubriek biedt de volgende mogelijkheden : 

 Een uitspraak of zin die bij je past te schrijven; 

 Een profielfoto te kiezen uit de foto’s die je hebt opgeslagen bij de rubriek bestanden; 

 Een persoonlijke introductie te maken, bestaande uit een persoonlijke samenvatting eventueel 

uitgebreid met het verwoorden van jouw ambities; interesses en kernwoorden; 

 Opslaan van een filmpje dat je graag wilt laten zien. 

 
 

Je presentatie 

Bij de rubriek ‘Je presentatie’ ga je aan de slag met de vormgeving van jouw ePortfolio, waarbij je de 

keuze hebt uit verschillende ontwerpen. Nadat je voor een ontwerp hebt gekozen, ontvouwt zich jouw 
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ePortfolio. Bij de volgende paragraaf krijg je tekst en uitleg over het zichtbaar maken van jouw 

ePortfolio.  

 

 

3.2. Openbaar ePortfolio 

 
Het openbaar ePortfolio is een eigentijdse, digitale presentatie in de vorm van een zogenaamde URL. 

Met het openbaar ePortfolio heb je de mogelijkheid jezelf te presenteren. Je bepaalt zelf welke 

onderdelen van het ePortfolio je zichtbaar maakt. 

 

Je Portfolio moet openbaar (zichtbaar) zijn. Hierdoor ben je zichtbaar voor de directeuren van de scholen 

die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Je openbaar ePortfolio is niet zichtbaar voor andere 

kandidaten die een ePortfolio hebben ingevuld. 

 

Onderstaand krijg je tekst en uitleg over hoe je informatie uit je ePortfolio zichtbaar kunt maken en 

voor wie. 

 

 Zichtbaarheid van jouw ePortfolio 

Je hebt de mogelijkheid om jouw ePortfolio zichtbaar te maken voor alle werkgevers, 

aangesloten bij Baandomein. Onderstaand lees je hoe dit moet. 

Bovenaan de pagina zie je het volgende Door te schuiven met het 

witte bolletje verandert bovenstaande in Nu zie je nu ook het veld (zie 

onderstaand) met de keuzemogelijkheid voor wie je jouw ePortfolio zichtbaar maakt.  

  

 
 
 

 Zichtbaar maken van gegevens 

Aan de rechterkant van elke rubriek vind je  of . 

 Als je op  klikt ontvouwt zich een veld met een toelichting over de rubriek. 

 Het rode / groene veld is een schuifbakje. Door het schuiven met dit balkje 

bepaal jezelf welke informatie zichtbaar is voor de werkgever. 

 Mocht je zaken in je ePortfolio willen aanpassen klik dan op het pennetje  

 

De volgende rubrieken moeten zichtbaar zijn, lees openbaar: 

 Over mij 

 Mijn werkervaring 

 Mijn opleidingen 

 Mijn Talenten 

 Overige kenmerken 

 Rijbewijzen 

 Taalkennis 
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 Persoonsgegevens 

Wil je dat een directeur zich een goed beeld kan vormen op basis van jouw ePortfolio klik dan zoveel 

mogelijk rubrieken aan. 

 

Advies :  Als je na de mobiliteitsronde niet meer actief / zichtbaar wilt zijn met jouw ePortfolio, zet 

het dan op niet zichtbaar. Op de eerste pagina na inlog ‘Mijn Dashboard’ vind je in het 

lichtblauwe informatieblok (zie onderstaande kader) informatie over jouw ePortfolio. Klik 

op ‘profiel zichtbaar’ en schuif vervolgens met het witte bolletje zodat je 

ziet staan.  

 

           
   

Tip : Wil je op een later tijdstip jouw ePortfolio weer zichtbaar / openbaar maken? Controleer 

dan de actualiteit van je ePortfolio voor dat je dit doet. 
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4. Geplaatste vacatures 

 
De directeuren plaatsen vacatures. Deze vacatures staan gepubliceerd in de vacaturebank van 
‘Vacatures Baandomein Netwerk’ op het RTC Platform. Hoe en waar vind je deze vacatures? Volg 
hiervoor onderstaande stappen. 
 
Stap 1 

Ga naar de rubriek Vacatures bij  . 
 
Stap 2 
Klik vervolgens op de button Zoek een vacature. Nu zie je in de linkerkantlijn bij Bron de rubriek met 
‘Vacatures Baandomein Netwerk’ 

 
Stap 3 

Klik op ‘Vacatures Baandomein Netwerk’ en bevestig je keuze door op  te klikken. 
 

 
 
Stap 4 

In de vacaturetitel staan school, functie en werktijdfactor vermeld. Klik op de vacaturetitel of  
en de vacaturetekst ontvouwt zich. 
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5. Solliciteren en matchen 

 
5.1.  Solliciteren 

 
Ben je geïnteresseerd in een bepaalde vacature? Klik dan op de button , schrijf 

vervolgens je motivatie in het kader (zie onderstaande schermafdruk) en klik op de button 

’verzenden’. De directeur (vacature eigenaar) ontvangt een mail met als onderwerp Sollicitatie via 

website. Deze mail bevat een link naar jouw openbaar ePortfolio. 

 
Let op : Controleer of je jouw ePortfolio openbaar hebt gemaakt. Zie paragraaf 3.2. op pagina 7 

van deze handleiding. 

 
5.2.  Matchen 

 
Aan de hand van de ‘harde’ selectiecriteria talenten en overige kenmerken kan de directeur 

bepalen of kandidaten voldoen aan de gewenste kwaliteiten en competenties. Deze heeft hij zelf 

benoemd in de vacaturetekst. Dit proces heet matchen.  

 

De directeur maakt een selectie van 2 tot maximaal 3 kandidaten die gereageerd hebben op de 

vacature en gaat met hen het gesprek aan. De overige kandidaten krijgen via mail een afwijzing. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats conform de data die vermeld staan in de vacaturetekst. 

 
 

6. Helpdesk RTC en handleiding 

 
Heb je vragen en/of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact te zoeken. De helpdesk van 

Baandomein is te bereiken per mail: helpdesk-rtc@baandomein.nl of tijdens kantooruren 

telefonisch onder nummer (06) – 254 862 60. We reageren op werkdagen binnen 24 uur op je 

voicemailbericht of mail. 

mailto:helpdesk-rtc@baandomein.nl
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Talenten (competenties) 
 

 
Omschrijving 

 
Samenwerken 

 
In staat zijn samen te werken om gestelde doelen te bereiken, ook wanneer het persoonlijk belang 
(In)direct in het geding is. 

 
Flexibel 

 
In staat en bereid zijn zich aan te passen aan veranderende eisen en omstandigheden; openstaan 
voor nieuwe ideeën en werkwijzen. 

 
Integer 

 
Houdt vast aan geldende normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk komen te 
staan. Is oprecht eerlijk en betrouwbaar. Heeft geen verborgen agenda en is objectief in menings- 
en oordeelsvorming. 

 
Stressbestendigheid 

 
Rustig blijven en effectief blijven presteren bij tijdsdruk, tegenslag of weerstand. 

 
Actief luisteren 

 
In staat zijn om belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Goed 
doorvragen, ingaan op reacties van anderen en proberen uit de verkregen informatie een zo 
compleet mogelijk beeld te vormen. 

 
Klantgerichtheid 

 
In staat zijn  om op een efficiënte en persoonlijke wijze service aan anderen te leveren. 

 
Oordelen en beslissen 

 
In  staat zijn op basis van relevante informatie en feiten tot een juiste en realistische beslissing te 
komen. 

 
Creativiteit 

 
In staat zijn om nieuwe ideeën, oplossingen of methoden te bedenken. Vanzelfsprekendheden ter 
discussie stellen. 

 
Organisatiebewustzijn 

 
Zich op de hoogte stellen van belangen en activiteiten binnen andere organisatieonderdelen. In 
staat zijn te begrijpen hoe een organisatie functioneert en hiermee rekening houden bij het 
nemen en presenteren van eigen beslissingen en acties. 

 
Strategisch denken 

 
Het vermogen om een breed perspectief te hebben op lange termijn. Het in gedachte houden van 
uiteenlopende mogelijkheden bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld. 

 
Marktgerichtheid 

 
Op de hoogt blijven van marktmechanismen, zich richten op kosten, markten, nieuwe kansen en 
activiteiten waarmee het meeste rendement kan worden behaald. 

 
Initiatief 

 
Het vermogen om uit zichzelf met voorstellen en ideeën te komen. Pro-actief invloed uitoefenen 
op gebeurtenissen. Kansen grijpen en actie ondernemen. 

 
Overtuigingskracht 

 
Het in staat zijn de mening en houding van anderen te beïnvloeden. Het verkrijgen van 
instemming voor voostellen, opdrachten en ideeën. Het vaardig zijn in onderhandelen. 
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Onderhandelen 

 
Effectief communiceren van eigen standpunten en argumenten, rekening houdend met 
wederzijdse doelen op een wijze die tot overeenstemming en acceptatie bij beide partijen leidt. 

 
Plannen en organiseren 

 
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en acties, tijd en middelen aangeven om deze 
doelen te kunnen bereiken. 

 
Ambitieus 

 
Gedrag laten zien dat erop gericht is hogerop te komen qua functie of verantwoordelijkheden. De 
moeite nemen om zich te ontwikkelen om dit te kunnen bereiken. 

 
Onafhankelijk 

 
Uitgaan van een grote mate van beslissingsvrijheid bij het invullen van de eigen werkzaamheden. 
Zelfstandigheid tonen bij het uitvoeren van die werkzaamheden. Een eigen koers varen. 

 
Sensitiviteit 

 
Toont belangstelling voor de mening en gevoelens van anderen, stelt zich positief en tolerant op 
ten opzichte van verschillen in gewoonten, behoeften en zienswijzen. 

 
Prestatiegericht 

 
Laat zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie, investeert tijd en energie om meer, 
snellere of betere prestaties te leveren. 

 
Ondernemend 

 
Het zoeken naar mogelijkheden om zakelijk voordeel te behalen. Benutten en creëren van kansen 
en risico’s nemen. 

 
Nauwkeurig 

 
Werkt zorgvuldig, geeft aandacht aan detailinformatie en controleert of details goed en volledig 
zijn uitgewerkt. 

 
Zelfontwikkeling 

 
Gericht actie ondernemen om te leren. Kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkelen om zo goed 
mogelijk te presteren. 

 
Delegeren 

 
Verantwoordelijkheden overdragen aan de juiste medewerkers en hun de mogelijkheden en 
bevoegdheden geven om taken zelf uit te voeren. 

 
Doelen stellen 

 
Plannen kunnen maken waarin doelstellingen duidelijk worden omschreven en de stappen die 
nodig zijn om de doelen te bereiken duidelijk zijn aangegeven. 

 
Impact 

 
Een blijvende indruk op anderen maken, krachtig en geloofwaardig overkomen. 

 
Ontwikkelen van 
anderen 

 
Anderen helpen zich te ontwikkelen, kansen bieden om kennis, vaardigheden en/of gedrag te 
versterken en nieuwe dingen te leren. 

 
Netwerken 

 
In staat zijn  relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden en bestaande contacten te 
benutten om zakelijke doelen te bereiken. 

 
Schriftelijk 
communiceren 

 
Het schriftelijk duidelijk kunnen maken van ideeën, meningen en feiten. In taal, structuur en 
terminologie rekening houden met de lezer. 

 
Aanpassingsvermogen 

 
In staat zijn om doelmatig te blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende 
omgevingen, situaties, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. 

 
Omgevingsgerichtheid 

 
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of 
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andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. 

 
Leervermogen 

 
In staat zijn  nieuwe informatie in zich op te nemen en toe te passen in vergelijkbare of nieuwe 
situaties. 

 
Besluitvaardig en 
voortvarend 

 
Snel beslissingen nemen door actie te ondernemen of een mening te geven, waar nodig op basis 
van weinig informatie. 

 
Eigen werk organiseren 

 
Effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van 
activiteiten. Beschikbare tijd en energie vooral richten op hoofdzaken en acute problemen. 

 
Groepsgericht 
leidinggeven 

 
Richting geven aan een groep, verwachtingen duidelijk maken en sturen op taakverdeling en 
samenwerking waarmee groepsresultaten worden bereikt. 

 
Analyseren 

 
Het kunnen identificeren van onderliggende principes, regels of feiten over informatie, door 
informatie of gegevens in verschillende delen onder te verdelen. 

 
Mondeling 
communiceren 

 
Het mondeling duidelijk kunnen maken van ideeën, meningen en feiten. Gebruikmaken van 
begrijpelijke taal en gebaren, taalgebruik aanpassen aan anderen. 

 
Leidinggeven 

 
Het vermogen om het gedrag van anderen bewust te beïnvloeden om zo gestelde doelen te 
bereiken. 

 
Sociaal vaardig 

 
Gemakkelijk contacten leggen, onder de mensen willen zijn. Zelfverzekerd zijn in sociale contacten 
en open en extravert in de sociale omgang. 

 
Discipline 

 
Afspraken nakomen, geldende regels of procedures toepassen, bij onduidelijkheid afstemmen met 
de juiste verantwoordelijke. 

 
Kwaliteitsgerichtheid 

 
Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van producten, diensten of resultaten, zich inzetten om 
kwaliteit te leveren en deze te verbeteren. 

 
Presenteren 

 
Informatie en ideeën op een heldere manier weten te brengen. Goed inspelen op anderen of het 
publiek en de stijl van presenteren daarop afstemmen. 

 
Voortgang bewaken 

 
Het bewaken van de voortgang van taken of activiteiten en als het nodig is bijsturen om te zorgen 
dat zaken goed en op tijd voor elkaar komen. 

 
Vasthoudendheid 

 
Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt 
bereikbaar te zijn. 

 
Organisatieloyaliteit 

 
Eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoefte, prioriteiten en doelen van de organisatie. 

 
Resultaatgerichtheid 

 
Met inzet, energie en vasthoudendheid acties ondernemen, gericht op het behalen van 
doelstellingen en concrete resultaten. 

 

 

 


