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Inleiding

We willen je bij deze van harte uitnodigen om een e-portfolio aan te maken (indien je dit nog niet
gedaan hebt).
Baandomein is een samenwerkingsverband waar doelgerichte ontwikkeling van medewerkers
centraal staat. Om werkgevers en werknemers in dit opzicht te faciliteren is er een platform
ontwikkeld waarop dienstverlening op het gebied van loopbaanontwikkeling wordt aangeboden.
Het Platform Regionaal Talent Centrum, vanaf nu afgekort als RTC, biedt jou als gebruiker een
persoonlijke omgeving die ondersteunt bij jouw loopbaanactiviteiten.
Het platform is zodanig opgezet dat het jou ondersteunt in het vinden van antwoorden op de vragen :
wie ben ik – wat kan ik – wat wil ik. Deze komen aan de orde in de rubrieken :
o Aan de slag (wie ben ik)
o ePortfolio (wat kan ik)
o Vacatures (wat wil ik)
Omdat het platform veel informatie en een grote hoeveelheid aan producten en diensten bevat bieden
wij jou een handleiding aan. In deze handleiding vind je een toelichting op rubrieken en functionaliteiten,
voorzien van schermafdrukken.

Veel succes!
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1.

Startpagina / Inlogscherm

1.1

Aanvraag inlogcode

De informatie boven de afbeelding (zie onderstaande schermafdruk) is bestemd voor personen die
nog geen inlogcode voor het RTC hebben.
Ga naar https://www.rtc-baandomein.nl op internet en je komt op de startpagina van het RTC.
Er verschijnt een scherm met een drietal buttons. Als gebruiker kies je de button Zet je loopbaan in
beweging. Klik vervolgens op :
o het Regionaal Talent Centrum voor meer informatie over het RTC of
o

1.2

op Log direct in en volgens op
voor het aanvragen van een inlogcode. Je
ontvangt na aanvraag van de inlogcode een activatiemail om het account zelf te activeren.

Inloggen

Ga naar https://www.rtc-baandomein.nl op internet en je komt op de startpagina van het RTC.
Er verschijnt een scherm met een drietal buttons. Als gebruiker kies je de button Zet je loopbaan in
beweging en klik op Log direct in om in te loggen.
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De privacy van de gegevens op het RTC is gewaarborgd. De gebruiker is eigenaar en
beheerder van de ingevulde gegevens. Je bepaalt zelf wanneer en aan wie je de informatie
beschikbaar stelt. Veiligheid vinden wij belangrijk. Het RTC :




Voldoet aan OWASP, (beschermd tegen top 10 meest voorkomende bedreigingen
via internet)
ISO 27001 gecertificeerd (ISO standaard voor informatiebeveiliging)
Geregistreerd bij College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
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2.

Mijn dashboard

Na inlog kom je op jouw Dashboard (zie onderstaande schermafdruk). Hier tref je informatie aan
over jouw activiteiten op het RTC Platform.

Onderstaand worden een aantal rubrieken van het dashboard nader toegelicht.












Maak je ePortfolio compleet
Door te klikken op deze button kom je in de omgeving van het ePortfolio. Het ePortfolio is
jouw persoonlijk, digitaal paspoort, waarin je jouw gegevens verzamelt: van contactgegevens
tot opleiding en werkervaring, van foto’s en filmpjes tot relevante documenten.
Meer informatie over het ePortfolio vind je op pagina 13 en volgende pagina’s van deze
handleiding.
Profiel compleet maken
Als je een ePortfolio hebt gemaakt staat hier de vullingsgraad van je ePortfolio vermeld. Als
je op Profiel compleet maken klikt kun je de gegevens in jouw ePortfolio aanvullen; wijzigen
of verwijderen.
Profiel (on)zichtbaar
Hier zie je of jouw ePortfolio publiek (openbaar) is. Klik op Profiel (on)zichtbaar om jouw
profiel zichtbaar of onzichtbaar te maken. Voor meer informatie zie de toelichting over het
openbaar maken van je ePortfolio, paragraaf 5.2. vanaf pagina 16.
Mijn bestellingen
Deze rubriek geeft informatie over producten en/of diensten die je hebt besteld in de
loopbaanwinkel.
Mijn verlanglijst
Deze lijst bevat producten en/of diensten uit de loopbaanwinkel die je in het winkelmandje
zijn geplaatst.
Mijn productbeoordelingen
In dit overzicht worden je bestellingen vermeld. Al dan niet voorzien van jouw beoordeling.
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Mijn sollicitaties
Hier tref je jouw sollicitatie-activiteiten op het RTC aan.
Opleidingengids Springest
Mocht je op zoek zijn naar een specifieke opleiding. In de particuliere opleidingengids
‘Springest’ vind je talloze opleidingen, trainingen en cursussen binnen Nederland. Hoe kun je
zoeken ?
 Door zelf een zoekbegrip in te voeren;
 Door bij een van de rubrieken b.v. automatisering ICT/IT op zoek te gaan naar de
gewenste opleiding.

Navigeren door het RTC Platform
Rechtsboven aan de pagina vind je het
. Door te klikken op de titel wordt dit geopend. Vanaf
de volgende pagina worden de belangrijkste rubrieken achter dit menu toegelicht.

3.

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.

3.1

Het maken / vullen van het ePortfolio
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Door het klikken op onderstaande button kom je in de omgeving waar je jouw ePortfolio kunt maken
c.q. vullen. Onderstaande button vind je op de startpagina ‘Mijn Dashboard’ na inlog of onder de
balk bij de rubriek ePortfolio.

Na de introductiepagina zie je onderstaand scherm. Als je start met het vullen / maken van je
ePortfolio is het percentage boven de plaatjes van de rubrieken laag. Dit percentage geeft de
vullingsgraad van jouw ePortfolio weer. Hoe meer gegevens je vastlegt hoe hoger de vullingsgraad
wordt.

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

dat rechts van elke rubriek staat.

Tip : Als je tijdelijk wilt stoppen met het vullen 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.

Onderstaand vind je een toelichting op een
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aantal rubrieken van het ePortfolio

Wie ben ik en mijn teamrollen
Aan het ePortfolio zijn een tweetal selfassessments toegevoegd. Deze kunnen jou helpen inzicht te
krijgen in jouw persoonlijke (gedrags)voorkeuren bij ‘wie ben ik’ en welke rollen goed bij jou passen
bij ‘teamrollen’.
Wil je deze assessments op een later tijdstip of niet maken klik dan op de button

.

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 eigen functietitel vast.
Kent de database jouw functie niet dan verschijnen nog een aantal verplichte velden, te weten :
vakgebied, beroepsgroep en beroepen. Deze velden dienen als achtergrond informatie voor de
software leverancier en worden niet getoond.
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.
De velden bij de rubriek opleidingsrichting zijn verplichte velden, deze dienen als achtergrond
informatie en worden niet getoond.
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.

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
vragen ontdek je jouw – wellicht onbekende – talenten.
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Door het beantwoorden van

Bestanden
De rubriek bestanden biedt jou 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 het 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
Naast talenten kennen wij ook specifieke kenmerken, deze verschillen per sector. Vooralsnog vind je
hier enkel de specifieke kenmerken van Primair Onderwijs Zuid-Limburg. In de nabije toekomst kun
je hier ook specifieke kenmerken van andere sectoren kiezen.
Onderstaand staat beschreven hoe je items binnen de beschikbare categorieën; subcategorieën en
vaardigheden kunt vastleggen.
Stap 1 :
Stap 2 :

Klik op het ‘pennetje’ dat rechts van de rubriek staat. Nu verschijnt een overzicht met
verschillende rubrieken en items
Vink de items bij de rubrieken aan die op jou van toepassing zijn en bevestig deze keuze(s)
met
.

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. Deze mag maximaal 200 tekens bevatten;
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. Geef hier ook
aan of je inzetbaar bent voor het speciaal (basis) onderwijs.
 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 heb gekozen ontvouwt zich jouw
ePortfolio. Bij de volgende paragraaf krijg je tekst en uitleg over het zichtbaar/ openbaar maken van
jouw ePortfolio.
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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 en ben je zichtbaar voor
werkgevers, aangesloten bij de Stichting Baandomein, die op zoek zijn naar talenten of nieuwe
medewerkers.
Je bepaalt zelf welke informatie je deelt. 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 of enkel en alleen voor jouw eigen werkgever. 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 plaatje) 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

LET OP! Controleer of bij de rubriek met de persoonsgegevens t.w. NAW; mailadres en
telefoonnummer het schuifbakje op groen staat. Als dit niet op groen staat ben je
anoniem en kan de werkgever geen contact met je opnemen.
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4. Aan de slag
Het maken van een loopbaan- of persoonlijk ontwikkelplan begint met het krijgen van zelfinzicht. Bij aan
de slag tref je (gratis) instrumenten en dienstverlening aan die je hierbij ondersteunen.
4.1 selfassessments
Een selfassessment helpt jou om inzicht te krijgen in je capaciteiten, interesses,
karaktereigenschappen en waarden. Op basis van deze kennis kun je beoordelen welke
carrièrekeuzes je kunt of wilt maken. Een selfassessment is een hulpmiddel voor de eigen
carrièreplanning.
Bij de start van elk assessment krijg je een korte toelichting. Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld
worden de uitkomsten gepresenteerd in een spingrafiek, zie onderstaand voorbeeld.

Bovendien wordt een rapportage samengesteld met de uitkomsten van jouw assessment.
Klik op

voor het downloaden van de rapportage (een PDF document). Rechtsboven

verschijnt het schermpje
Klik voor het opslaan van de rapportage op je eigen PC of
laptop op en voor het afdrukken van de rapportage op .
Tenslotte heb je bij een aantal selfassessments de mogelijkheid om een 360° graden feedback te
vragen, als je ook graag wil weten wat anderen over jou denken. Hiervoor klik je op de button
Vul de conceptmail die nu verschijnt aan / in en klik op verstuur.
De resultaten van de feedback worden in een spingrafiek gepresenteerd met gemiddelden. Hierdoor
kun je verschillen in inzicht gemakkelijk opmerken. Vink
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aan om de feedback te zien.



Advies:

Het openbaar (publiek) ePortfolio als URL
Je hebt de mogelijkheid om jouw openbaar (publiek) portfolio in de vorm van een URL te
delen / versturen. Als de ontvanger van de URL op jouw link klikt opent zich jouw openbaar
ePortfolio. Hoe ? Volg onderstaande stappen.
o
o

Ga naar het menu
rechtsboven aan de pagina en klik op de rubriek ePortfolio
Klik vervolgens op de button ‘Laat je zelf zien’. Je bent nu in de omgeving van het
publiek ePortfolio

o
o

Rechtsboven op de pagina vind je de button
Klik op deze button
Op je scherm verschijnt onderstaand kader. Kopieer de URL die in het kader staat en
plak deze in b.v. een document of mail.

Als je niet meer actief / zichtbaar wilt zijn met jouw ePortfolio, zet het ePortfolio 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 volg vervolgens de instructie bij de rubriek ‘Zichtbaarheid
van jouw ePortfolio’ op de vorige pagina om jouw ePortfolio om te zetten naar de stand
niet zichtbaar.

Wil je op een later tijdstip jouw ePortfolio weer zichtbaar / openbaar maken? Controleer
dan de actualiteit van je ePortfolio alvorens je dit doet.
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5.

Vacatures

Als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging (baan), al dan niet ingegeven door
organisatieontwikkelingen, vind je bij de rubriek Vacatures een aantal vacaturebanken. Tevens vind
je hier een tweetal omgevingen waar werkgevers werkervaringsplekken en projectplekken c.q.
klussen kunnen plaatsen.
Ga naar het menu
rechtsboven aan de pagina en klik op de rubriek Vacatures. Je komt in de
omgeving van de vacatures, zie schermafdruk. Onderstaand vind je een toelichting op deze
vacaturebanken.

5.1 Vacatures Baandomein Netwerk
Aangesloten organisaties en partners van Baandomein plaatsen hier vacatures waaronder INNOVO.
Onderstaand krijg je tekst en uitleg over de rubriek Vacatures Baandomein Netwerk.
De Vacatures Baandomein Netwerk vind je bij de rubriek Bron.
Klik op vacatures Baandomein Netwerk en bevestig je keuze
door op
worden nu zichtbaar.

te klikken. Alle openstaande vacatures

Mocht je meerdere filters willen kiezen b.v. branche of niveau
vergeet dan niet wederom op

te klikken.

Wil je een vacature bekijken? Klik op de vacaturetitel of op
en de vacaturetekst ontvouwt zich.
Mocht je vervolgens willen solliciteren klik dan op de button
, schrijf – indien dit gewenst is – jouw motivatie in
het kader (zie onderstaande schermafdruk) vermeld hier ook of
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je inzetbaar bent binnen het speciaal (basis)onderwijs en klik op
de button ’verzenden’.

6.1

Landelijke vacaturebank

De landelijke vacaturebank vind je bij ‘Zoek een vacature’. Deze vacaturebank bevat 95 % van alle
vacatures die in Nederland in omloop zijn.

6.1.1 Zoeken naar vacatures
Binnen de landelijke vacaturebank (zie schermafdruk op de volgende pagina) kun je zoeken op :
Functie, bedrijfsnaam of trefwoord
Na het intikken van enkele letters begint de database al suggesties te geven. Verschijnt jouw
zoekopdracht klik er dan op. Als het gewenste zoekbegrip niet in het blauwe balkje verschijnt typ je
jouw zoekbegrip voluit.
Klik op zoek en alle, aan het zoekbegrip gerelateerde vacatures in Nederland, worden uit de database
opgehaald. Door de instructie bij de volgende button te volgen verfijn je de afstand (straal)
waarbinnen je zoekt.
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Postcode of plaatsnaam
Tijdens het intoetsen van de plaatsnaam verschijnen suggesties. In het blauwe balkje maak je een
keuze door de gezochte plaatsnaam aan te klikken. Daarnaast kun je door het selecteren van het
aantal kilometers bepalen binnen welke afstand van de ingevoerde plaatsnaam / postcode je
vacatures wilt zien. Door met de muis op het scrol balkje gaan staan, verschijnen er verschillende
afstandsmogelijkheden. Je kiest hier met een muisklik de afstand. Klik op zoek en het systeem zoekt
naar vacatures die voldoen aan jouw voorwaarden. Door de grote database duurt het zoeken even.
Filter
Naast bovenvermelde keuzeopties kun je ook nog de zoekopdracht verfijnen met een aantal filters
b.v. zoals branche, contractvorm en niveau. Bevestig jouw keuze door te klikken op
Klik op zoek om de zoekopdracht uit te voeren.

LET OP :

Klik op de button
zoekopdracht maken.

om de velden leeg te maken en een nieuwe

6.1.2 Bekijken van een vacature
Nadat je jouw zoekopdracht hebt bevestigd verschijnen de vacatures. Klik op
en je wordt
doorgelinkt naar de website van de aanbieder van de vacature of de vacaturetekst wordt getoond.
Hier vind je informatie over de vacature en heb je – afhankelijk van de aanbieder – gelijk de
mogelijkheid om digitaal te solliciteren.
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6.1.3 Mail optie
Klik op het icoontje
(terug te vinden in het kader onderaan de vacature) voor het doorsturen van
de vacature. Mogelijk tref je een vacature aan die voor een familielid, kennis of (oud)collega
interessant is.

6.1.4 Zoekopdracht opslaan
Met het button
kun je een zogenaamde emailalert instellen. Je krijgt dan periodiek
(keuzeoptie) per email informatie over vacatures die op de door jouw ingestelde zoekbegrip(pen) zijn
ontstaan.
Klik op de button
en onderstaand scherm verschijnt. Hier leg je onderstaande
keuzes vast :
 De naam van de opdracht, meestal functie of beroep;
 Vink het veld op de 2e regel aan zodat de emailalert wordt geactiveerd;
 Kies de frequentie waarin je geïnformeerd wilt worden over nieuwe vacatures;
 Klik op opslaan om je keuzes te bevestigen.
Tip : Het is mogelijk meerdere zoekopdrachten in te stellen. Je ontvangt één mail met het
resultaat van alle zoekopdrachten.

6.1.5 Zoekopdracht bewerken of verwijderen
Wil je een zoekopdracht bewerken of verwijderen. Klik dan op ‘mijn zoekopdrachten’ (zie
onderstaande schermafdruk). Hier vind je de door jou ingestelde zoekopdrachten.
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6.1.6 Favorieten bewaren
Het icoontje (terug te vinden in het kader onderaan de vacature) biedt je de mogelijkheid
interessante vacatures als favoriet op te slaan, waardoor je deze vacature(s) naderhand niet hoeft op
te zoeken. Deze favoriete vacatures vind je terug bij Mijn Dashboard.
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7.1

Contact en FAQ
Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact te zoeken. Voor vragen over deze
handleiding en de sollicitatieprocedure 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 helpdesk-rtc@baandomein.nl of tijdens kantooruren telefonisch onder telefoonnummer
(06) – 254 862 60. We reageren op werkdagen binnen 24 uur op je voicemailbericht.

7.2

FAQ

Onderaan – in het blauwe kader – vind je de FAQ met vragen en antwoorden over diverse
onderwerpen. Mocht je – naast deze handleiding – en de FAQ niet het gewenste antwoord op je
vraag vinden aarzel dan vooral niet contact met ons op te nemen (RTC-Baandomein).
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