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LO-MATCH is een
webplatform dat met
behulp van
semantische
technologie streeft naar
het opheffen van
lexicale verschillen in
de omschrijving van
kwalificaties, cv's en beroepsprofielen.
LO-MATCH richt zich vooral op migranten die erkenning
en validatie van hun competenties wensen met het oog
op ofwel scholing en opleiding ofwel werk.

HOE WERKT LO-MATCH?
LO-MATCH maakt gebruik van WordNet, een grote
lexicale databank van Engelse verzamelwoorden (bijv.
zelfstandig naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke
naamwoorden en bijwoorden) en groepeert deze op
basis van hun betekenis.
WordNet verbindt ook de specifieke betekenis van
termen en geeft informatie over de semantische relatie
tussen woorden.

LO-MATCH KENNISBANK
LO-MATCH zorgt ervoor dat
een door een werkzoekende opgesteld cv (aanbod) op
een manier wordt gepresenteerd die aansluit op de
manier waarop bedrijven/werkgevers hun eisen (vraag)
verwoorden en vice versa (uitwisselen vraag en aanbod)
zodat de beste MATCH tussen aanbod van en vraag
naar werk gevonden kan worden.

WAAROM INSCHRIJVEN BIJ LO-MATCH?
Migranten vinden tussen de vacatures in de
kennisbank de banen die het meest recht doen aan hun
competenties;
Bedrijven selecteren de beste kandidaten voor een
vacature uit een ranglijst van kandidaten
met de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren
van specifieke werkzaamheden
Leerlingen en werknemers vinden
cursussen en trainingen die zij zouden kunnen volgen om
ontbrekende competenties te behalen en zo hun
kans te vergroten dat ze worden aangenomen bij een
bedrijf.

LO-MATCH is op dit
moment gebaseerd op een
databank van
beroepsprofielen en kwalificaties die is
gestructureerd in
overeenstemming met de Europese richtlijnen en wordt
uitgedrukt in termen van leerresultaten, te weten kennis,
vaardigheden en competenties.
Het LO-MATCH platform geeft aan welke (combinaties
van) taken, activiteiten en
gerelateerde leerresultaten
nodig zijn om voor een
bepaalde baan in
aanmerking te komen.
Dankzij
de
semantische
databank van WordNet identificeert het systeem
automatisch, iedere keer dat een leerresultaat wordt
toegevoegd aan het LOplatform,
de
MATCH
verschillende concepten die deel
uitmaken van de zin. De
gebruiker heeft de mogelijkheid
om
beter
passende
betekenissen te selecteren en
relaties tussen concepten grafisch weer te geven.

WAT BIEDT LO-MATCH?
LO-MATCH is ontworpen om werkzoekenden en
werkgevers een eerste match te laten vinden
door de meest passende vacature(s)/mensen te zoeken
bij een specifiek beroepsprofiel/specifieke functie.
Voordat potentiële werkzoekenden en werkgevers
gebruik kunnen maken van de verschillende functies van
dit platform moeten ze zich registreren in het systeem.
Werkzoekenden kunnen hun persoonlijke
gegevens, opleiding, cursussen en
werkervaring invoeren met behulp van
het sjabloon van het Europass CV.
Daarnaast kunnen werkzoekenden hun werkervaring
en/of opleiding omschrijven met vooraf gedefinieerde
leerresultaten die ze vinden door in de LO-MATCH
kennisbank te zoeken of met behulp van een
“semantische zoekfunctie”.
De
geselecteerde
leerresultaten kunnen worden
toegevoegd aan het cv van de
werkzoekende.
Werkgevers kunnen relevante informatie
over hun bedrijf toevoegen en hun
vacatures omschrijven in termen van de
vereiste leerresultaten.
Werkgevers kunnen de leerresultaten voor een bepaalde
vacature vinden door in de LO-MATCH kennisbank te
zoeken of met behulp van de
“semantische zoekfunctie”.
De geselecteerde leerresultaten
kunnen worden toegevoegd
aan vacatures.
De beste match
tussen
de leer-resultaten die de
werkzoekende bezit en die de werkgever zoekt wordt
gevonden door LO-MATCH.

