
EUROPASS



WAT IS EUROPASS? 

WAAROM ZOU JE HET 

GEBRUIKEN?



Wat?

Europees initiatief met als doel:

• Transparantie van competenties en 

kwalificaties verhogen (studies, stage of 

werk)

• Mobiliteit van burgers bevorderen

– tussen landen

– tussen jobs en opleidingen



Wat?

• 5 tools: - CV

- Diploma supplement

- Certificaat supplement

- Taalpaspoort

- Europass-Mobiliteit



Europass-Mobiliteit

• Wat is Europass-Mobiliteit?

• Waarom zou je het gebruiken?

• Voor wie?

• Wat kan je van ons verwachten?



Wat is Europass-Mobiliteit?

• Certificaat of bewijs 

van ervaringen 

opgedaan tijdens 

een stage/opleiding/ 

nascholing in het 

buitenland



Waarom zou je Europass-Mobiliteit

gebruiken?

• Documenteren van het doel en de 

uitkomst van de mobiliteit 

– Positieve impact van de mobiliteitservaring 

registreren

• Nadenken over competenties

• Helder communiceren met partners en 

deelnemers



Voor wie is Europass-Mobiliteit?

• Voor alle scholen en instellingen die buitenlandse 

stages organiseren

• zowel voor leerlingen als voor leerkrachten

• In de toekomst: ook vrijwilligerswerk



Wat kan je van ons verwachten?

• Ondersteuning bij het 

aanmaken en uitreiken 

van de Europass-

Mobiliteit certificaten

– Workshops en training 

online tool 
(www.europassmobiliteit.be)

– Help desk

– Uitreikingspakketten



Workshops en training EM

• 10 oktober en 21 november 2018 te Brussel

– verplicht via aanvraag (Era +)

– 1 x volgen

– gratis

– in samenwerking met de VDAB

• Wat komt aan bod?

– gebruik van de online tool

– nadenken over en het formuleren van competenties

• Meer informatie & inschrijven: 
– europassmobiliteit.be

– nieuwsbrief Epos



Europass is meer dan de 

Europass mobiliteit alleen

• CV

• Taalpaspoort

• Certificaatsupplement

• (Diploma supplement: enkel voor hoger 

onderwijs instellingen)



Europass-CV

• Dé erkende Europese-CV 

standaard

• Gratis beschikbaar via 
https://europass.cedefop.europa.eu/editor

s/nl/cv/compose

• Professioneel & altijd compleet

• Sollicitaties in het binnen- en 

buitenland

• Didactisch middel op school

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/nl/cv/compose


Europass-Taalpaspoort

• Inschalen van taalvaardigheden ahv het officiële Europese 

Referentiekader voor Talen (ERK)

• Gratis beschikbaar via
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/nl/lp/compose

• Kortere versie in de Europass-CV

• Zelfevaluatie-instrument maar mogelijkheid om een gevolgde 

taalopleiding of officieel certificaat toe te voegen

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/nl/lp/compose


Europass-Certificaatsupplement

• Voor je sollicitaties in het buitenland wanneer je

– beroepsopleiding afgerond is of

– een ervaringsbewijs gehaald hebt

• Momenteel beperkt beschikbaar

• Toekomst: beschikbaar maken voor alle erkende 

kwalificatiebewijzen



Hoe kan Europass een meerwaarde 

zijn voor je Europees project? 

• Professionalisering

• Europese dimensie 

versterken

• Arbeidsmarkt-relevantie

• Nadruk op impact en 

nazorg

• Als didactisch materiaal 

in de klas



Meer info?

• Facebook: Europass Vlaanderen 

• Algemene website: Europass-Vlaanderen.be

• Mobiliteit website: europassmobiliteit.be

• Contact:

– Europass@vdab.be

– Eva.Vandegaer@epos-vlaanderen.be 02 553 95 91

– Helpdesk 02 506 04 48 (ma-do, 8-16u)

mailto:Europass@vdab.be
mailto:Eva.Vandegaer@epos-vlaanderen.be

