Werken of leren
in Europa? Europass
helpt je leerders op weg.
Meer weten?

▶ Met behulp van mijn Europass-Mobiliteit
heb ik mijn werkgever kunnen overtuigen
van wat ik kan. En geloof me, hij zal er geen
spijt van krijgen.

v.u.: Michel Clerincx - DIVA vzw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Een Europass-Mobiliteit aanvragen voor jouw leerders?
Surf naar de website van Europass
www.europass-vlaanderen.be
Meer informatie over Europass vind je op de website
http://www.europass-vlaanderen.be en op
http://europass.cedefop.europa.eu.

De Europass-documenten
kort toegelicht

Vergroot de kansen van
jouw leerders op de
arbeidsmarkt
Waarvoor kunnen de leerders Europass
gebruiken?
Je organisatie zorgt er voor dat leerders een
opleiding kunnen volgen in het buitenland? Een
leerder is iemand die leert als cursist, student,
stagiair, werknemer…Je organisatie laat leerders
werkervaring opdoen, een stage lopen of studeren
in het buitenland? In elk geval is het belangrijk
dat zij duidelijk kunnen maken wie ze zijn, wat ze
geleerd hebben en wat ze kunnen. Europass helpt
hen hierbij.

Wat is Europass?
Europass is een verzamelmap (portfolio) waarin de
leerder vijf documenten kan bewaren. De vijf Europassdocumenten tonen duidelijk wie ze zijn, wat ze kunnen en
waar ze gewerkt of gestudeerd hebben.
De vijf Europass-documenten zijn:
Twee documenten die de leerder zelf downloadt en invult:
▶ het Europass-CV (Curriculum Vitae)
▶ het Europass-Taalpaspoort.
Drie documenten die de leerder van bevoegde
organisaties kan krijgen en die zij voor hen invullen:
▶ de Europass-Mobiliteit
▶ het Europass-Diplomasupplement (enkel in het hoger
onderwijs)
▶ het Europass-Certificaatsupplement (enkel voor
beroepsopleiding)
Meer informatie over deze documenten vind je op
www.europass-vlaanderen.be.

Europass helpt de leerders om hun ervaring en vaardigheden
zichtbaar te maken. Doordat Europass hen helpt om hun
vaardigheden en ervaring begrijpbaar te maken in heel
Europa, is het een hulpmiddel in hun zoektocht naar werk in
Vlaanderen, België of Europa. Bovendien is Europass handig
om hun loopbaan in kaart te brengen.
De Europass-documenten bestaan in alle talen van de
Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) en
de kandidaat-lidstaten, en zien er in alle talen identiek uit.
De Europass-verzamelmap bestaat in een elektronische en
gedrukte vorm. De elektronische verzamelmap kan de leerder
zelf aanmaken op de website van VDAB bij de ‘Mijn VDAB’
pagina’s. De gedrukte verzamelmap kan hij/zij ontvangen
via de organisatie die zijn/haar Europese leerervaring heeft
begeleid.

Het Europass-CV is een model om het cv aan te maken.
Het is een standaard-cv dat er in alle Europese talen
identiek uitziet. Met dit cv kunnen werkgevers of
opleidingsverstrekkers in binnen- en buitenland zich
makkelijker een juist beeld vormen van wat de leerder kan.
Met de Europass-Taalpaspoort kunnen werkgevers of
opleidingsverstrekkers in binnen- en buitenland zien over
welke talenkennis de leerder beschikt.
De Europass-Mobiliteit is een document dat bewijst dat de
leerder gedurende een bepaalde periode in het buitenland
heeft gewerkt of er een opleiding hebt gevolgd. De leerder
kan Europass-Mobiliteit niet zelf aanmaken, maar krijgt
hem van de Vlaamse organisatie die Europese leerervaring
begeleidt.
Jij als Vlaamse organisatie die de Europese leerervaring
van jouw leerders begeleidt, kan voor hen een EuropassMobiliteit aanvragen. Dit kun je aanvragen op de website
www.europass-vlaanderen.be.
Het Europass-Diplomasupplement is een document
dat de leerder samen met het diploma hoger onderwijs
ontvangt. Het verduidelijkt welke competenties de
leerder heeft verworven tijdens de studies, waardoor het
voor buitenlandse werkgevers en opleidingsverstrekkers
makkelijker is om de waarde van het diploma in te schatten.
Iedereen die afstudeert, krijgt een Diplomasupplement.
Het Europass-Certificaatsupplement is in Vlaanderen volop
in ontwikkeling. Het is een document dat de leerder samen
met het certificaat van beroepsopleiding ontvangt. Het
Certificaatsupplement beschrijft de competenties die tijdens
de opleiding verworven wordt en een lijst van beroepen die
toegankelijk zijn met dit Certificaatsupplement.

