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Om u te helpen werknemers met de juiste competenties
te vinden, heeft de Europese Commissie de Europassportfolio ontwikkeld. Meer en meer sollicitanten gebruiken deze portfolio. De kans is dus groot dat u er in de
toekomst mee te maken krijgt.
Europass is een portfolio die iemands competenties en kwalificaties zichtbaar maakt. De portfolio omvat 5 documenten.
Het Europass-CV is hierin het centrale document.
Deze 5 documenten worden in de hele Europese Unie
gebruikt en ze bestaan in alle talen van de Europese Unie. In
deze documenten vindt u snel en efficiënt de informatie die
u nodig hebt over een sollicitant/werknemer. De Europass,
waarin competenties en kwalificaties transparant zijn voorgesteld, is het middel bij uitstek om het profiel van sollicitanten
te vergelijken.
Enkele Europass-documenten ontvangen sollicitanten
wanneer ze afstuderen of een opleiding voltooien. Andere
documenten, zoals het Europass-CV, moeten ze dan weer zelf
aanmaken.
We lichten hieronder voor u de vijf documenten toe. Op twee
ervan, namelijk het Europass-CV en het Europass-Certificaatsupplement, gaan we dieper in omdat u er waarschijnlijk het
vaakst mee te maken krijgt.

▶ Het Europass-CV
Het Europass-CV is het centrale document in de Europassportfolio. Het is een cv-sjabloon dat er in alle talen van de
Europese Unie identiek uit ziet. Dankzij de uniforme structuur
vindt u er snel de meest relevante informatie over studies,
werkervaring of competenties van een werknemer of sollicitant. Het biedt ruimte aan de gebruiker om al zijn competenties en kwalificaties op te lijsten, ongeacht of die verworven
zijn via een opleiding, een studie of op de werkvloer.
Iedereen kan gratis een Europass-CV aanmaken op
europass.cedefop.europa.eu. Tot einde 2007 hadden al meer
dan 2,5 miljoen mensen een Europass-CV ingevuld.
Hoe maakt dit document het u makkelijker?
▶ Dankzij de uniforme structuur van het document weet u
meteen waar u de info haalt die u interesseert. Diezelfde
uniforme structuur laat u ook toe om makkelijker kwalificaties en competenties van verschillende sollicitanten te
vergelijken.
▶ Wanneer u een anderstalig Europass-CV ontvangt,
bijvoorbeeld van een sollicitant uit een ander taalgebied,
kunt u het dankzij de uniforme structuur snel en efficiënt
beoordelen.
▶ Het Europass-CV is zo opgesteld dat u gegarandeerd
relevante info krijgt over de sollicitant. Indien u wilt, kunt u
vragen dat sollicitanten een Europass-CV gebruiken.

▶ Dankzij mijn Europass-Mobiliteit kan ik overal in
Europa aan de slag.Ik kan er mee aantonen waar
ik geweest ben, wat ik geleerd heb en welke talen
ik gebruikt heb.
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▶ Het Europass-Certificaatsupplement

▶ De andere Europass-documenten

Wie een beroepsopleiding heeft gevolgd, ontvangt naast
zijn certificaat van beroepsopleiding het Europass-Certificaatsupplement. Dit document verduidelijkt de competenties en kwalificaties die iemand tijdens zijn opleiding heeft
verworven. Het bevat verder een lijst van beroepen waartoe
het certificaat toegang geeft. Ook wie na een proef bewijst
bepaalde competenties te bezitten, kan een Certificaatsupplement krijgen. Het supplement geeft meer uitleg bij het
certificaat, vervangt het niet.

De volgende drie documenten maken ook nog deel uit van
de Europass-portfolio:

Alle EU-landen ontwikkelen zelf hun eigen Certificaatsupplementen. Dat doen ze volgens een vaste structuur, zodat ze er
in elk land identiek uitzien.
In Vlaanderen wordt het aanbod aan Certificaatsupplementen voortdurend uitgebreid. Ze bestaan in het Nederlands,
Frans en Engels en zijn downlaadbaar op de Vlaamse Europass website: www.europass-vlaanderen.be/cs.
Hoe maakt dit document het u makkelijker?
▶ Dankzij het document komt u meer te weten over de
inhoud van de opleiding die de sollicitant heeft gevolgd.
▶ Dankzij de uniforme structuur kunt u ook Europass-Certificaatsupplementen in andere talen, bijvoorbeeld van
een sollicitant uit een ander taalgebied, snel en efficiënt
beoordelen.
▶ De Europass-Certificaatsupplementen zijn in meerdere
talen verkrijgbaar zijn. Dat is handig wanneer de voertaal
in uw bedrijf het Engels of Frans is, of wanneer u medewerkers naar het buitenland stuurt voor een opdracht.

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

Het Europass-Taalpaspoort: hiermee kan een sollicitant de
talenkennis die hij in het CV aangeeft helder toelichten en
documenteren .
Het Europass-Diplomasupplement: is een document dat
afgestudeerden uit het hoger onderwijs samen met hun
diploma ontvangen. Het verduidelijkt de inhoud van hun
studies en de structuur van het onderwijs in het land waar
zij hun diploma hebben behaald. Iedereen die vanaf 2007 in
Vlaanderen afstudeert, krijgt een diplomasupplement. Het
supplement vervangt het diploma niet.
De Europass-Mobiliteit is een document waarmee een sollicitant aantoont wat hij tijdens een stage of leerervaring in
een ander Europees land gedaan of geleerd heeft. Tot einde
2007 zijn er in heel de Europese Unie al meer dan 90 000 van
dergelijke documenten uitgereikt.

▶ Informatie?
Meer informatie over Europass
vind je op de website
www.europass-vlaanderen.be.

