Het EuropassCertificaatsupplement:
een troef op de
arbeidsmarkt

▶ Met Europass toon je wat je kan
Om een beroep goed te kunnen uitoefenen heb je competenties nodig. Dat zijn persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Met Europass kan je die competenties en kwalificaties
(certificaten, getuigschriften of diploma’s die je behaald hebt)
beter zichtbaar maken.
Zo geeft het Europass-Certificaatsupplement een overzicht
van de competenties die je verworven hebt tijdens je beroepsopleiding of bewezen hebt tijdens een proef. Ook het
Ervaringsbewijs valt hieronder. Het is ook een middel waarmee je aan een werkgever duidelijk maakt wat je kunt en wat
je geleerd hebt.
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▶ Waar vind je het Europass-Certificaatsupplement?
Alle beschikbare Vlaamse Europass-Certificaatsupplementen
zijn te vinden en te downloaden in onze online databank op
www.europass-vlaanderen.be/cs.
Midden 2009 zijn er 34 Europass-Certificaatsupplementen
beschikbaar. Er komen regelmatig nieuwe supplementen bij.
Zoek er naar de opleiding die je gevolgd hebt of naar het
ervaringsbewijs dat je hebt en druk het Europass-Certificaatsupplement af. Je vindt ze in het Nederlands, het Engels en
het Frans.

▶ Welke info vind je op een certificaatsupplement?
Het Europass-Certificaatsupplement is een bijlage bij een
officieel bewijs dat je een opleiding succesvol afgerond hebt
of geslaagd bent in een beroepstest. In die bijlage staat meer
informatie over het certificaat, de verworven competenties,
mogelijke sectoren en beroepen waarin je aan de slag kunt.
Je vindt er ook technische informatie over de opleiding die je
gevolgd hebt of de proeven die je afgelegd hebt.
Het certificaatsupplement is voor iedereen vrij verkrijgbaar.
Het heeft geen waarde op zich. Enkel het originele certificaat bewijst dat je de opleiding of de proeven met succes
afgelegd hebt. Het supplement is bedoeld om meer uitleg te
geven bij het certificaat, niet om het te vervangen.

▶ 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.
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▶ Nog enkele tips…
▶
▶
▶

▶
▶

Je kunt je Europass-Certificaatsupplement toevoegen aan
je cv en/of meenemen naar een sollicitatie.
Bereid je voor op vragen van werkgevers tijdens een sollicitatiegesprek, bijvoorbeeld ‘wat is Europass?’
Geef nooit het originele diploma of certificaat dat je behaald hebt af bij een sollicitatie. Maak een kopie van het
origineel.
Je kunt je Europass-Certificaatsupplement gebruiken in
het buitenland, ook buiten Europa.
Het kan voor jou interessant zijn om ook een Europass-CV
te maken, waaraan je dan je Europass-Certificaatsupplement toevoegt. Je maakt je Europass-CV aan op
www.europass-vlaanderen.be

▶ Wat kan Europass nog meer voor je doen?
Europass is meer dan alleen het Europass-Certificaatsupplement. Europass is een verzameling van vijf documenten
die je helpen om te tonen wie je bent, wat je kunt, waar je
gewerkt hebt of welke opleiding je gevolgd hebt. De bedoeling is dat Europass een portfolio of verzamelmap wordt
waarin je verschillende documenten kan bewaren die je hele
loopbaan documenteren. Het is niet de bedoeling dat je alle
documenten verzamelt, enkel die documenten die je zelf kan
gebruiken.
De Europass-documenten zijn identiek opgesteld in de hele
Europese Unie en dus gemakkelijk te herkennen in alle landen. Bovendien kun je de documenten in verschillende talen
verkrijgen. Ze zijn dus ideaal om in het buitenland of in een
ander taalgebied werk te zoeken.

▶ De vijf Europass-documenten zijn:
Een document dat je zelf downloadt:
▶ Europass-Certificaatsupplement
Twee documenten die je zelf downloadt en invult:
▶ Europass-CV (Curriculum Vitea)
▶ Europass-Taalpaspoort (zichtbaar maken van taalkennis)
Om deze documenten online aan te maken, surf naar
www.europass.cedefop.europa.eu
Twee documenten die je van bevoegde organisaties kunt
krijgen:
▶ Europass-Mobiliteit (stages of leerervaringen in een ander
Europees land)
▶ Europass-Diplomasupplement (diploma’s hoger onderwijs)
Voor extra informatie over de Europass-documenten in
Vlaanderen: www.europass-vlaanderen.be

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

▶ Dankzij mijn Europass-Certificaatsupplement
kan ik overal in Europa aan de slag. Ik kan er mee
aantonen wat ik kan.

