Leren of werken
in Europa? Europass
helpt je op weg.

Waarvoor kun je
Europass gebruiken?

Europass helpt je om je kwalificaties en competenties
zichtbaar te maken. Met Europass toon je duidelijk wie je
bent, wat je geleerd hebt en wat je kunt.

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

Meer weten?
Meer informatie over Europass vind je op de
website http://www.europass-vlaanderen.be en op
http://europass.cedefop.europa.eu.
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Europass is een verzamelmap (portfolio) van documenten
waarmee je je loopbaan in kaart kunt 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. Je kan er dus mee solliciteren in binnen- en
buitenland.

Europass opent
deuren naar de
arbeidsmarkt

Je wilt een opleiding volgen? Je zoekt werk? Je wilt
ervaring opdoen in een ander Europees land?
Dan is het belangrijk dat je duidelijk kunt maken wie
je bent, wat je kent en wat je kunt.
Europass helpt je hierbij.

De 5 Europass-documenten
Twee documenten die je zelf invult en downloadt:
▶ het Europass-CV (curriculum vitae)
▶ het Europass-Taalpaspoort
Drie documenten die je krijgt op basis van ervaring of
opleiding:
▶ de Europass-Mobiliteit
▶ het Europass-Diplomasupplement
(in het hoger onderwijs)
▶ het Europass-Certificaatsupplement
(voor beroepsopleiding)
Je dient niet alle 5 documenten te hebben, enkel die
documenten die voor jou van belang zijn.

Breng je loopbaan
in kaart

Maak zelf een Europass-CV of
Taalpaspoort aan
Het Europass-CV is een standaard-cv dat er in alle
Europese talen identiek uitziet. Het cv geeft je ruimte
om competenties te beschrijven die je in of buiten het
onderwijs en op het werk verworven hebt. Je kunt je
taalvaardigheden nauwkeurig omschrijven.
Met het Europass-Taalpaspoort kun je je taalkennis precies
in kaart brengen en documenteren met bijlagen.

▶ Je kunt het Europass-CV of Taalpaspoort
aanmaken op europass.cedefop.europa.eu
▶ Verhoog je kansen op de Europese arbeidsmarkt en bij werkgevers door je Europass-CV
ook op de Eures-website in te voeren:
www.eures.europa.eu
Meer informatie vind je onder
www.europass-vlaanderen.be

Europass omvat nog drie andere documenten die je
helpen om je loopbaan in beeld te brengen. Welke
documenten je krijgt hangt af van je studies, je opleiding
en je ervaring.
De Europass-Mobiliteit is een document dat je krijgt als je
gedurende een bepaalde periode in een ander Europees
land stage loopt of een opleiding volgt. Je krijgt de
Europass-Mobiliteit van de Vlaamse organisatie die je bij je
Europese stage- en leerervaring begeleidt.
Het Europass-Diplomasupplement is een document dat
je samen met een diploma Hoger Onderwijs krijgt. Het
verduidelijkt de inhoud van je studies op een internationaal
vergelijkbare manier. Zo is het voor de werkgever
gemakkelijker om de meerwaarde van je diploma in te
schatten. Iedereen die in Vlaanderen afstudeert, krijgt een
diplomasupplement.
Het Europass-Certificaatsupplement is een document
dat je samen met een certificaat van beroepsopleiding
ontvangt. Het Certificaatsupplement beschrijft de
competenties die je tijdens je opleiding verworven hebt
en geeft een lijst van beroepen die met je certificaat kunt
uitoefenen.
De beschikbare Vlaamse certificaatsupplementen vind je
onder www.europass-vlaanderen.be/cs

