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1
Buitenlandse leer- 
en werkervaringen 
documenteren
De Europass-Mobiliteit is een document dat de vaardigheden en competenties 
omschrijft die verworven zijn tijdens een leerervaring, stage of vrijwilligerswerk in het 
buitenland.

De Europass-Mobiliteit is gratis aan te maken en is van toepassing op iedereen die 
een buitenlandse leer- of werkervaring heeft opgedaan. Het bijzondere eraan: de 
bevestiging van de zendende en de ontvangende organisatie geven de Europass-
Mobiliteit een officieel karakter en maken het een onmiskenbaar bewijs van een 
georganiseerde buitenlandse leer- en werkervaring.

(Sinds 2018 is het ook mogelijk om Europass-Mobiliteitsdocumenten aan te maken 
voor het bewijzen van buitenlandse leer- en werkervaringen zonder een zendende 
organisatie.)

De Europass-Mobiliteitstool – de 
snelle weg naar het document
De Europass-Mobiliteit is eenvoudig aan 
te vragen via een online tool. Europass 
biedt alle zendende organisaties 
de mogelijkheid om Europass-
Mobiliteitsdocumenten af te leveren 
aan de individuele deelnemers en om 
de inhoud van de leer- en werkervaring 
samen met de ontvangende organisatie 
vorm te geven. De betrouwbaarheid van 
de informatie wordt gegarandeerd door 
de uniforme presentatie en structuur 
van de documenten, de ondertekening 
van zowel de zendende als de 
ontvangende organisatie, het unieke 
identificatienummer van het document en de Europese erkenning van het document.
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Kwaliteit is erg belangrijk
Bij het aanvragen van Europass-Mobiliteitsdocumenten verbindt de zendende 
organisatie zich ertoe aan de volgende kwaliteitscriteria te voldoen:

• Er is een schriftelijke overeenkomst tussen de zendende en de 
gastorganisatie over de inhoud, het doel en de duur van de mobiliteit. Deze 
voorwaarde is niet van toepassing op mobiliteiten door individuen die geen 
zendende instelling hebben. In dit geval wordt de Europass-Mobiliteit enkel 
ondertekend door de gastorganisatie. 

• De deelnemers beschikken over voldoende taalkennis of hebben taalinitiatie 
gekregen. Bij individuele mobiliteiten zonder een zendende organisatie wordt 
aangenomen dat zij over voldoende taalcompetenties beschikken of zelf een 
taalinitiatie regelen. 

• De begeleiding door een mentor in het buitenland is verzekerd. Deze 
ondersteuning door een mentor in het buitenland is verzekerd in het geval 
van minderjarige deelnemers. Ook voor meerderjarige deelnemers is een 
mentor of een begeleider aangeraden. 

• Het ontvangende land bevindt zich in de geografische toepassingsgebieden 
van Erasmus+ en van Vlaams gesubsidieerde programma’s.

Aan deze kwaliteitscriteria wordt voldaan in het geval van goedgekeurde 
projecten als onderdeel van Erasmus+ en Vlaams gesubsidieerde programma`s.
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Nieuwe gebruiker? 
Registreer je dan eerst

Als u voor het eerst een Europass-Mobiliteit wil aanvragen, moet u zich registreren. Ga 
naar www.europass-vlaanderen.be/maakjemobiliteit en klik bovenaan op de knop “Ga 
naar de tool”. Er opent zich een nieuwe online pagina, de Europass-mobiliteitstool, 
en klik op de knop “Registreren”. Voer de gevraagde gegevens in en klik op de knop 
“Registratie verzenden”. Op het scherm krijgt u een wachtwoord toegewezen.

Belangrijk: Bewaar dit wachtwoord op een veilige plaats. Samen met uw e-mailadres 
zal u het nodig hebben telkens u inlogt.

Login met het e-mailadres en wachtwoord dat u tijdens de registratie heeft 
ontvangen. Wanneer u voor het eerst inlogt, moet u uw contactgegevens invoeren. Sla 
de gegevens op en ga terug naar het hoofdmenu. Bij het aanmaken van de Europass-
Mobiliteit worden deze gegevens nu telkens automatisch aangevuld onder het item 
“Zendende organisatie”.

Na registratie hebt u verschillende opties in het hoofdmenu:

• Europass-Mobiliteit aanvragen
• Europass-Mobiliteit bewerken
• Uw contactgegevens bewerken
• Handtekening of stempel invoeren
• Privacyverklaring houders downloaden

Dit hoofdmenu krijgt u telkens te zien na het inloggen.

Registreren1

Geef eenmalig uw contactgegevens op2

In het hoofdmenu3
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Reeds geregistreerd? 
Zet dan de volgende eenvoudige stappen 
naar een ingevulde Europass-Mobiliteit

Ga naar www.europass-vlaanderen.be/maakjemobiliteit en klik bovenaan op de knop 
“Ga naar de tool”. Er opent zich een nieuwe online pagina, de Europass-mobiliteitstool, 
en log in. 

Klik op “Ik wil een Europass-Mobiliteit aanvragen”. U kunt het document ten vroegste 
tien weken voor aanvang van uw project aanvragen en op elk moment achteraf 
aanvullen.

Voordat u doorgaat met de aanvraag, moet u de verklaring met betrekking tot de 
toepassingsvoorwaarden (zie hoger: kwaliteitscriteria) accepteren en u daarbij 
verplichten deze na te leven.
Nu komt u bij de daadwerkelijke aanvraag voor Europass-Mobiliteitsdocumenten. 

Voer eerst het gewenste aantal documenten in, de begin- en einddatum van uw 
project (niet van de feitelijke buitenlandse stage of leerervaring) en selecteer het juiste 
Nationale Europass Centrum, namelijk Europass Vlaanderen (Epos vzw). De keuze van 
het type mobiliteit is belangrijk voor de verdere procedure. Kies tussen de procedures 
van type A, type B, type C en type D:

Type A verwijst naar projecten in het kader van het EU-programma Erasmus 
+ of van nationaal gefinancierde programma’s. Hier moet het desbetreffende 
projectnummer worden ingevoerd.

Type B verwijst naar projecten buiten de bovengenoemde programma’s. Hier 
moet een korte projectomschrijving gegeven worden. 

Type C verwijst naar EU en nationaal gefinancierde mobiliteiten van individuele 
personen zonder een zendende organisatie. Ook hier dient het programma en 
het projectnummer worden ingevuld.  

Type D verwijst naar Vlaamse gesubsidieerde verblijven in één van de andere 
Belgische taalgemeenschappen. 

Start4

Accepteer toepassingsvoorwaarden5

  Vraag  Europass-Mobiliteitsdocumenten aan6
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Tijdens de aanvraag krijgt u de mogelijkheid om gratis Europass-uitreikingspakketten 
voor alle deelnemers te bestellen. Het pakket bevat onder andere een map waarmee 
je de Europass-Mobiliteit kan uitreiken en meer informatie over Europass-Mobiliteit. 
Dit geeft het document een officieel kader. Deze pakketten worden per post 
opgestuurd. 

Nadat de aanvraag is goedgekeurd, begint het daadwerkelijke invullen van de 
Europass-Mobiliteitsdocumenten (zie ook “Competenties kwaliteitsvol omschrijven”). 
U vult eerst de persoonlijke gegevens van de deelnemers en de gegevens van de 
gastorganisatie in. Daarna omschrijf je de activiteiten of taken en de competenties 
die de deelnemers hebben opgedaan tijdens hun mobiliteit. Indien nodig kunt u dit 
laatste met één klik overdragen naar alle gevraagde Europass- Mobiliteitsdocumenten 
of naar alle resterende lege Europass- Mobiliteitsdocumenten. Dit betekent: bij het 
aanmaken van meer dan één document (bv voor een groep van leerlingen of een 
hele klas) hoeft u de competenties maar één keer in te voeren. Vervolgens kunt u de 
overgedragen inhoud per individueel document wijzigen.

U kan ervoor kiezen om de ingevulde Europass-Mobiliteitdocumenten af te drukken 
en te ondertekenen. Maar het is ook mogelijk om de handtekening elektronisch toe te 
voegen.

Vóór het uitreiken van het Europass-Mobiliteitsdocument maakt u een kopie van het 
ondertekende document (door de ontvangende en de zendende organisatie) voor uw 
archief.

Invullen met handige hulpmiddelen8

Afdrukken, ondertekenen of digitaal ondertekenen9

Uitreiken10

  Vraag  Europass-uitreikingspakketten aan7
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Voltooi je Europass-Mobiliteit en je 
leerovereenkomst (leerling en/of personeel) in 
één beweging.
Begunstigden van het Erasmus+ Programma hebben de mogelijkheid 
om de leerovereenkomst (‘Learning agreement – leerlingen’ en/of de 
‘Mobility agreement - personeel)’ in te vullen terwijl ze de Europass-
Mobiliteit invullen. Gegevens van de zendende organisatie, de 
gastorganisatie en de deelnemer zelf worden automatisch overgezet 
van het Mobiliteitsdocument naar de andere documenten.
Meer info over de werkwijze vindt u in de tool.

 

Wist je dat
• Er een handleiding voor zendende organisaties 

bestaat. Daar staat alles stap voor stap uitgelegd 
aan de hand van printscreens hoe u een Europass-
Mobiliteitsdocument aanmaakt in de online tool.

• Er naast een handleiding voor zendende 
organisaties ook een handleiding voor 
ontvangende organisaties beschikbaar is in het 
Engels en in het Frans.
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Hand in hand – 
aanbevolen manier van 
samenwerken
De zendende en gastorganisatie werken nauw samen om de 
Europass-Mobiliteit in te vullen (procedures van type A, B en D). 
De beoogde leerresultaten van de mobiliteit worden idealiter 
vooraf vastgelegd. De zendende organisatie kan de inhoud laten 
bewerken door de gastorganisatie. De gastorganisatie ontvangt 
via de tool een (meertalige) email met eigen wachtwoord zodat 
die de inhoud kan bewerken maar ook nieuwe inhoud (bv. extra 
ter plaatse uitgevoerde taken en activiteiten; extra competenties) 
kan toevoegen. Het ingevulde document kan daarna al dan niet 
elektronisch worden ondertekend door alle betrokkenen.

In het geval van de Type C-procedure wordt de Europass-
Mobiliteit volledig ingevuld en uitgeprint door de houder 
van het document. De gastorganisatie voegt vervolgens een 
handtekening toe (digitaal of op papier).

De tool is beschikbaar in vier talen (Nederlands, Engels, Frans 
en Duits). Dit maakt het voor de gastorganisatie gemakkelijker 
om het document in te vullen.
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2
Competenties 
kwaliteitsvol omschrijven
Bij het invullen van de inhoud (taken, activiteiten en competenties) van de Europass-
Mobiliteit geldt het volgende: hoe specifieker geformuleerd, hoe beter. Algemeen 
geformuleerde omschrijvingen of activiteiten bevatten immers weinig informatie 
over de verworven competenties tijdens de mobiliteit. Opdat de Europass-Mobiliteit 
een zinvol document zou zijn, is het belangrijk om de competenties kwaliteitsvol te 
omschrijven. 

Een competentie kan omschreven worden als het ontwikkelbare vermogen van 
mensen om een taak adequaat te verrichten. We hanteren de volgende definitie:

Het is de individuele capaciteit om theoretische en praktische kennis, vaardigheden en 
attitudes in te zetten in functie van concrete dagelijkse werksituaties en bij persoonlijke of 
maatschappelijke activiteiten.

COMPETENTIE

KENNIS VAARDIGHEDEN ATTITUDES

=

+ +
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Vul de Europass-Mobiliteit goed in

Doel van het mobiliteitsinitiatief
Beschrijf hier kort wat de doelstelling van de mobiliteit is.  

Voorbeeld:

• Stage in het buitenland in het kader van de opleiding ‘…….’
• Deze jobshadowing heeft als doel leerkrachten nuttige en effectieve tools aan te 

reiken om les te geven in en voor diversiteit

Kwalificatie
Voer hier het diploma (of certificaat, getuigschrift) in en de studierichting waarin het 
diploma zal behaald worden op het einde van het schooljaar.  

of 

Indien het bovenstaande niet van toepassing is, voer dan hier het getuigschrift in dat 
ontvangen wordt op het einde van de buitenlandse ervaring. 

Voorbeeld:

• Diploma secundair onderwijs, 7BSO Tuinbouwproductie
• Getuigschrift van jobshadowing

Initiatief waarin de Europass-Mobiliteit wordt 
voltooid
Vermeld hier de titel van uw project en het projectnummer. 

Voorbeeld:

• Stage in het kader van het Europees project: “ Gluren bij de buren “ 2018-1- BE02-
KA102-046762

• Jobshadowing in another European country 2019-2-BE02-KA102-074389
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Verworven vaardigheden en competenties

Werkgerichte 
vaardigheden en 

competenties

Interculturele 
vaardigheden 

en competenties

Persoonlijke 
vaardigheden 

en competenties

Sociale 
vaardigheden 

en competenties

Taalvaardigheden 
en -competenties

Digitale 
vaardigheden

 en competenties

Organisatorische 
vaardigheden en 

competenties

16
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Hoe competenties kwaliteitsvol 
omschrijven?
Competenties omschrijven is geen exacte wetenschap. Als de omschrijving zeer 
algemeen is, bestaat het gevaar dat ze op verschillende manieren geïnterpreteerd 
wordt. Is de omschrijving te concreet dan zijn er heel veel competenties nodig om 
één beroep in kaart te brengen. Daarom raden we je aan om eerst goed na te denken 
over “het abstractieniveau” dat je wenst te hanteren.

Omdat vooral je leerlingen moeten begrijpen wat er staat, hou je de beschrijvingen 
best zo concreet en eenvoudig mogelijk. Gebruik daarbij deze 4 kernelementen als 
basisstructuur:

Voorbeelden

ACTIE WAT/WIE HOE CONTEXT

BRUSHT DE HAREN VOLGENS DE WENSEN 
VAN DE KLANT

GEEFT KLANTEN ADVIES
IN FUNCTIE VAN 

HUN WENSEN 
EN BUDGET

PLAATST BUITENSCHRIJNWERK

SCHRIJFT EENVOUDIGE 
TEKSTEN IN HET SPAANS

OVER 
VERTROUWDE 

ONDERWERPEN

MAAKT BESLISSINGEN IN SITUATIES
WAAR 

INFORMATIE 
ONTBREEKT

GEBRUIKT VOOR ONLINE 
COMMUNICATIE

EEN BREED SPECTRUM AAN 
HULPMIDDELEN (EMAIL, 

BLOG,ZOOM, …)
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Enkele tips
• Start de omschrijving steeds met een actief en specifiek werkwoord. Vermijd 

algemene woorden als kennen, kunnen, omgaan met ….  

• Beschrijf en specificeer de context. 

• Vermijd te complexe en gedetailleerde omschrijvingen. 

• Gebruik in je omschrijving geen woorden als goed, moeilijk, grondig, succesvol, 
efficiënt, … . Deze verwijzen naar een oordeel over het beheersen van de 
competentie en horen niet thuis in de omschrijving ervan. 

• Vertrek vanuit bestaande Vlaamse of Europese competentiekaders (indien 
relevant) als basis om zelf competenties te omschrijven.

Meer informatie over Europass-Mobiliteit en de 
andere Europass-tools is te vinden op:

www.europass-vlaanderen.be
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De Europass-Mobiliteit 
– zo ziet het eruit



Meer info?

Europass is een initiatief van de Europese Commissie dat de mobiliteit van burgers in het kader van 
werk en opleiding ondersteunt. Het wordt uitgevoerd door Epos vzw in samenwerking met VDAB.

www.europass-vlaanderen.be

epos-vlaanderen.be

v.u. Jill Peiffer, EPO
S vzw

, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

Mede gefinancierd door het programma Erasmus+ 
van de Europese Unie.

Epos vzw
Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

europass@vdab.be

Contactgegevens team Europass Vlaanderen
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