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1. Wat is Europass?



Wat is Europass?

Initiatief van de Europese Commissie 
sinds 2004 

 Mobiliteit van burgers bevorderen over heel 
Europa
 mbt jobs
 mbt studies en opleidingen

 Transparantie van competenties en 
kwalificaties verhogen



5 tools

 CV
 Diploma supplement
 Certificaat supplement
 Taal paspoort
 Europass Mobiliteit

 5 standaard tools die je 
gebruikt bij het zoeken 
naar een job, stage of 
studie:



Wat is Europass?

• Europass CV
• Diploma Supplement
• Certificaat Supplement
• Taalpaspoort

• Europass Mobiliteit 

} vrij beschikbaar

via organisaties 
en scholen→



Europass CV



Aantal Europass CV’s online aangemaakt sinds 2007



Europass CV 

• Meest gebruikte CV in Europa
• Europees gekend en erkend
• Online editor
• Gratis
• Makkelijk vanuit ‘mijn loopbaan’ (VDAB)
• Altijd compleet!
• Beschikbaar in alle Europese talen
• Bevat zelfevaluatie-instrumenten
• Compatibel met internationale jobportalen



https://europass.cedefop.euro
pa.eu/editors/nl/cv/compose



Europese referentiekaders

• EQF: European Qualifications Framework 
of Europees KwalificatieKader (EKK)

• CEFR: Common European Framework of 
Reference of Europees Referentiekader
voor Talen



EQF / EKK
(Europees KwalificatieKader)





Common European Framework of 
Reference for Languages(CEFR)

• 6 niveaus: 
• A1-A2: beginner
• B1-B2: gemiddelde gebruiker
• C1-C2: gevorderde gebruiker

• 3 vaardigheden:
• begrijpen
• schrijven
• spreken







2. CV DO’S AND DONT’s



5 basisprincipes voor een goed CV

1. Focus op het essentiële
2. Wees helder en beknopt
3. Maak je CV op maat
4. Let op de presentatie
5. Controleer je CV



Focus op het essentiële

• Werkgevers nemen een CV door in < 1 min

• Niet meer dan 2 pagina’s

• Chronologie:
 huidig = altijd relevant voor werkgever
 altijd van nieuw --> oud werken

• Wat als weinig werkervaring?
 focus op opleidingen, cursussen
 ook vrijwilligerswerk en stages
 hobby’s: indien relevant



Wees helder en beknopt

• houd het kort 

• geen lange paragrafen

• concentreer op relevante elementen van 
opleiding en werkervaring

• let op met buzz words: 
manager - teamplayer – flexible - leadership – strategic –
excellent – passionate
→ geef beter een concrete omschrijving



Goed bedoeld…       maar beter

• 3 jaar ervaring 
met Photoshop

• ontwikkeling van 
13 flyers 
afgelopen jaar

• portfolio



Maak je CV op maat

• Benadruk je sterke competenties die relevant 
zijn voor de functie
 research bedrijf
 gebruik terminologie van de vacature
 gebruik bedrijfsvisie

• Verklaar je eventuele studie-of 
loopbaanonderbreking

• Zet jezelf in de verf maar overdrijf niet

• Zakelijke CV/Video CV/Grafisch/Portfolio



Let op de presentatie

• Presenteer je vaardigheden helder en logisch

• Vermeld meest relevante info eerst

• Lay-out en spelling
 gebruik de Europass CV online editor



Controleer je CV

 Motivatiebrief
 Geen spellingsfouten
 Structuur en lay-out
 Laat je CV door iemand nalezen
 Contactgegevens
 Referenties: informeer de betrokkene(n) 



SOLLICITEREN EN
SOCIALE MEDIA



• Wat met je online publiek profiel?
 google jezelf
 welke tools gebruik je?

- privé
- personal Branding

 online netwerken

• Maak gebruik van de online tools:
 Europass
 Linkedin - CEEV (google chrome extension)
 Video CV?

LINKEDIN - FACEBOOK - GOOGLIZATION -
PINTEREST - INSTAGRAM - BLOG - VLOG -
YOUTUBE - SKYPE - SNAPCHAT...



3. CV VOOR ‘HET’ 
BUITENLAND



• UK: 
Referenties, kort zijn
ervaring

• Duitsland: 
Portfolio ‘die mappe’
ervaring > motivatie 

• Frankrijk: 
kwalificaties

Zoek naar lokale DO’s and DON’Ts



4. HOE NAAR HET 
BUITENLAND



ENKELE NUTTIGE SITES

 Mogelijkheden studeren in het buitenland/beurzen
 euroguidance-vlaanderen.be

 Erkenning van diploma’s
 NARIC 

 Vacatures in het buitenland
 EURES: ec.europa.eu/eures

 Paperassen
 KAMIEL: kamiel.info

 www.vdab.be/internationaal



Europass 2.0

Release herfst 2020





Meer informatie

Nieuwe Europass
ec.europa.eu/futurium/en/europass

Nationaal Europass Centrum
Europass-Vlaanderen.be

Contacteer ons
Europass@vdab.be of
Eva.Vandegaer@epos-vlaanderen.be

https://ec.europa.eu/futurium/en/europass
mailto:Europass@vdab.be
mailto:Eva.Vandegaer@epos-vlaanderen.be


Bedankt voor je aandacht
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