
The new Europass SNEAK PREVIEW 

Door Jetske Tuinstra 

 

Op 24 september 2019 heeft een aantal internationaliserings-coördinatoren bij de KA1 Kick-off call 

2019 alvast een SNEAK Preview gehad op de ontwikkelingen van the NEW Europass platform.  

 

What’s in the name? Europass in de Nederlandse context 

Het nieuwe Europass besluit (“a common framework for the provision of better services for skills 

and qualifications”) is na een lange onderhandelingsfase in 2018 aangenomen door de lidstaten 

van de EU. Europass gaat hierdoor een veel ruimere koers varen en ontwikkelt zich tot een digitale 

omgeving voor het ondersteunen van “leven lang ontwikkelen” voor iedere lerende of werkende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het platform 

De ontwikkeling van de eerste fase omvat de ontwikkeling van het nieuwe platform, dat de centrale 

bron van informatie van alle nieuwe functies en de continuïteit van de bestaande Europass-

documenten voor Europass-gebruikers zal zijn. 

Er wordt momenteel gewerkt aan het ontwerp en de ontwikkeling van het platform, inclusief de 

lay-out van het platform, de "look and feel" van de homepage en de inhoudsopgave.  

Ook wordt er gewerkt aan het creëren van koppelingen met het register van kwalificatiegegevens 

(QDR) om het zoeken naar kwalificaties te ondersteunen; koppelingen met EURES om het zoeken 

naar banen te ondersteunen en de sluiting van het portaal voor leermogelijkheden en kwalificaties 

in Europa (LOQ). 

 

Het e-portfolio 

Het Europass e-Portfolio zal gratis webbased instrumenten bieden waarmee Europass individuele 

eindgebruikers hun carrière en levenslang leren kunnen beheren. 

Wat is mogelijk met het e-portfolio: 

 Vaardigheden en kwalificaties in een e-Portfolio; 

 Creëer aangepaste cv's voor verschillende doeleinden; 

 Verzamel relevante documenten zoals diploma's, referentiebrieven, motivatiebrieven, cv's 

en digitale referenties in een bibliotheek; 

 Identificatie carrièredoelen en voorkeuren; 

 Analyse vaardigheden Europass. 

 

Wil je verder lezen? Hier vind je informatie: 

https://www.euroguidance.nl/7_4096_Update-ontwikkelingen-nieuwe-Europass.aspx  
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Testfase 

De eerste testversie van het Europass e-Portfolio is gereed om door de Europass-belanghebbenden 

om te worden getest. De Commissie heeft een onlinediscussieforum opgezet om de organisatoren 

van tests te ondersteunen en heeft ter ondersteuning van hun werkzaamheden een gids, 

ondersteunende documenten en een enquête ter beschikking gesteld.  

 

Met de gebruikerstest wil de Commissie:  

 Leren over de functionaliteiten die gebruikers in staat stellen bepaalde taken met succes uit 

te voeren, bijvoorbeeld door een persoonlijk profiel aan te maken of bij te werken;  

 Meten in hoeverre het testpubliek tevreden is over het huidige concept, de functionaliteiten 

en het gebruiksgemak van het prototype-instrument;   

 Verzamelen van hun gedetailleerde feedback van het testen van het prototype;  

 Formuleren van aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling 

 

Said Laouaji, VISTA college wil met een student het prototype gaan testen, Frank Molster van 

Leidse Instrumentenmakers School wil als werkende gaan testen. Waarvoor alvast dank. 

 

 

The Europass in de Nederlandse context 

Eerste contouren geschetst op 22 mei  

Tijdens een eerste sessie zijn met betrokken ministeries, sectorraden, werkgevers- en 

werknemersorganisaties op strategisch en directie niveau de eerste contouren van het nieuwe 

beleid geschetst.  

 

Het Nationaal Europass Centrum (belegd bij DUO), het Nationaal Coördinatiepunt NLQF en 

Euroguidance Nederland (beide belegd bij CINOP) organiseren een werksessie “Bouwen aan Leven 

Lang Ontwikkelen: Het nieuwe Europass besluit” op 30 oktober. Zij stellen samen met 

beleidsmedewerkers van de betrokken ministeries, sectorraden, werkgevers- en 

werknemersorganisaties rondom de nieuwe Europass Decision de actie-agenda voor Nederland op. 

 

Het resultaat van onze gezamenlijke sessies wordt gepresenteerd begin 2020 tijdens een grote 

conferentie over leven lang ontwikkelen. Dit in de context van de formele Europese lancering van 

het Europass platform. 

 

 

Tips van de deelnemers aan de workshop voor de lancering: 

De aanwezigen van de workshop hebben in groepen gepraat over de volgende vragen:  

A. Welke stakeholders zijn betrokken in (en direct buiten) je organisatie tav 

loopbaanbegeleiding? 

B. Wat is de huidige situatie tav informatievoorziening einddoelgroep over 

(grensoverschrijdende mobiliteit in het kader van) de loopbaan? 

C. Wie is betrokken bij het valideren van leeropbrengsten? Wordt er meer gevalideerd 

dan alleen het formele onderwijs? Wat zijn de effecten? Zie je hier mogelijkheden? 

Wat is daarvoor nodig?/wenselijk? 

 

De terugkoppeling van de deelnemers: 

 

 Wie gaat met platform werken?   

 We zien de kansen en mogelijkheden! Bijvoorbeeld student individueel met e-portfolio; 

scholen bijvoorbeeld met studiemogelijkheden. 



 Wanneer wordt CvB betrokken? Toch niet alleen om het via internationaliseerders te laten 

lopen? Wat kan coördinator internationalisering ermee? 

 Denk aan het curriculum van LB  

 Vooral kijken naar: wat is het voordeel voor eindgebruikers/studenten? 

 

De aanwezige raden aan de volgende stakeholders te betrekken: 

 

 Studieloopbaanbegeleiders,  

 trajectbegeleiders/ studiecoördinatoren 

 decanen 

 docenten 

 teamleiders 

 bpv coördinatoren 

en extern:  

 intermediairs 

 leermeesters 

 praktijkbegeleiders 

 

Da aanwezigen zien links met bestaande losse websites/platforms zoals: 

 wilweg.nl 

 Afdeling internationalisering 

 Sites voor loopbaankeuzes 

 

De vragen die over het huidige Europass Mobiliteit document leven zijn: 

 welke nú te gebruiken? 1 A4 tje voor invullen; wordt ipv pdf  pfd kan bijna niets ingevuld 

worden 

 Hoe zit het met ondertekening van Europass mobility document? 

 Wat wordt vervanging van Mobility document ter vervanging van, en wanneer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


