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10 miljoen
Europass-CV's online
aangemaakt
Het gebruik van Europass heeft alle verwachtingen overtroffen; dit laat zien hoe belangrijk relevant dit initiatief is
voor lerenden en werknemers in Europa.
In oktober 2010 waren er al meer dan tien miljoen CV's online aangemaakt, zeven miljoen meer dan de drie miljoen
Europass-documenten in 2010 die de toenmalige eurocommissaris Ján Figeľ zich vijf jaar geleden ten doel stelde.
Cedefop blijft burgers helpen hun kennis, vaardigheden en competenties, hoe ook verworven, begrijpelijk te maken in elk
onderwijssysteem van de EU en binnen de hele interne Europese arbeidsmarkt.
Europass vormt een onderdeel van een reeks aanvullende Europese tools – zoals het Europees kwalificatiekader (EKK) en
het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en – opleiding (ECVET); deze tools zijn ontwikkeld
in het kader van nauwere samenwerking in beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) tussen de Europese Commissie, de
lidstaten en de sociale partners.
.

Europass in het kort
Europass, een initiatief van de Europese Unie, helpt de
Europese burger:
zijn vaardigheden en kwalificaties duidelijk en
gemakkelijk te kunnen laten zien op de arbeidsmarkt
en in het onderwijs;
toegang te krijgen tot werk en te beginnen in een
nieuwe baan, een nieuw beroep of een nieuw land in
Europa.
Europass bestaat uit vijf onderdelen:
het Curriculum Vitae (CV) geeft een overzicht van
persoonlijke vaardigheden, inclusief vaardigheden
ontwikkeld in de praktijk en in de vrije tijd;
het Taalpaspoort is een zelfbeoordeling voor
taalvaardigheid met behulp van gestandaardiseerde
niveaus;
Europass-Mobiliteit legt werk- en opleidingservaring in
andere Europese landen vast;
het Certificaatsupplement beschrijft de inhoud van
beroepskwalificaties (toelatingseisen, aangeleerde
vaardigheden, niveau, diploma's);
het Diplomasupplement vermeldt de door de houder
van het diploma of de graad behaalde resultaten
(niveau, onderwerpen, cijfers).
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Het Europass-CV en het Taalpaspoort worden door de
gebruiker zelf ingevuld; de Europass-Mobiliteit, het
Certificaatsupplement en het Diplomasupplement worden
uitgegeven door de bevoegde autoriteiten.
Een netwerk van Nationale Europass Centra bevordert de
uitvoering van Europass in de deelnemende landen.

Het gebruik van de Europass-documenten
Vijf jaar na de start kan het gebruik van Europassdocumenten als volgt worden samengevat:
het is begrijpelijk dat van de vijf documenten het
Europass-CV het populairst is: 10 miljoen CV's zijn
online aangemaakt, terwijl er tot dusver 13 miljoen CVtemplates zijn gedownload;
er zijn 201 000 Taalpaspoorten online ingevuld, terwijl
er 700 000 templates van het Taalpaspoort zijn
gedownload;
er zijn meer dan 200 000 (1) Europass-Mobiliteit
uitgegeven;
een toenemend aantal instellingen voor hoger
onderwijs geeft de Diplomasupplementen uit, ook al is
er tussen de lidstaten onderling een aanzienlijk
verschil in het gebruik ervan;
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Europass en Cedefop

Website van Europass in cijfers

Cedefop is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en
uitvoering van de in december 2004 goedgekeurde
Beschikking inzake Europass (2). Hierin staat: "De
Commissie verzekert zich bij de uitvoering van deze
beschikking van de deskundigheid van het Europees
Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
(Cedefop)."

Sinds de start in februari 2005 laat de website van Europass
een gestage toename in activiteiten zien (stand per 31
oktober 2010):

Bijgevolg heeft Cedefop:
geholpen de Europass-documenten en webpagina's
op te stellen, in nauwe samenwerking met de
Commissie;
een meertalige website ontworpen en onderhouden;
verder brengt Cedefop zijn expertise in het project in
qua content, talen (vertaling van de Europassinstrumenten in 26 talen) en informatietechnologie;
een webtool ontworpen voor het beheer van EuropassMobiliteit, die ook door Cedefop onderhouden wordt;
de Nationale Europass Centra ondersteund bij het
uitvoeren van het initiatief in de lidstaten, en Cedefop
blijft die ondersteuning verlenen.

30 miljoen bezoeken aan de site (van ongeveer
150 000 bezoeken / maand in 2005 tot 1 miljoen –
fig. 1);
1 miljoen bezoeken alleen al in oktober 2010 (fig. 1);
10 miljoen CV's online ingevuld met behulp van de
onlinetool van Cedefop: (van ongeveer 15 000 CV's /
maand in 2005 tot 300 000 in oktober 2010, fig. 2);
Europass wordt vooral gebruikt door jongeren: meer
dan 70% van de onlinegebruikers van het EuropassCV is jonger dan 30 (fig. 3);
ongeveer 65% van de onlinegebruikers van het
Europass-CV heeft minder dan vijf jaar werkervaring
(fig. 4);
69% van de gebruikers van het CV online spreekt
minimaal twee vreemde talen; dit laat zien dat de tool
voornamelijk gebruikt wordt door goed opgeleide
personen (fig. 5).

Cedefop blijft de websites onderhouden en verbeteren om
tegemoet te komen aan de eisen van de gebruikers. Het
positieve commentaar van de gebruikers laat dat zien: tot
dusver zijn ongeveer 3 000 boodschappen ontvangen.

Figuur 1. Bezoeken aan het Europass-portaal sinds de start
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Figuur 2. Europass CV's online ingevuld sinds de start

Figuur 3. Leeftijd van online CV-gebruikers (2010)

De volgende stappen
In 2011-2012 blijft Cedefop ondersteuning geven aan de
Europese Commissie, de Nationale Europass Centra, de
sociale partners en andere belanghebbenden. Het doel is
een consequente uitvoering te bereiken van alle Europese
tools en uitgangspunten voor BOO en levenslang leren: het
Europese kwalificatiekader (EKK), het Europees systeem
van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en opleiding (ECVET) – dit alles in overeenstemming met de
leerresultaten-benadering. Dit houdt in dat er gekeken wordt
naar wat iemand weet en kan, en niet alleen naar diploma’s
en certificaten.

Nieuw Europass-portaal
Om tegemoet te komen aan suggesties van gebruikers gaat
Cedefop in 2011-2012 verbeteringen aanbrengen in het
Europass-webportaal. Kenmerken van dit vernieuwde
portaal zijn:
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Figuur 4. Jaren werkervaring van onlinegebruikers van
het Europass-CV (2010)

een gemakkelijker interface met snellere toegang tot
informatie;
een verbeterde onlinetool voor de CV's met beter
instructiemateriaal.

Coherente implementatie van EU-hulpmiddelen
In 2011 publiceert Cedefop de resultaten van een
pilotonderzoek over de aanpassing van Europass-Mobiliteit
en het Certificaatsupplement na invoering van:
het Europees kwalificatiekader (EKK), een hulpmiddel
voor het vergelijken van kwalificaties in heel Europa;
het Europees systeem van studiepuntenoverdracht
voor BOO (ECVET), waardoor leerresultaten kunnen
worden overgebracht van het ene kwalificatiesysteem
naar het andere, en tussen algemene en
beroepsopleiding.
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Figuur 5. Aantal vreemde talen gesproken door de
gebruikers van Europass-CV online (2010)

Meer informatie over Europass
Beschikking inzake Europass
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/
Downloads/MiscDocs/EuropassDecision.csp

Europass-website
http://europass.cedefop.europa.eu/

Statistische verslagen op de Europass-website
http://europass.cedefop.europa.eu/Statistics/

Links met gerelateerde platforms
Cedefop blijft werken aan en zorgen voor samenhang
tussen de Europass-documenten met gerelateerde
platforms (Eures en EPSO) en Europese, nationale en
particuliere jobportalen en diensten voor arbeidsvoorziening.

Verslag van de Commissie over de eerste evaluatie
van het Europass-initiatief
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2008:0427:FIN:DE:PDF

Contactgegevens
Cedefop: Philippe.Tissot@cedefop.europa.eu
Europese Commissie: Carlo.Scatoli@ec.europa.eu

Daarnaast is de Europese Commissie bezig een Europese
classificatie te ontwikkelen voor beroepen en vaardigheden
(ESCO). Cedefop biedt ondersteuning zodat dit platform
met de leerresultaten-benadering kan werken.

Het Europees vaardighedenpaspoort
Cedefop geeft ondersteuning aan de Europese Commissie
bij het ontwerpen van een Europees vaardighedenpaspoort.
Hiermee kan iemand de kennis en vaardigheden die hij
tijdens zijn leven heeft verworven, in een enkel document
vastleggen.
Cedefop
integreert
het
Europees
vaardighedenpaspoort in het Europass-kader.

Europees Centrum voor de ontwikkeling
van de beroepsopleiding

Nieuwsbrief – 9031 NL
Catalogusnummer: TI-BB-10-014-NL-N
© Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding,
2010
Overneming met bronvermelding toegestaan
De nieuwsbrieven worden gepubliceerd in het Duits, Grieks, Engels,
Spaans, Frans en Italiaans. Als u ze regelmatig wil ontvangen, stuur ons
een mail: briefingnotes@cedefop.europa.eu
Andere nieuwsbrieven en Cedefop publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx
PO Box 22427, 55102 Thessaloniki, GRIEKENLAND
Europe 123, Thessaloniki, GRIEKENLAND
Tel. +30 2310490111, Fax +30 2310490020
E-mail: mailto:info@cedefop.europa.eu
(1 )
(2 )

schatting
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:32004D2241:DE:HTML

NIEUWSBRIEF │ NOVEMBER 2010 │ ISSN 1831-9548

visit our portal www.cedefop.europa.eu
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