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Werkblad studenten 			
Loopbaanontwikkeling met Europass: Zet de volgende stap!

Jij bent je aan het oriënteren op het vervolg van jouw (internationale)
loopbaan. Op dit moment houd jij je bezig met vragen als: wie ben ik, welke
opleiding past bij mij en welk werk wil ik later doen? In deze lesmodule
Europass ga je kennismaken met waarom loopbaanontwikkeling
belangrijk is en hoe het maken van een eigen Europass profiel bijdraagt
hieraan. Europass: www.europass.eu is het Europese platform voor
jouw loopbaandossier. Als student kan je namelijk het Europass
profiel je leven lang gebruiken als portfolio om zo jouw (internationale)
loopbaanmogelijkheden te vergroten. Verder krijg je inzicht in hoe je een
CV en een sollicitatiebrief kan maken en delen.

De lesmodule Europass gaat je helpen om meer te leren over de oriëntatie
van jouw loopbaanontwikkeling en hoe het Europass platform daarin kan
helpen. De module is verdeeld in twee delen:
1. Oriënteren: Mijn loopbaanontwikkeling en Europass
2. Verkennen en verdiepen: Mijn Europass profiel

2

Werkblad fase 1

Oriënteren op mijn loopbaanontwikkeling en Europass
Opdracht 1.1 – Mijn kwaliteiten als metafoor
•
•

Leerdoelen

Werk in tweetallen
Schrijf je antwoorden op het werkblad

• Je weet wat loopbaanontwikkeling is en
waarom dit belangrijk is.

Je kunt metaforen gebruiken om iets te vertellen over iemand. Een
metafoor is een voorbeeld van een dier, ding, land of iets wat typerend
past bij jou. Bijvoorbeeld: ‘als jij een dier was, dan was je een hond: je bent
trouw en doet alles voor vrienden.’ Op de manier kan je kwaliteiten van
iemand duidelijk maken. Daar ga je deze opdracht mee aan de slag.

• Je weet wat de toegevoegde waarde
van het Europass platform is en wat het
Europass profiel kan betekenen in jouw
(internationale) loopbaan.

Je gaat met een klasgenoot zo veel mogelijk metaforen over elkaar bedenken.
Denk bijvoorbeeld aan: dieren, dingen, landen, films en nog veel meer!

Stap voor stap
1. Vorm een duo met een klasgenoot.
2. Bedenk voor elkaar, individueel, 3 metaforen. Schrijf bij iedere metafoor
op waarom je deze bij je klasgenoot vindt passen.
3. Vertel nu aan elkaar om de beurt 1 metafoor en waarom je deze bij je
klasgenoot vindt passen. Reageer op elkaar en stel vragen.
4. Wat vind jij van de 3 metaforen? Herken jij jezelf hierin?
5. Waarom is het belangrijk inzicht te hebben in je eigen kwaliteiten?

Vul hier de 3 belangrijkste kwaliteiten die je te horen hebt gekregen van
je klasgenoot.
1.
2.
3.
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Beweeg de muis over de
figuur voor vergroting

Opdracht 1.2 - Inzicht in wie je bent
•
•

Werk individueel
Schrijf je antwoorden op het werkblad

t ik dit zi
e laa
en
o
?
H
betekenisvolle vragen,
hobby, sport,
geloof,
goed doel

Overal doe je ervaringen op die bij kunnen dragen aan jouw interesses.
Om vooruit te kijken naar de toekomst, voor het zetten van de volgende
stap in jouw loopbaan, is het ook belangrijk om stil te staan en terug te
kijken naar wie je bent en hoe je dit laat zien.

carrièreopbouw,
droombaan,
vervolgstudie

Wie ben ik
als mens op
de wereld?

Wie ben ik in
beroep, bijbaan,
stage, praktijkervaring?

Opdracht
Hiernaast zie je een cirkel over hoe je laat zien wie je bent. Vul de vragen in.
Deze vragen geven meer inzicht in wie je bent en wat je interesses zijn.
• Wat vind je leuk en minder leuk?
• Waar zou je later iets mee willen doen?
• Welke ervaring vond je het leukste? Waarom en wat vond je er zo leuk aan?
• Kun je jouw vaardigheden omschrijven die je hebt opgedaan door
vrijwilligerswerk, online-leren, hobby’s of je bijbaan?

Wie ben ik
in de toekomst?

Wie ben ik?

Wat zijn mijn
21-eeuwse
vaardigheden?

leerbedrijf,
stage, bijbaan,
project

school, stage,
thuis, hobby,
portfolio

Wat zijn mijn
talenten?

talent in actie

Vragen
Wie ben ik als mens op de wereld?

Wie ben ik in de toekomst?

4

Waar wil ik in
uitblinken?

wedstrijden, trots,
complimenten

Wat zijn mijn 21-eeuwse vaardigheden?

Wie ben ik in mijn beroep?

Waar wil ik in uitblinken?

Reflectievraag:
Hoe helpt deze opdracht bij het meer inzicht
krijgen in jou interesses en kwaliteiten?
• bespreek dit met een klasgenoot in duo’s.
Wat zijn mijn talenten?
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Opdracht 1.3 – Zoekopdracht
•
•

Werk individueel of in tweetallen
Schrijf je antwoorden op het werkblad

Internet kent geen grenzen en vergroot het verbreden van je horizon.
Stel, je wilt later graag in Europa stage gaan lopen, werken, een andere
taal leren of als au pair aan de slag. Waar begin je dan met zoeken en
waar haal je de informatie van internationale stages, vacatures of au pair
plekken vandaan? Hoeveel studenten komen jaarlijks naar Nederland om
bijvoorbeeld hier om hun grenzen te verleggen?

2. Zoek vervolgens naar hoeveel stages er in het buitenland te vinden
zijn en op welke websites je internationale stages kan vinden. Hoeveel
mogelijkheden vind je om in het buitenland een stage te lopen, een
andere taal te leren, of bijvoorbeeld als au pair ervaring op te doen?

Je gaat individueel of met klasgenoten op zoek naar antwoorden op
de volgende vragen. Zo kom je meer te weten over de internationale
mogelijkheden voor jouw loopbaan.

Stap voor stap
1. Ga naar www.google.nl, www.wilweg.nl en www.nuffic.nl en zoek naar
hoeveel studenten uit andere landen jaarlijks hier naar Nederland
komen voor een stage of een studie. Uit welk Europees land komen de
meeste buitenlandse studenten naar Nederland toe?

3. Stel je hebt al een idee wat je na je opleiding gaat doen. Wat zijn voor
jou internationale mogelijkheden in of na jouw opleiding?
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Opdracht 1.4 – Wat kan het Europass profiel voor
mij betekenen?
•
•

Een portfolio dient twee doelen:
• Je kunt betrokkenen of geïnteresseerden laten zien wat je hebt geleerd
en wat je in je mars hebt.
• Het helpt je om na te denken (reflecteren) over wat je bereikt hebt en
wat je in de komende tijd wilt leren.

Werk individueel en in tweetallen
Schrijf je antwoorden op het werkblad

Bekijk het filmpje.
Stap voor stap
1. Bedenk wat het Europass profiel voor jou kan betekenen. Waarom is
het interessant om een Europass profiel voor jouw loopbaan te maken?

2. Bespreek jou antwoorden met een klasgenoot. Noteer samen drie
pluspunten van het Europass profiel voor jouw loopbaan.
Na het bekijken van het filmpje heb je meer inzicht gekregen in wat een
portfolio is en wat het Europass profiel voor jou kan betekenen. Jouw
keuzes van al jouw ervaringen zichtbaar maken in een portfolio helpt in jou
loopbaanontwikkeling. De ervaringen maken wie je bent. Het is daarom
belangrijk een portfolio te hebben en dit bij te houden: een ‘showcase’
waar je regelmatig reflecteert op jou loopbaan en competenties.
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Werkblad fase 2

Mijn Europass profiel

Leerdoelen
• Je weet hoe je een Europass profiel kan
maken en delen met andere gebruikers;
• Je weet dat Europass een veilige (inter
nationale) omgeving is voor het bewaren en
delen van jouw diploma’s;
• Je weet hoe je in jouw Europass profiel
werkervaring, vaardigheden, opleidingen en
ervaringen kan toevoegen en kan zoeken;
• Je weet hoe je een CV en sollicitatiebrief kan
maken met behulp van Europass.

Opdracht 2.1 – Maak je eigen Europass profiel
•

Werk individueel

Bekijk het filmpje.
In deze opdracht ga je individueel een Europass profiel aanmaken en
deze zover je kan vullen met informatie. Vervolgens vul je je vaardigheden
en interesses aan. De eerdere opdrachten vanuit de lesmodule kan je
gebruiken om het Europass profiel te vullen.

Stap voor stap
1. Ga naar de website www.europass.eu

2.1.1 Instructie voor het vullen van je Europass profiel

2. Registreer jezelf door eerst een EU login te maken via deze link >

3. Vul nu je Europass profiel met informatie. Bedenk dat het een profes
sioneel portfolio over jou is. Je wordt uitgenodigd om belangrijke
informatie over jezelf, je vaardigheden, kwalificaties en ervaringen in te
voeren. Jij beslist wat je invult: je kunt overslaan, bewerken en wissen wat
je wilt, er zijn geen verplichte velden, behalve je naam. Maak een profiel
aan dat goed beschrijft wie je bent. Gebruik bij het vullen van je profiel
de inzichten vanuit de eerdere opdrachten. Het Europass profiel is je
persoonlijk profiel waarin je je levens-, leer- en werkervaringen beschrijft.
Voor meer informatie: Plan je loopbaan met Europass | Europass

Bescherming van je persoonsgegevens is een prioriteit van Europass. Europass
zal de persoonsgegevens in je Europass profiel nooit delen, verkopen of
gebruiken. Je bepaalt zelf met wie je je gegevens deelt en hoelang.
Jouw persoonsgegevens in Europass | Europass
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Het toevoegen van mijn vaardigheden
“Mijn vaardigheden” geeft een overzicht van je vaardigheden op basis
van de informatie die je aan je profiel hebt toegevoegd. Op basis van je
ingevulde profiel met werkervaring worden er suggesties gedaan voor
jou vaardigheden. Je kan de suggesties accepteren of weigeren. Door het
aanvullen van je vaardigheden kan op basis van deze informatie geschikte
vacatures worden gevonden in de database.

Mijn bibliotheek
Je Europass-bibliotheek is je gratis onlineruimte, gekoppeld aan je Europass
profiel, waar je bestanden voor je carrière en studies kan bewaren. Je kan
er cv’s, sollicitatiebrieven, certificaten, diploma’s en andere documenten
opslaan en veilig bewaren.

Opdracht: klik op de knop mijn vaardigheden. De suggesties kan je

Opdracht: voeg jouw diploma’s/certificaten toe via de knop toevoegen.

Europass zal je profiel of bestanden nooit zonder toestemming delen. Je kunt zelf desgewenst links naar je Europass profiel en -bestanden (bv. cv en diploma’s) doorgeven
aan werkgevers, onderwijsinstellingen en anderen. Zorg altijd dat je de identiteit kent
van degenen met wie je informatie deelt. Vergeet ook niet dat personen buiten de EU
zich soms niet aan regels voor persoonsbescherming hoeven te houden.

accepteren of afwijzen in je profiel.
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2.1.2 Een CV & sollicitatiebrief maken in Europass

Mijn interesses
Onder het kopje mijn interesses kan je suggesties die voorgesteld toevoegen
aan je profiel. Dit doe je door op het plusje te drukken. Door je interesses
aan te geven in je profiel kunnen er op basis van je voorkeur op maat
gesneden werk- en opleidingssuggesties worden gedaan.

Als je je Europass profiel hebt gevuld met werkervaring, opleidingen, interesses
en vaardigheden kan je een CV aanmaken en een sollicitatiebrief schrijven.
Bekijk het creëren van CV via deze tutorial: EC AV PORTAL (europa.eu).

CV aanmaken in Europass
Als je weet wat je kwaliteiten zijn, wat je interessant vindt om te doen
en waar je graag aan wil werken, wordt het maken van een studiekeuze
een stuk makkelijker. Door het maken van een curriculum vitae (cv) heb
je in één overzicht je opleidingen, werkervaringen en andere relevante
activiteiten. Kortom: jouw kwaliteiten! Door jouw cv met anderen te
bespreken weet je beter welke richting je op wilt en wat je kunt doen om
verder te komen.
Via mijn bibliotheek kan je een cv opstellen via Europass:

1. Druk op de knop CV opstellen. Je kunt vanaf je profiel starten,
een cv uit je bibliotheek bijwerken, een Europass cv invoeren of een
nieuw cv aanmaken via de Europass templates.
2. Klik op een nieuw cv aanmaken. Doorloop de wizard en kies het
template voor het profiel wat jij het mooiste vindt.
3. Sla je CV op en voeg het toe in mijn Europass bibliotheek.
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Sollicitatiebrief maken in Europass
Via het Europass profiel kan je ook een sollicitatiebrief maken. Via mijn
bibliotheek onder de knop sollicitatiebrieven kan je een sollicitatiebrief
gaan schrijven.

1. Druk op de knop schrijf een sollicitatiebrief.
2. Klik op een nieuwe sollicitatiebrief aanmaken. Doorloop de wizard, vul
de informatie door op bewerk te klikken. Let op: je kan pas verder als je
alle informatie hebt ingevuld.
3. Sla je sollicitatiebrief op en voeg het toe in mijn Europass bibliotheek.

Afronding
Gefeliciteerd! Je hebt een Europass profiel gemaakt en weet hoe dit kan
bijdragen aan jouw loopbaanontwikkeling. In de toekomst kan je jouw
Europass profiel blijven gebruiken om cv’s, sollicitatiebrieven, certificaten,
diploma’s en andere documenten te maken en veilig te bewaren. Veel
succes met de volgende stap!

11

www.europass.eu

