


Interactieve presentatie
Loopbaanontwikkeling met Europass: Zet de volgende stap!

https://vimeo.com/641581034/3d38366c2e
https://vimeo.com/641581034/3d38366c2e


Quiz
Loopbaanontwikkeling met Europass: Zet de volgende stap!

Stem met je smartphone, tablet of de computer.

Doe mee via kahoot.it.

De pincode is:



Deel 1
Oriënteren op mijn loopbaanontwikkeling en Europass

Leerdoelen:

• Je weet wat loopbaanontwikkeling is en waarom dit belangrijk is; 
• je weet wat de toegevoegde waarde van het Europass platform is en wat het Europass profiel kan 

betekenen in jouw (internationale) loopbaan.



Opdracht 1
Mijn metafoor

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



Opdracht 2
Inzicht in wie je bent



Opdracht 3
Zoekopdracht

Internet kent geen grenzen en vergroot het verbreden van je horizon. Stel, je wilt later graag in Europa 
stage gaan lopen, vrijwilligers werk doen, 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?



Video
Een Europass profiel en het portfolio

https://vimeo.com/647532804/97b7d5aa2c
https://vimeo.com/641581034/3d38366c2e


Opdracht 4
Wat kan het Europass profiel voor mij 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.

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



Deel 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 (internationale) 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.



Video
Maak je eigen Europass profiel

https://vimeo.com/647534140/867ea20b92
https://vimeo.com/641581034/3d38366c2e


Aan de slag
voorbereiding

Ga naar de website www.europass.eu.

Registreer jezelf door eerst een EU login te maken.

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. 

Europass maakt gebruik van 2-factor authenticatie. Je hebt dus een apparaat nodig om in te kunnen 
loggen. Klik hier voor meer informatie. 



Opdracht 2.1
Maak je eigen Europass profiel

• Volg de stappen uit het werkblad voor het vullen van jouw Europass profiel;
• Bedenk dat het een professioneel 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. 



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!

Gefeliciteerd!
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