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Programma

 Directle aanleiding: veranderende 
wereld/ EU/ NL/ arbeidsmarkt

 Europese Commissie (werkgroep/ 
klankbordgroep)

 Nieuwe Europas platform

 De weg naar lancering

 Testomgeving/ discussiegroepen



Megatrends

De wereld verandert
Demografische 
veranderingen

Toenemende 
verstedelijking

Verschuiving in 
economische macht

klimaatverandering en 
grondstoffenschaarste



 50% banen verdwijnt 

 Meer nieuwe banen gecreëerd dan er 
verdwijnen

 90% van alle banen zal ingrijpend veranderen

WeF 2019 

“About half the jobs around the world 
could be automated”

–MCKINSEY

“96 percent of all workers whose jobs are 
threatened by automation and industrial 
shifts could find similar or better jobs 
with adequate training.”

–WORLD ECONOMIC FORUM

Megatrends

Ingrijpende impact op arbeidsmarkt



Gevolgen voor arbeidsmarkt

Skillscrisis

20222018

Anders (4%)

Stabiele rollen
(48%)

Nieuwe rollen 
(27%)

Overbodige rollen
(21%)

Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum.

Anders (5%)

Stabiele rollen
(48%)

Nieuwe rollen 
(16%)

Overbodige rollen 
(31%)

Aandeel stabiele, nieuwe en overbodige rollen, 2018 vs 2022



Wat vraagt dit van ons onderwijs?

Van volgen naar voorop lopen

Niet: 
Trachten te voldoen aan de 
vragen en eisen van werkgevers 
(“u vraagt, wij draaien”)

Maar:
Opleiden voor de arbeidsmarkt van 2029



De nieuwe Europass –
wat is het, wat zijn de 

kansen? 
Presentatieslides 7- 23 opgesteld door Koen 

Nomden EC



• Mobiliteit binnen de EU
• Job matching op basis van vaardigheden
• Transparantie ter ondersteuning van werving, 

validatie en erkenning
• Het overbruggen van de communicatiekloof tussen 

onderwijs en werkgelegenheid 
• Betere kennis arbeidsmarkt

Hoe te reageren op de huidige uitdagingen van 
de arbeidsmarkt? 





Mission
The new Decision sets out that Europass is a framework of 
web-based tools and information to support the 
transparency and understanding of skills and qualifications. 
Europass will offer open, accessible, multi-lingual 
web-based tools that support documentation and 
communication of information on skills and 
qualifications. Europass will also offer information to 
enhance the use of the web-based tools and support 
career management and lifelong learning choices. 
These web-based tools and information provision will be 
offered as part of an interoperable framework that supports 
more effective and efficient labour market, recruitment, 
learning and development practices. Europass will offer a 
relevant, quality public service to ensure inclusive, open 
practices that benefit everyone. 



De missie van Europass
Europass biedt 

• open, toegankelijke, meertalige, voor internet 

geschikte instrumenten die de documentatie en 

communicatie van informatie over vaardigheden en 

kwalificaties ondersteunen. 

• informatie ter bevordering van het gebruik van de 

webgebaseerde instrumenten en ter ondersteuning 

van het loopbaanbeheer en de keuzes voor een 

leven lang leren.



Hoofdonderdelen van het Europass platform

E-portfolio
Het ondersteunen van individuen bij het 
documenteren en beschrijven van hun 
vaardigheden, kwalificaties en ervaring en bij 
het beheren van hun loopbaan vanuit een 
perspectief van levenslang leren

Interoperability mechanisme
uitwisseling van informatie over vaardigheden 
en kwalificaties tussen verschillende 
betrokkenen mogelijk te maken

Informatie voorziening
Verstrek beschikbare informatie of weblinks 
naar beschikbare informatie over 
verschillende onderwerpen.

EUROPASS PLATFORM 



Hoofdonderdelen van het new Europass 
platform
e-portfolio

e-portfolio

Goed met elkaar verbonden set van web-based tools.

Gratis, toegankelijk, gebruiksvriendelijk 

zorgen voor een gemeenschappelijk begrip en een consequente 
verwijzing naar kwalificaties, vaardigheden en beroepen

Ook in Nederlands beschikbaar

Blijvend gebruik van eerder gecreerde content.

Voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming



• Één enkel toegangspunt voor een set van web-based tools;

• Het aanmaken van een persoonlijk profiel en beheren;

• Creëer en bewerken van documenten zoals CV's via een Online Editor;

• Bepalen en bijhouden van interesses, doelen en ambities; 

• Geschikte leer- en baankansen bieden; 

• Voorbereiden, uitvoeren en bijhouden van leermogelijkheden en sollicitaties.

Add-ons
• Customised 

suggestions
• Calls to action
• Help & Feedback
• Activity FeedProfile Online

Editor
Skills 

Profiler
Goals Skills 

Match
Applications 

Tracker

Hoofdonderdelen van het new Europass 
platform
e-portfolio



Hoofdonderdelen van het new Europass 
platform
Information provision: information on skills and qualifications*

Information
provision

Vaardigheden inlichtingen die door relevante activiteiten en 
agentschappen op het niveau van de Unie binnen hun 
bevoegdheidsdomeinen worden verzameld.*content migration from LOQ is being analysed

Leermogelijkheden

Kwalificaties en kwalificatieraamwerken

Begeleidingsdiensten bij transnationale 
leermobiliteit en loopbaanbeheer

Erkenning van praktijk en relevante wetgeving in verschillende 
landen, met inbegrip van derde landen

Mogelijkheden voor de validatie van niet-formeel en 
informeel leren

Informatie over vaardigheden en kwalificaties die relevant kunnen 
zijn voor de behoeften mensen van buiten de EU die in de Unie 
aankomen of verblijven om hun integratie te ondersteunen 



Hoofdonderdelen van het new Europass 
platform
Interoperability mechanism 

Interoperability 
mechanism

Samenwerking op twee niveaus:

• open uitwisseling van gegevens; en

• Europass-specifieke uitwisseling van gegevens

Gratis, zonder commerciële doeleinden, zonder 
commerciële doeleinden

Voldoen aan de wetgeving inzake 
gegevensbescherming

Ervoor zorgen dat het eigendom van de gegevens 
bij de eindgebruikers ligt.



• Een gestroomlijnde uitwisseling van gegevens tussen verschillende actoren;

• Samenwerking tussen de verschillende actoren te versterken; 

• Verbeteren van de dienstverlening aan eindgebruikers.

Informatie over 
kwalificaties, 

vaardigheden en 
ervaring opnieuw 

gebruiken 

Informatie uit te wisselen 
over leren en kansen op 

de arbeidsmarkt

Het indienen en beheren 
van leer- en 

sollicitatieformulieren en 
sollicitaties

Hoofdonderdelen van het new Europass 
platform
Interoperabiliteit



De nieuwe Europass

e-portfolio
Information provision

Interoperability 
mechanism

Communication
strategy

Career guidance

Framework for 
Digitally-signed 

credentials
Data protection

Feedback to further 
improve the platform



Framework for digitally-signed credentials
What is a digitally-signed credential?

Een digitaal ondertekend certificaat is een verklaring die 

het bewijs levert van een leerprestatie van een individu. 

Deze referenties worden meestal gebruikt om in 

aanmerking te komen voor vacatures, universitaire stages 

en meer. Digitaal ondertekende referenties kunnen 

gelijkwaardig zijn aan papieren certificaten in de Europese 

Unie.



Europass digitally-signed credentials will be tamperproof and made up of
six elements:

CAVERLON UNIVERSITY
The senate of Caverlon University hereby admits

Jamie Poe
Who has fulfilled all the requirements and completed 

the course of study to the degree of

Bachelor of Arts
Biology

Minor in Business
NQF/EQF level VI

With all its rights and privileges in witness whereof the e-
Seal of the Caverlon University

Given at Lisbon, PT, this 12th January of 2019

information about the awarding body

information about the learning 
achievement represented by the 

credential

an eIDAS compliant digital signature 
(e-Seal)

information about the person 
receiving the credential

a visual representation of the 
achievement so it can be viewed on 

any device or medium 

Framework for digitally-signed credentials
Main elements

information about the level of the
qualification (NQF and EQF)



Framework for digitally-signed credentials 
types of credentials

• Obtained by: 
completing an 
assessment 
administered by a 
competent authority

• Obtained by: 
completing an 
assessment or 
employment 
apprenticeship, 
volunteering 
experience or other 
activity

• Certified by awarding 
body: Digitally-signed 
qualification • Confirmed by external 

body (eg employer, 
NGO): Digitally-signed 
credential

Qualifications 
Learning 
credential

Credits

VNFIL
Recognition 
statements

• Obtained by: 
applying to ENIC-
NARIC centres

• Certified by 
competent body: 
Digitally-signed 
recognition 
statement

*
Metadata

Awarding body and 
credential owner 

Skills or learning 
outcomes certified

Course/programme 
attended

Programme 
accreditation

Experience 
undertaken

Recognition 
information



credentials and 
send them to 
their owners

credentials 
securely in a 
single online 

or offline 
wallet

if the credential 
is authentic, 

valid and issued 
by an accredited 

organisation

the information in 
the credential 
with any other 

person or 
organisation with 

just a click

Issue Store Verify Share

Framework for digitally-signed credentials
Functions



Potentieel gebruik maken van ESCO in 
Europass

“Following appropriate testing, and having due regard for the 

position of Member States, ESCO could be used by the 

Commission within the Europass framework; the use of ESCO 

by Member States is on a voluntary basis, following testing with, 

and evaluation by, the Member States”.

DECISION (EU) 2018/646 on a common framework for the 

provision of better services for skills and qualifications 

(Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC 



Overzicht van de milestones naar het lanceren
van het nieuwe Europass platform

May Feb May Jun Aug Oct Dec Feb

Europass
Decision
Entry into 
force

Launch of 
the New 
Europass

Release v0.1 
Covering e-
Profile (“My 
Europass”) and 
“My Library”
Test release v0.2 
Covering user 
login and CV 
editor

2018

Release v0.3 
Covering digital 
credentials part 
I (issue, store, 
share, view)

Release v0.4 
Covering “My 
Skills”, “My 
Goals”, search 
for jobs and 
trainings and 
preparing online 
applications

Beta release v0.9 
Covering digital 
credentials part II 
(verification, 
revocation, online 
wallet) and all 
elements of the 
launch version of 
Europass platform

Final 
release 
v1.0

Mock-up 
testing 
Interactive 
preview to 
consult 
Europass
AG and 
centres

2019 2020



Inventarisatie testmogelijkheden
 Wie kan in de aankomende drie dagen testen met deelnemers? = groep 1

 Overige aanwezigen graag in drie groepen informatie uitwisselen over: 

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?



Test
 Met deze 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



Voorbereiding test
 In de Europass-beschikking wordt de doelgroep van het nieuwe Europass-platform als 

volgt gedefinieerd:  
 - individuele eindgebruikers, zoals lerenden, werkzoekenden, werknemers en vrijwilligers, 

met inbegrip van minder bevoorrechte groepen zoals ouderen, mensen met een handicap, 
lagere onderwijsniveaus of langdurig werklozen; en - Relevante belanghebbenden, zoals 
onderwijs- en opleidingsverstrekkers, begeleiders, werkgevers, openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, sociale partners, aanbieders van jeugdwerk, jongerenorganisaties en 
beleidsmakers.   

 Het testpubliek voor de eerste Europass-versie is alleen voor individuele eindgebruikers. 

 Belangrijk is dat de Commissie er sterk op aandringt dat de organisatoren van 
de tests voldoen aan de eisen inzake gegevensbescherming en dat zij alles in 
het werk stellen om uitgebreide feedback van de gebruikers te verzamelen.  



Voorbereiding test
 Bij voorkeur test de Ec met deelnemers die al eens eerder een Europass heeft opgesteld 

en met deelnemers de dat niet eerder hebben gedaan.

 Ze maken onderscheid in twee groepen: niveau 1-2 EQF en niveau 3-5 EQF

 De test duurt 45 minuten

 Online questionnaire: annex 4



Test
 De Europass 1ste testversie stelt testgebruikers in staat dit te doen: 
 Maak een Europass account aan: 
o Een bestaande EU Login account gebruiken 
o Door een nieuwe EU-login-account aan te maken 
 Maak, actualiseer, bewaar en exporteer hun persoonlijke profiel: 
o Maak het van nul aan (met inbegrip van voor- en achternaam) 
o Persoonlijke informatie bewerken 
o Nieuwe persoonlijke informatie toevoegen (bijv. land van vestiging) 
o Nieuwe profielsecties toevoegen 
o Profielsecties verbergen 
o Media-aanbouwdelen uploaden/verwijderen 
o Voorbeeld van bijlagen op e-profiel 
o Bekijk een voorbeeld van een persoonlijk profiel in Dashboard 



Na afloop test
 Na elke interne gebruikerstest verwijderen de testorganisatoren alle persoonlijke 

informatie van de testgebruikers uit de testcomputers om te voldoen aan de Europese 
algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2018/1725 : -

 REGULATION (EU) 2018/1725 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2018 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free 
movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725

 Graag verwijderen van alle documenten die de testgebruikers tijdens de gebruikerstests 
op de testcomputer hebben opgeslagen, bv. een curriculum vitae. 

 Idem voor alle tijdelijke internetbestanden van elke internetbrowser op de testcomputer 
om alle persoonlijke informatie die tijdens de gebruikerstests lokaal is opgeslagen, te 
verwijderen.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1725


Opvolging test
 Zo spoedig mogelijk na afloop van de testtermijn (30 sept) moet elke testorganisator de 

Commissie het volgende toezenden:  
 - Een gedetailleerde beschrijving van de samenstelling van het testpubliek 
 - Gedetailleerde beschrijving van de feedback en waarnemingen tijdens de 

gebruikerstesten. 
 IS HIER EEN INVULFORMULIER VOOR NODIG?

 De Commissie zal alle feedback van de gebruikers van de onlinevragenlijsten en de input 
van de testorganisatoren verwerken in een gebruikerstestverslag met aanbevelingen voor 
de verdere ontwikkeling van het nieuwe Europass-platform.  

 De Commissie zal de Europass-advisory group informeren over de resultaten van het 
testen van de eerste Europass-versie door de gebruikers en het effect daarvan op het 
ontwikkelingsproces. 
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