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Advies ten gronde over certificaatsupplementen 

1 Situering 

De certificaatsupplementen zijn een onderdeel van Europass1. Europass wil de mobiliteit in 
Europa met betrekking tot opleidingen en jobs verhogen door de transparantie van 
kwalificaties en competenties te verhogen. Hiervoor werd een portfolio uitgewerkt dat vijf 
documenten omvat: 

- Europass CV; 
- Europass talenpaspoort; 
- Europass mobiliteit; 
- Europass diplomasupplement; 
- Europass certificaatsupplement. 

Het certificaatsupplement is een document dat aan een studiebewijs wordt toegevoegd om te 
verduidelijken wat het studiebewijs inhoudt: verworven vaardigheden en competenties, de 
beroepen waartoe het studiebewijs toegang geeft, het niveau van het studiebewijs, de 
officiële grondslag en de erkende leerwegen. Het certificaatsupplement heeft enkel waarde 
samen met het studiebewijs en leidt niet tot een automatische erkenning. Het 
certificaatsupplement is een groepsdocument: iedereen die voor dezelfde beroepsopleiding 
slaagt, krijgt hetzelfde certificaatsupplement van de school of opleidingsinstelling.  

De beschikking van het Europees Parlement trad in werking op 1 januari 2005 en de 
Vlaamse overheid is de voorbereidingen aan het treffen om de certificaatsupplementen te 
implementeren voor de onderwijsopleidingen. Hierbij vraagt de minister van Onderwijs en 
Vorming het advies van de Vlor over drie elementen: 

- Gaat de Vlor akkoord met het principe van het certificaatsupplement en de 
doelstellingen ervan? 

- Gaat de Vlor ermee akkoord dat in afwachting van erkende kwalificaties in de 
Vlaamse kwalificatiestructuur, de opleidingsprofielen van het volwassenenonderwijs 
gebruikt worden als basis voor de certificaatsupplementen voor het voltijds, deeltijds 
en buitengewoon secundair onderwijs?  

- Is het wenselijk dat de onderwijsinstellingen zelf een aantal competenties kunnen 
toevoegen aan het certificaatsupplement? 

Daarnaast heeft de Vlaamse overheid ondertussen 80 ontwerpcertificaatsupplementen 
ontwikkeld waarvoor zij aan de Vlor een advies vraagt. De opleidingsprofielen van het 
volwassenenonderwijs van de studiegebieden Voeding en Mechanica-elektriciteit vormden 
de basis voor deze ontwerpen. 

De Algemene Raad bracht dit advies unaniem uit op zijn vergadering van 27 november 
2008.  

                                                 
1 Beschikking van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende een enkel 
communautair kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Beschikking 
Nr. 2241/2004/EG) 
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2 De certificaatsupplementen bieden mogelijkheden voor mobiliteit  

De Vlor bracht in 2004 een advies uit over Europass2 en bevestigt in dit advies zijn 
standpunt dat Europass in het algemeen, en de certificaatsupplementen in het bijzonder, 
belangrijke mogelijkheden bieden op het vlak van Europese mobiliteit. Daarnaast
certificaatsupplementen ook heel wat mogelijkheden in Vlaanderen om helder te 
communiceren over kwalificaties en verworven competenties. De Vlor is dan ook een 
voorstander van de implementatie van de certificaatsupplementen.  

 bieden de 

                                                

Voor de implementatie van de certificaatsupplementen op korte termijn (vanaf januari of juni 
2009), ziet de Vlor echter een aantal fundamentele problemen. 

3 De certificaatsupplementen moeten afgeleid worden van de 
kwalificatiestructuur 

De Vlor adviseerde op 9 oktober 2008 het voorontwerp van decreet voor een Vlaamse 
kwalificatiestructuur. De overheid stelt daarin een aantal fundamentele veranderingen voor 
met betrekking tot de aansluiting tussen beroeps- en onderwijskwalificaties. Uit het 
voorontwerp van decreet blijkt dat er in de toekomst een sterke band zal bestaan tussen de 
erkende beroepskwalificaties en de inhoud van de beroepsgerichte opleidingen tot en met 
niveau 5 van de toekomstige kwalificatiestructuur.  

De Vlor is dan ook van het principe dat de certificaatsupplementen afgeleid moeten worden 
van de kwalificatiestructuur. Door het gebrek aan specifieke eindtermen in het TSO en BSO 
is de ontwikkeling van certificaatsupplementen een grootschalige operatie. Een dergelijke 
operatie opstarten is niet opportuun omdat de erkende beroepskwalificaties in de toekomst 
de rol van de specifieke eindtermen zullen opnemen. Daarenboven is het niet aangewezen 
om nu certificaatsupplementen te ontwikkelen die bij de implementatie van de 
kwalificatiestructuur meteen aangepast moeten worden. Het is transparanter voor alle 
betrokkenen als eerst de kwalificatiestructuur ontwikkeld wordt, de inhouden van de 
opleidingen afgestemd worden op de erkende beroepskwalificaties en de 
certificaatsupplementen hier dan uit afgeleid worden. 

De overheid wil de implementatie van de certificaatsupplementen niet langer uitstellen. 
Daarom stelt ze voor om voor de opleidingen van het leerplichtonderwijs 
certificaatsupplementen te gebruiken die zijn uitgewerkt op basis van de opleidingsprofielen 
van het volwassenenonderwijs. De Vlor is het niet eens met deze tussentijdse oplossing 
aangezien de inhouden van de opleidingen in het volwassenenonderwijs niet noodzakelijk 
overeenstemmen met de inhouden van het leerplichtonderwijs. De certificaatsupplementen 
moeten de verworven competenties omschrijven die horen bij het studiebewijs. Door voor de 
omschrijving een referentiekader te gebruiken dat afwijkt van de inhouden van het 
leerplichtonderwijs, wordt van dit principe afgeweken. 

Een element dat deel uitmaakt van het certificaatsupplement is een toekenning van het 
niveau. In de ontwerp-certificaatsupplementen die de overheid heeft ontwikkeld, worden 
hiervoor ISCED-niveaus gebruikt. Vanaf 2012 verwacht de Europese Commissie dat er EQF-
niveaus worden gebruikt. De Vlor vindt de toekenning van een niveau in de 
certificaatsupplementen een mogelijke voorafname op de kwalificatiestructuur. De 

 
2 Vlor (2004) Advies van de Algemene Raad over Europass, Europees kader voor transparantie in 
kwalificaties en competenties dd. 23 maart 2004. 
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kwalificatiestructuur zal duidelijkheid brengen in verband met de inschaling van de 
beroepskwalificaties en de opleidingen die hiertoe opleiden. Indien de 
certificaatsupplementen worden afgeleid uit de kwalificatiestructuur, zal onmiddellijk het 
EQF-niveau toegekend kunnen worden. Daarnaast zal een voorlopig gebruik van de ISCED-
niveaus de transparantie niet ten goede komen. De Vlor ziet hierin een bijkomende motivatie 
om de certificaatsupplementen uit te stellen tot na de implementatie van de 
kwalificatiestructuur.  

4 De inhoud van het certificaatsupplement moet gedragen worden door alle 
betrokkenen 

De Vlor is er zich van bewust dat de certificaatsupplementen geen afdwingbaar karakter 
hebben, maar wijst er op dat de certificaatsupplementen correcte informatie moeten bevatten 
voor de gebruikers. Om de juistheid van deze informatie te garanderen, is het belangrijk dat 
ze wordt afgetoetst met de betrokkenen.  

De informatie die wordt opgenomen in het certificaatsupplement over de verworven 
competenties in een bepaalde opleiding, moet afgetoetst worden met onderwijs- en 
opleidingsverstrekkers zelf. Zij hebben het best zicht op de inhouden die effectief worden 
behandeld en de competenties die worden verworven in de opleiding.  

Het certificaatsupplement bevat naast de verworven competenties ook een opsomming van 
de beroepen waartoe een opleiding toegang geeft. Het is in het belang van de gebruiker van 
het certificaatsupplement dat deze informatie op voorhand afgetoetst werd met de sociale 
partners van de betrokken sector. In een aantal sectoren worden er naast het studiebewijs 
immers ook bijkomende vereisten gesteld om tot het beroep toe te treden. De inhoud van het 
certificaatsupplement mag in geen geval tot verkeerde verwachtingen leiden bij de gebruiker. 
Als de implementatie van de certificaatsupplementen volgt op de implementatie van de 
kwalificatiestructuur, is er een duidelijke relatie tussen opleidingen en beroepskwalificaties. 
De toegang tot het beroep is dan vanaf het begin duidelijk. 

5 Brede vorming mag niet over het hoofd gezien worden 

De beroepsgerichte opleidingen in het onderwijs bereiden de lerenden niet enkel voor op de 
arbeidsmarkt, maar geven een bredere vorming. Door de inhoud van de 
certificaatsupplementen te beperken tot de competenties die rechtstreeks inzetbaar zijn op 
de arbeidsmarkt, wordt de inhoud van de opleiding verengd. In het advies over het 
voorontwerp van decreet over de kwalificatiestructuur3 werd al beklemtoond dat “onderwijs 
breder is dan een voorbereiding op de inzetbaarheidseisen van de arbeidsmarkt”. Gezien de 
primaire doelstelling van de certificaatsupplementen mobiliteit op de arbeidsmarkt is, pleit de 
Vlor er niet voor om deze brede vorming op te nemen in de certificaatsupplementen. Hij pleit 
er wel voor dat de certificaatsupplementen steeds in het bredere Europass-portfolio worden 
gebruikt, aangevuld met een individueel portfolio waarin o.a. algemene vorming en 
competenties opgenomen kunnen worden die buiten het formeel leren werden verworven 
(zoals het verenigingsleven).  

                                                 
3 Advies van de Algemene Raad over het voorontwerp van decreet betreffende de kwalificatiestructuur 
van 9 oktober 2008, p.2 
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6 Certificaatsupplementen zijn niet ontwikkeld voor de profilering van scholen 

De Vlor is van oordeel dat de certificaatsupplementen in de eerste plaats bedoeld zijn om de 
mobiliteit te bevorderen en de competenties van de gebruiker te verduidelijken. 
Transparantie moet dan ook voorop staan. Dit betekent concreet dat de inhoud van de 
certificaatsupplementen zo gemeenschappelijk mogelijk moet zijn. De 
certificaatsupplementen mogen geen manier zijn om zich als school te profileren. Daarom is 
de Vlor er dus geen voorstander van om de onderwijs- of opleidingsinstelling zelf 
competenties te laten toevoegen aan het certificaatsupplement. De Vlor is van oordeel dat 
een individueel portfolio zich beter leent tot het aantonen van bijkomende competenties. De 
gebruiker kan in een individueel portfolio niet alleen competenties aantonen die in een 
specifieke onderwijsinstelling werden bijgebracht, maar ook in het niet-formeel leren. 

7 Afstemming tussen de verschillende certificaatsupplementen 

Momenteel ontwikkelt de VDAB voor zijn eigen opleidingen certificaatsupplementen, het 
departement Werk en Sociale Economie doet dit voor de ervaringsbewijzen en het 
departement Onderwijs en Vorming voor de onderwijsopleidingen. Hoewel er nu nog maar 
23 certificaatsupplementen beschikbaar zijn, zijn er nu al verschillen vast te stellen in de 
omschrijving van de verworven competenties4. De Vlor vraagt dan ook een uniforme aanpak 
voor de ontwikkeling van alle certificaatsupplementen en een afstemming tussen de 
verschillende processen. Dit veronderstelt het gebruik van eenzelfde taal bij het formuleren 
van competenties. De Vlor ziet dit als een opdracht voor het Nationaal Europass Centrum 
Vlaanderen. De Vlor vraagt zich af wie de certificaatsupplementen van Syntra Vlaanderen 
zal ontwikkelen.  

8 Afsluitende bedenkingen en vragen 

Tot slot heeft de Vlor nog een aantal vragen, sommige van eerder praktische aard, waar de 
overheid rekening mee moet houden bij de verdere voorbereiding van de implementatie van 
de certificaatsupplementen.  

- HBO4 leidt tot een certificaatsupplement. HBO5 leidt tot een diplomasupplement. 
Nochtans geldt voor beide dat de inhoud van de opleiding grotendeels wordt bepaald 
door de beroepskwalificaties. Is het logisch dat er een onderscheid wordt gemaakt? 

- Hoe verhouden modulair onderwijs en de certificaatsupplementen zich tot elkaar? Zal 
er bij elk deelcertificaat een certificaatsupplement worden uitgereikt of enkel voor 
opleidingen in hun totaliteit? Wat met modules die gericht zijn op inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt (bijv. sommige zwevende modules in het volwassenenonderwijs?). 

- Een aantal opleidingen leidt op naar meerdere beroepskwalificaties. Hoe wordt dit 
verwerkt in de certificaatsupplementen? Kunnen er voor één opleiding meerdere 
certificaatsupplementen uitgereikt worden? 

- Zullen er met terugwerkende kracht certificaatsupplementen worden uitgereikt?  

                                                 
4 16 voor ervaringsbewijzen en 7 voor VDAB-opleidingen. Stand van zaken op 10 november 2008 op 
http://www.europass-vlaanderen.be/ 
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- Zullen de certificaatsupplementen automatisch worden uitgereikt bij het behalen van 
het studiebewijs of moet de gebruiker er zelf naar vragen?  

- Wie zal de certificaatsupplementen in de toekomst ontwikkelen?  

Daarnaast vraagt de Vlor aan de overheid om duidelijk te communiceren over de 
mogelijkheden van certificaatsupplementen, niet alleen met betrekking tot Europese 
mobiliteit maar ook met betrekking tot het zichtbaar maken van kwalificaties en competenties 
in de Vlaamse context. Hierbij is het niet alleen belangrijk de gebruikers te wijzen op de 
voordelen, maar ook de werkgevers het belang en de mogelijkheden van de 
certificaatsupplementen duidelijk te maken. 

De Vlor vraagt aan de overheid om bij de implementatie onmiddellijk een evaluatie op relatief 
korte termijn te voorzien. Hierbij moeten verschillende aspecten aan bod komen: de 
voordelen en knelpunten voor gebruikers (zowel individuen als bedrijven), de administratieve 
belasting voor onderwijsinstellingen, … 

9 Verder werken aan de voorbereiding van de certificaatsupplementen 

Op basis van de voorgaande bedenkingen en vragen is het duidelijk dat de Vlor het niet 
opportuun acht om momenteel de ontwerpcertificaatsupplementen te screenen met het oog 
op een implementatie op korte termijn in het secundair onderwijs of het 
volwassenenonderwijs. 

Omdat de Vlor achter het principe van de certificaatsupplementen staat, wil hij de 
geïdentifceerde knelpunten verder uitdiepen en mogelijke oplossingen aanreiken. Een 
mogelijke werkwijze is een aantal ontwerpen met alle betrokken actoren grondiger te 
bestuderen in een beperkt proefproject. De Vlor wil hier actief aan meewerken. 

10 Conclusie 

Als conclusie wil de Vlor een duidelijk antwoord formuleren op de vragen die de minister 
stelde over de certificaatsupplementen. 

Gaat de Vlor akkoord met het principe van het certificaatsupplement en de doelstellingen 
ervan? 

De Vlor gaat akkoord met de doelstellingen van het certificaatsupplement, maar heeft 
fundamentele problemen met een implementatie op korte termijn omdat 
certificaatsupplementen afgeleid moeten worden uit de kwalificatiestructuur omwille van: 

- de afstemming tussen beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties; 
- de toekenning van een niveau; 
- de inhoudelijke gedragenheid door alle betrokkenen; 
- de afstemming tussen de verschillende certificaatsupplementen in Vlaanderen. 
 
Gaat de Vlor ermee akkoord dat in afwachting van erkende kwalificaties in de Vlaamse 
kwalificatiestructuur, de opleidingsprofielen van het volwassenenonderwijs gebruikt worden 
als basis voor de certificaatsupplementen voor het voltijds, deeltijds en buitengewoon 
secundair onderwijs?  
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De Vlor gaat niet akkoord met dit voorstel omdat het gaat over andere opleidingen met 
andere inhouden. 

Is het wenselijk dat de onderwijsinstellingen zelf een aantal competenties kunnen toevoegen 
aan het certificaatsupplement? 

De Vlor vindt het niet wenselijk dat onderwijsinstellingen zelf een aantal competenties 
kunnen toevoegen aan het certificaatsupplement. Certificaatsupplementen dienen niet voor 
de profilering van de school. Alleen beroepsgerichte competenties worden opgenomen in de 
certificaatsupplementen. Andere competenties met betrekking tot de bredere opleiding 
dienen opgenomen te worden in een persoonlijk portfolio.  

De Vlor wenst de certificaatsupplementen te implementeren na de implementatie van de 
kwalificatiestructuur, maar is wel bereid om reeds mee te werken aan een proefproject over 
de screening van ontwerpcertificaatsupplementen voor het volwassenenonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

Mia Douterlungne       Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal      voorzitter 
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