
Certificaat 

COMPETENTIEPASPOORT
<<Voornaam>> <<Naam>>

<<geboren op>>

WERD POSITIEF BEOORDEELD OP VOLGENDE COMPETENTIES:

5 KERNCOMPETENTIES

• Kunnen samenwerken             
Je werkt samen met anderen en probeert samen resultaten te bereiken, ook als je 
er geen direct voordeel bij hebt, bijvoorbeeld in een team of in een organisatie.

• Contactvaardig zijn
Je kan goed luisteren en je kan je verstaanbaar maken. Je legt vlot contact en 
onderhoudt goede relaties met anderen, ook in moeilijke situaties.

• Inlevingsvermogen/empathie bezitten
Je houdt rekening met anderen hun gevoelens of situatie en gaat hier op een 
voorzichtige en goede manier mee om.

• Zelfreflectie
Je kan/durft jezelf in vraag te stellen en na te denken over je goede en minder 
goede kanten.

• Omgaan met feedback
Je laat je gedrag door de positieve en negatieve bedenkingen van anderen 
inspireren en probeert dit op basis van complimenten en/of kritiek ook te 
doen voor anderen. 

<<Titel COMPETENTIEPOOL invullen alles…>>

<<competentiepool 1>>

<<competentiepool 2>>

<<competentiepool 3>>

<<competentiepool 4>>

<<competentiepool 5>>

<<competentiepool 6>>

<<competentiepool 7>>

<<competentiepool 8>>

HET COMPETENTIEPASPOORT

ComPas



AFGELEGD TRAJECT

<<naam organisatie>>

<<naam traject>>

<<periode van het traject>>

<<adres>> , <<postcode>> – <<gemeente>>

<<website>>

<<contact>>

<<naam begeleider/beoordelaars 1>> <<naam begeleider/beoordelaars 2>>

<<naam begeleider/beoordelaars 3>> <<naam begeleider/beoordelaars 4>>

<<naam begeleider/beoordelaars 5>> <<naam begeleider/beoordelaars 6>>

<<naam begeleider/beoordelaars 7>> <<naam begeleider/beoordelaars 8>>

<<naam begeleider/beoordelaars 9>> <<naam begeleider/beoordelaars 10>>

ACCREDITERING TRAJECT

Dit traject werd op <<datum 2>> geaccrediteerd door de stad Antwerpen namens een onafhankelijke 
beoordelingscommissie. Deze accreditatie omhelst een kwaliteitsgarantie die werd onderbouwd door een 
schriftelijke dossier, een mondelinge toelichting en een bezoek aan het traject (jongeren, beoordelaars, 
begeleiders). Commissieleden zijn afgevaardigden van: 

VIVO – Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit | RESOC Antwerpen – Regionaal Sociaal
economisch Overlegcomité | VDAB – Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding | Unizo Ant-
werpen – Unie van Zelfstandige Ondernemers | AP - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen |  Jong & van zin – Lan
delijke jeugddienst | VVJ – Vereniging Vlaamse Jeugddiensten | Vredescentrum – provincie en stad  Antwerpen | 
Stedelijk Onderwijs

Organisaties en scholen in Antwerpen die jongeren opleiden en inzetten als vrijwilliger om andere kinderen of jongeren te ondersteunen, komen in aanmerking voor 
accreditering door stad Antwerpen. Deze organisaties of scholen kunnen deelnemers die de opleiding succesvol afronden certificeren met een ComPas. De accreditering van 
de opleiding door stad Antwerpen namens een onafhankelijke beoordelingscommissie garandeert een kwaliteitsvolle inhoud en aanpak met betrekking tot hoger vermelde 
competenties. Voor meer informatie kan u terecht op www.antwerpen.be/jeugdwerk of www.antwerpen.be/onderwijs

www.antwerpen.be/compas


