Vanuit Nederland werken in een andere EU-lidstaat
START

BIJ WELKE ORGANISATIE MOET U ZIJN?

Wilt u een eigen bedrijf beginnen?

ja

nee

Voortgezet onderwijs (lbo, vbo, vmbo, mavo, havo, vwo, hbs, mulo en mms):
Download gratis een statusverklaring van de website van Europass. Deze beschrijft de inhoud
van uw opleiding.
Kosten: geen
Te vinden op: www.europass.nl

Neem contact op met één van de
Points of Single Contact

Wilt u in loondienst werken?
ja

Bepaal in welk beroep u wilt werken
Is het beroep ‘beschermd’
(gereglementeerd) in het land waar u
wilt werken?

Zoek dit op in de database van de Europese
Commissie. Is het beroep beschermd?
nee

Heeft u een Nederlands diploma?
Bent u op zoek naar documenten die
u kunnen helpen bij sollicitatie?

U kunt vrij
solliciteren in het
land waar u wilt
werken

ja

U moet
toestemming vragen
aan de bevoegde
autoriteit om in het
beroep te mogen
werken

ja

Informatie over het waarderen van
uw beroepskwalificaties vindt u bij
ENIC‐NARIC (hoger onderwijs) of bij
het National Reference Point (mbo)

Ondervindt u
problemen bij de
erkenning van uw
buitenlandse
kwalificatie?

WELKE DOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN?

Of vraag bij DUO een uitgebreide statusverklaring aan. Hierin wordt de inhoud van uw
persoonlijke vakkenpakket beschreven.
Kosten: € 57,‐
Te vinden op: www.duo.nl

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Vraag bij SBB het (Europass) Certificaatsupplement aan. Dit is een inhoudelijke beschrijving
van uw opleiding, beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.
Kosten voor reguliere mbo‐diploma’s met code centraal register: geen
Te vinden op: www.s‐bb.nl/cs
Kosten voor oudere mbo‐diploma’s zonder code centraal register: € 114,‐
Te vinden op: www.s‐bb.nl/cs

Hoger onderwijs (hbo en universiteit):
Vraag bij EP‐Nuffic een Diploma Description aan. Hierin staat met welk diploma in het land
van bestemming uw opleiding het best te vergelijken is.
Kosten: € 80,‐
Te vinden op: www.epnuffic.nl
Of vraag bij uw onderwijsinstelling een Diplomasupplement aan. Dit is een inhoudelijke
beschrijving van uw opleiding.
Kosten: geen

ja

Informatie over arbeidsrecht,
belastingen, diplomawaardering en
pensioenen vindt u bij het Startpunt
Grensarbeid

Neem contact op
met Solvit

Beschermde beroepen
Bij EP‐Nuffic en SBB kunt u een AC‐verklaring aanvragen. Hieruit blijkt dat uw beroep of
opleiding in Nederland beschermd is. Zie www.beroepserkenning.nl. Voor mbo‐opleidingen
staat dit vermeld in het (Europass) Certificaatsupplement.

SBB en EP‐Nuffic hebben deze flowchart ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van OCW – versie juni 2016

