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Het ECC-zegel garandeert dat de
cursussen en de materie overeenstemmen
met de inhoud van BESCLO.

Zorg vergt kennis

Wat is het ECC?
Het ECC is een pan-Europees zorgkundeattest dat werd ontwikkeld met steun van het EU-programma ‘Een leven lang leren’ en gekoppeld zal worden aan het Europees kwalificatiekader. Het wordt momenteel toegepast in vijftien landen van
de Europese Unie, maar het doel is alle Europese landen bij
het initiatief te betrekken. Het ECC wordt beheerd door de
ECC Board, een transnationale groep instellingen die het ECC
toepassen en promoten. Het certificaat werd ontwikkeld om
de mobiliteit van werknemers in Europa te ondersteunen en
een gemeenschappelijke basis voor zorgverstrekking te bevorderen.
Om het ECC te verkrijgen, moeten kandidaten slagen in een
Europees standaardexamen dat bestaat uit bijna 100 kennisvragen over BESCLO (Basic European Social Care Learning
Outcomes). Het European Care Certificate geeft aan dat de
kandidaat over de nodige basiskennis beschikt om veilig te
werk te gaan in de zorgsector. Uiteraard is het zo dat het personeel mogelijk nog aan bijkomende, lokale diploma- of opleidingsvereisten moet voldoen of moet kunnen aantonen de
taal machtig te zijn van het land waar men werk zoekt.

Het ECC verkrijgen is eenvoudig
en iedereen kan deelnemen
De kandidaten hoeven niet te beschikken over voorafgaande ervaring in de zorgsector en mogen werkzoekend zijn
De kandidaten moeten enkel kunnen lezen en schrijven op
basisniveau in de taal van het land waar de test plaatsvindt
en minstens 16 jaar oud zijn.

Meer informatie?
Bent u een potentiële kandidaat, een geïnteresseerde werkgever of een verstrekker van opleidingen die het ECC wil opnemen in zijn onderwijsprogramma, en wilt u weten hoe het
ECC u kan helpen, dan vindt u meer informatie op onze website of kunt u contact opnemen met de Lead Partner van de
ECC Board in uw land.

Contact

Wat houdt BESCLO in?
BESCLO staat voor ‘Basic European Social Care Learning Outcomes’. In dit voorstel wordt afgestapt van het oude medische model van invaliditeit ten voordele van een mensenrechtenbenadering van de zorgdiensten, in overeenstemming
met de nieuwe denkwijze van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Hieronder vindt u de acht belangrijke kennisgebieden voor
de zorgsector van BESCLO, die werden bepaald na een voorafgaand LEONARDO-proefproject:
Waarden op het vlak van zorgverstrekking
De levenskwaliteit bevorderen van de personen
die u ondersteunt
Omgaan met risico’s
Uw rol begrijpen als zorgkundige
Veiligheid op het werk
Positief communiceren
Verwaarlozing en mishandeling herkennen en erop
reageren
Groeien als zorgkundige
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ECC secretariaat –
European Association of Service Providers
for Persons with Disabilities (EASPD)
Ouderghemlaan 63
1040 Brussel, België
Telefoon +32 2 2824610
ecc@easpd.eu
www.easpd.eu

