
 
 

Nieuwsbrief augustus 2017 
 
Het nieuwe cursusjaar staat weer voor de 
deur. EBC*L wil ook dit jaar voor jonge 
mensen weer een partner zijn in de 
ontwikkeling naar ondernemerschap en 
werk. Wij doen dit met onze cursussen, E-
learning en examens. Dit met de keuze om 
dit ook in een vreemde taal te doen. 
 

NRTO- kwaliteitscertificaat 
 
EBC*L is sinds begin dit 
jaar NRTO erkend. Het  
betekent dat  onze 
examens en cursussen 
voldoen aan de 

Nederlandse kwaliteitseisen. Meer 
informatie is te vinden op www.ebcl-
nederland.nl/ebcl-behaald-nrto-
keurmerk/ 
 

EBC*L en het onderwijs 
 
Veel MBO scholen gaan dit jaar keuzes  
maken voor examenleveranciers  die voor 
hun programma’s van belang zijn. VO-
scholen kunnen naast het bestaande  
onderwijs  extra programma’s aanbieden. 
Bijvoorbeeld voor ondernemerschap. Zie 
hiervoor ook  http://ebcl-
nederland.nl/onderwijs/ 
 
EBC*L biedt alle scholen  hiervoor diverse 
programma’s aan. Dit doet EBC*L vanuit  
een eigentijdse  lifelong learning filosofie. 
EBC*L heeft  op basis van dit concept  voor 
jonge mensen op elk niveau een 
aansprekend pakket. Dit met lesmateriaal, 

examens, examenorganisatie en 
certificaten. 
 

1. LifeManagement, gericht op de 
sociale, maatschappelijke en 
ondernemende competenties. 
http://ebcl-
nederland.nl/CURSUS/ebcl-
lifemanagement/ 

 
2. Enterprise, gericht op de startup 

en toekomstige ZZP-er, met sociale 
en bedrijfseconomische 
competenties. http://ebcl-
nederland.nl/CURSUS/ebcl-
enterprise/ 

 
3. EBC*L  niveau A  (ondernemen en 

bedrijfsvoering) , voor de 
competenties voor 
bedrijfsdoelstellingen, kengetallen, 
financiële administratie, kosten, 
prijzen, bedrijfsvorm en wetgeving. 
http://ebcl-
nederland.nl/u_course_cat/ebcl-
carriere/ 

 
4. EBC*L niveau  B  (marketing, 

investeren & business planning) 
competenties voor 
bedrijfsplannen, marketing en 
verkoop, financiële planning, 
investeringsanalysen en 
rentabiliteit. http://ebcl-
nederland.nl/u_course_cat/ebcl-
niveau-b-carriere/ 

 
De examens van EBC*L worden op de 
school van de studenten/leerlingen 
afgenomen. De geslaagden ontvangen het 
internationale EBC*L certificaat. 
 
Belangstelling? Dan kun je contact 
opnemen met Bert Wissink (06-47759417 
of bert.wissink@ebcl.nl). 
Bert Wissink is graag bereid om een en 
ander ter komen toelichten. 
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Week van de loopbaan !!!! 

 
EBC*L LifeManagement is ons basis 
programma van Leven Lang Ontwikkelen.  
EBC*L ondersteunt daarom  NOLOC bij het 
invullen van de “Week van de Loopbaan”. 
Op de speciale webpagina van de NOLOC, 
https://www.noloc.nl/week-van-de-
loopbaan-2017 treft u meer informatie 
aan. 
 

Recente EBC*L Examens. 
 

Begin juli hebben 
leerlingen van het 
Maartens College 
te Haren (gr), het 

Twickel College te Hengelo en leerlingen 
van het Comenius College te Hilversum, 
EBC*L examen gedaan.  
 

De leerlingen van het Maartens College 
gingen op voor het EBC*L niveau B  
(marketing & business planning) examen. 
Het jaar daarvoor hadden deze leerlingen 
reeds met succes het EBC*L niveau A 
examen  (ondernemen & bedrijfsvoering) 
gedaan.  
 

De grote groep leerlingen 
van  het Twickel college 
en een student van het 
Comenius College gingen 
op voor het EBC*L niveau 
A examen. De uitslagen 

zijn inmiddels binnen en 80% is met succes 
geslaagd. Met dank ook aan de degelijke 
en bevlogen docenten van deze scholen. 
 
De inzet van deze VO-scholen en hun 
leerlingen toont aan dat de belangstelling 
bij leerlingen voor het thema 
ondernemerschap toe neemt. Niet alleen 
commercieel ondernemerschap heeft 
belangstelling.  
 

EBC*L & ROC van Amsterdam 
 

EBC*L wil met haar 
cursussen en 
examens daar 
graag een 
blijvende  bijdrage 

aan leveren. 15 juni 2017 zijn tijdens een 
symposium Twee jaar Practoraat Creatief 
Vakmanschap,  de eerste certificaten 
EBC*L ENTERPRISE uitgereikt. Het 
programma is in samenwerking met het 
ROC van Amsterdam ontwikkeld voor de 
creatieve zelfstandige ondernemer. 
 
Wethouder Simone Kukenheim van de 
gemeente Amsterdam over het practoraat 
programma: “Het Amsterdamse 
Practoraat Creatief  Vakmanschap van het 
ROC van Amsterdam wordt gezien als een 
voorbeeld voor mbo-instellingen in het 
land. Creatieve vakmannen en –vrouwen 
zijn een onmisbare schakel in een van de 
topsectoren van Nederland: de creatieve 
industrie.  
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