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EBC*L Nederland is na de zomervakantie weer 
volop bezig met o.a. vernieuwen van cursussen, 
examens en lesmateriaal.  Zo zorgen wij dat EBC*L 
actueel en eigentijds blijft. Dit betekent dat in de 
loop van dit cursusjaar naast schriftelijk toetsen 
ook digitaal toetsen mogelijk wordt.  Daarnaast 
komen er ook meer cursusmogelijkheden voor 
afstandsleren en voor communicatieve –en sociale 
ondernemersvaardigheden. 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij over 
ontwikkelingen in Nederland, maar ook over de 
ontwikkelingen van EBC*L in Europa en Midden-
Oosten. We merken dat EBC*L internationaal voor 
cursisten, in toenemende mate van betekenis is. 
Het biedt een internationaal netwerk, het geeft het 
EBC*L certificaat meer internationale waardering 
en maakt mogelijk dat een EBC*L cursus in een 
diversiteit aan talen kan worden gevolgd. Dit 
laatste heeft een positief effect op de  
internationale arbeidsmobiliteit, mogelijkheden  
voor studie en/of werk in het buitenland en voor 
het internationaal ondernemen. 

 

VO en MBO Onderwijs 
 
De cursus Enterprise/junior wordt gegeven aan 
jongeren die de beginselen van het 
ondernemerschap onder de knie willen krijgen. De 
cursus heeft een lager instapniveau dan EBC*L A 
en B. De cursus biedt ook ZZP-ers en Startups een 
startkwalificatie. 

 EBC*L resultaten Het Baken Almere 

De leerlingen van VO school Het Baken te Almere 
hebben in juni het certificaat EBC*L junior 
verkregen. Het EBC*L junior examen toetst de 
bedrijfskundige basisbeginselen voor het 
ondernemerschap over bijvoorbeeld marketing, 
boekhouding en bedrijfsplanning. Voor leerlingen 
van Het Baken is daarmee ook via EBC*L een 
eerste stap gezet naar het ondernemerschap. 

 Het ROC van Twente te Rijssen en 
Almelo 

Leerlingen/cursisten met een diversiteit aan 
achtergrond hebben de cursus EBC*L junior 

gevolgd. Het betrof zowel leerlingen uit het initieel 
onderwijs als uit het cursorisch onderwijs van het 
ROC. De cursus werd gevolgd door zowel leerlingen 
medewerker marketing als door cursisten zorg en 
welzijn. 
 
Cursus EBC*L niveau A en EBC*L niveau B 

De cursussen EBC*L niveau A en niveau B zijn 
respectievelijk gericht op ondernemen, Financiën 
& Recht (EBC*L A) en op Bedrijfsplanning & 
Marketing (EBC*L B). De cursus wordt  door 
sommige scholen in het Engels gegeven. Het 
examen is dan ook in het Engels.  

 Comenius College Hilversum 

Diverse leerlingen van het Comenius College te 
Hilversum zijn in juni geslaagd voor de Engelstalige 
EBC*L examens.  Er werd zowel examen gedaan 
voor EBC*L Level A (Entrepreneurship & 
Finance)  als voor EBC*L level B (Business Planning 
& Marketing).  
Door de leerlingen voor te bereiden op een 
Engelstalig EBC*L examen met idem dito 
internationaal erkend certificaat, hoopt de school 
dat de leerlingen een extra basis voor een 
toekomstige internationale carrière meekrijgen. 

 Twickel College te Hengelo 

Het Twickel College biedt EBC*L niveau A al een 
aantal jaren aan. In de zomer heeft wederom een 
groep leerlingen de cursus met succes gevolgd. 
Ook dit jaar was het slagingspercentage weer 
geweldig hoog. 

 Maartenscollege Haren 

Leerlingen van het Maartens College HAVO4 en 
VWO5 in Haren zijn in juli geslaagd voor het EBC*L 
niveau A examen: Ondernemen & Financiën. Het 
resultaat was uitstekend. 
Een enkeling gaat op voor de herkansing. 

 Twents Carmel College Oldenzaal 

EBC*L niveau A en EBC*L niveau B wordt door het 
Twents Carmel College op twee locaties 
aangeboden. Op beide locaties wordt de cursus 
door havo en VWO leerlingen gevolgd. Onder 
leiding van Chris Geerdink, locatie de Thij en 
Monique Kotte en Ans de Heij, locatie 
Lyceumstraat worden de leerlingen voorbereid op 
het EBC*L A en B examen. In juli ontvingen zo’n 50 
leerlingen hun EBC*L A en/of EBC*L B certificaat. 
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 CSG Prins Maurits College Middelharnis 

Het Prins Maurits College verzorgt ook al een 
aantal jaren de EBC*L niveau A cursus. 

Een viertal studenten is in juni opgegaan voor het 
examen. 

 De Lage Waard, Papendrecht  

De Lage Waard in Papendrecht heeft vanaf 2016 
EBC*L niveau A aan haar leerlingen aangeboden. 
Een leerlingen heeft besloten het examen te doen 
en heeft dit met succes afgerond.  

 Nieuwe EBC*L VO-school 

CSG Wessel Gansfort uit Groningen start met het 
aanbieden van EBC*L cursussen.  

Op de CSG Wessel Gansfort kun je vmbo- 
theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, 
atheneum+ of versneld atheneum (nieuw!) volgen. 
De vestiging heeft ongeveer 820 leerlingen.  

 Examinering MBO keuzedelen 
ondernemen.  

EBC*L heeft voor het MBO 3 keuzedelen 
ondernemen examens beschikbaar.  Het voordeel 
voor de MBO-scholen is, dat zij er geen werk aan 
hebben en  deze internationaal  erkend zijn.  De 
certificaten zijn een mooie toevoeging  op het ROC 
diploma.  De keuzedelen met het EBC*L zijn:  
Ondernemend gedrag met het examen  
LifeManagement,  Oriëntatie op ondernemerschap 
met het examen EBC*L Enterprise,  
Ondernemerschap MBO met de examens EBC*L 
niveaus A, B en C  en het diploma EBC*L European 
Entrepreneurship. 

Internationaal  

 EBC*L in Caïro, Egypte 

In augustus hebben cursisten in Caïro 
(Egypte)  Engelstalige EBC*L examens in 
ondernemerschap en bedrijfskunde gedaan. Het 
toont aan dat het leven-lang-leren concept van 
EBC*L, voor het verkrijgen van kennis over 
ondernemerschap op diverse niveaus in 
toenemende mate internationaal wordt 
gewaardeerd. Egypte is slecht één van de 
Arabische landen waar de EBC*L cursussen worden 
gedoceerd. EBC*L biedt cursisten dan ook tal van 
mogelijkheden om met, of in het Midden-Oosten 
zaken te doen. Naast het verkrijgen van een EBC*L 

certificaat biedt EBC*L ook een prachtig 
internationaal netwerk. 
 

 Europese prijs voor programma 
LifeManagement van EBC*L 

.Het EBC*L LifeManagement 
programma voor mensen 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt is in de EU 
verkozen tot het beste re-
integratie programma. Het 
EBC*L programma 
LifeManagement is uit 21 
inzendingen van 10 

Europese landen verkozen tot het beste 
programma voor personen die zich oriënteren 
op een nieuwe toekomst.   
Met het programma worden de deelnemers 
bewust gemaakt hoe zij hun sociale 
vaardigheden kunnen versterken en 
tegelijkertijd ontwikkelen zij financiële 
competenties en maatschappelijke inzicht. 
 
. 

 EBC*L in Duitsland 

UNIQA Insurance Group uit Duitsland heeft het 
EBC*L programma stevig geïntegreerd in hun 
opleiding en carrière -programma. Meer dan 300 
werknemers  van UNIQA hebben  inmiddels een 
EBC*L cursus gevolgd.  
Het verwacht met ondernemerschaps-
competenties van haar werknemers, beter de 
concurrentie op de interne markt aan te kunnen 
gaan en tegelijkertijd beter te kunnen profiteren 
van de mogelijkheden voor verzekeringen in Oost- 
en Zuidoost-Europa. 

 ENTRE-YOU project 

ORGB BV,  aanbieder van EBC*L cursussen in 
Limburg, werkt in samenwerking met EBC*L 
Nederland en EBC*L  international in 7 landen aan 
de ontwikkeling van een programma voor jongeren 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer 
informatie http://entreyou.eu/ 

http://www.wesselgansfort.nl/CSG_Wessel_Gansfort/onderwijs/versneld_atheneum
http://entreyou.eu/

