Het Europese
Middenstandsdiploma
voor havisten en VWO’rs
bereikbaar!
scholen en organisaties afspraken over
opleiding en voorbereiding van kandidaten voor de internationale examens.

Uit onderzoek van de Telegraaf
blijkt dat 63% van de ondervraagde ondernemers het middenstandsdiploma terug willen. Ten
tijde van de vestigingswet voor de
detailhandel was dit een vereiste
om als ondernemer ingeschreven
te kunnen worden bij de Kamer
van Koophandel.

I

n Europees verband bestaat het middenstandsdiploma nog steeds, en wel
via EBC*L die het diploma uitgeeft, en
wel als men geslaagd is voor de hiervoor benodigde examens.
EBC*L is de afkorting voor European Business Competence * Licence. In Nederland maakt de stichting EBC*L met

Het nieuwe middenstandsdiploma dat
internationaal in 31 landen is erkend,
wordt verkregen wanneer een deelnemer eerst het certificaat Level A en
daarna Level B heeft behaald. Kijkende
naar de eindtermen van de havo- c.q.
de vwo-eindexamens, is het klip en
klaar mogelijk om leerlingen en studenten op te leiden voor deze certificaten.
Met EBC*L zijn inmiddels al de nodige
contacten gelegd door de Vecon. Als
enige onderwijsinstelling geïnteresseerd
is, dan kan contact opgenomen worden
met de voorzitter van EBC*L, de heer
Bert Wissink, telefoon 0647759417 en
per e-mail bert.wissink@ebcl.nl. Uiteraard ook met de redactie.

Ton van Goor, voorzitter
Vmbo-Tl* sectie
Informatie over EBC*L: www.ebcl.nl
* Vmbo’ers-Tl kunnen ook enig certificaat inzake EBC*L behalen!
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Onderwijsuitgaven
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e Amerikaanse staatsschuld is op
dit moment ongeveer
13.033.000.000.000 dollar. Dit is
ongeveer 42.000 dollar per inwoner. Ter
vergelijking, de Nederlandse staatsschuld is 28.000 dollar per inwoner.
In de OESO hebben ongeveer 85 % van
25 tot 64- jarigen met hoger onderwijs
hebben een baan, tegenover een gemiddelde van 59% van degenen met
een diploma voor middelbaar onderwijs
of lager.

e overheidsuitgaven aan onderwijs in de EU was in 2006 5,1%
van het Bruto Nationaal Product.
Denemarken gaf maar liefst 8,0% van
het BNP uit aan onderwijs, gevolgd
door Cyprus (7,0%) en Zweden (6,9%).
Slowakije en Roemenie besteden minder
dan 4% aan onderwijs. Een toename in
de groei van het BNP kan uiteraard wel
betekenen dat absoluut gezien de onderwijsuitgaven van de overheid zijn gestegen. Nederland besteedt zo’n 5,7%
van haar BNP aan onderwijs.

Bron: OECD 2010
Bron: Eurostat 2010
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Kennis
overzichtelijk!

K

ennis overzichtelijk vinden en
efficiënt verder kunnen verspreiden. Het Sectorbestuur
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft
zijn kennisportaal vooral op deze
kenmerken vernieuwd.
De snel groeiende hoeveelheid kennis, cijfers en praktijkvoorbeelden
vormen de aanleiding. Zo is de
menustructuur sterk veranderd en
zijn actuele zaken en belangrijke
onderwerpen snel via de tool ‘Direct naar’ te vinden. Ook kunnen
bezoekers gemakkelijk artikelen
doorsturen naar collega’s, kennisdelen delen via LinkedIn en het SBO
tippen over interessante ontwikkelingen. De centrale thema’s zijn gelijk gebleven: Diversiteit, Vraag en
aanbod, Opleiden en professionaliseren, Onderwijs en omgeving,
Duurzame inzetbaarheid, HRM en
Slimmer werken.
Ook over internationale ontwikkelingen is veel te vinden. Ter ere van
de lancering van de nieuwe website
maken bezoekers de eerste weken
kans op een taart. Het SBO is de
organisatie van werkgevers en
werknemers in het onderwijs. Het
kennisportaal is de belangrijkste
bron voor de ontsluiting van de informatie over de onderwijsarbeidsmarkt.

Ton van Goor

Surf ook eens
naar
www.vecon.nl

