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In enkele Europese landen ontwikkelt zich een landelijk onder-

wijsbeleid waarbij hele cohorten leerlingen een voor iedereen 

gelijk einddiploma moeten behalen. Dit leidt bij het voortgezet 

beroepsonderwijs tot twee verschillende ontwikkelingen: ener-

zijds bereiden bepaalde scholen leerlingen op het beroepsleven 

voor, terwijl andere scholen leerlingen voorbereiden op verder 

studeren (bijv. in Denemarken), en anderzijds worden de minima-

le niveau-eisen van de leerresultaten verlaagd (bijv. in Finland).

als een toenemend aantal leerlingen van een cohort hetzelfde eindexamenresultaat behaalt, 

bestaan er grote verschillen ten aanzien van de hiervoor benodigde minimale eisen. In dit 

verband groeide de behoefte om een aanvullende erkenning voor leerlingen met uitstekende 

leerresultaten te creëren. Bovendien heeft de toenemende internationalisering alsook de wens 

leerlingen tot uitstekende resultaten te motiveren, de projectpartners geïnspireerd het euro-

pean Business Baccalaureate Diploma (eBBD) in het leven te roepen, een excellentie-certificaat 

dat de leerlingen extra voordelen biedt. De invoering van het eBBD betekent voor de meeste 

europese landen dat de beroepskwalificatie op het gebied van de internationale competentie 

uitgebreid wordt. De leerlingen die het eBBD-certificaat behaald hebben, beschikken daarmee 

over goede perspectieven voor hun verdere opleiding en voor een beroepscarrière in een 

internationale omgeving in zowel het buitenland als in eigen land.

Het is de taak van de officieel geregistreerde vereniging van algemeen nut eBBD e.V. de 

handhaving van de kwaliteitstandaard van het excellentie-certificaat te garanderen. scholen die 

het certificaat willen verstrekken, moeten in het kader van het accreditatieproces de uitwerking 

van de eisen uiteenzetten. De accreditatie wordt toegekend voor een periode van drie jaar. De 

vereniging staat voor alle organisaties van het handelsonderwijs en andere belangengroepen 

open. De leden worden geïnformeerd over de veranderingen met betrekking tot het eBBD-

certificaat, over geaccrediteerde scholen/opleidingen en over het aantal verstrekte certificaten 

in de verschillende landen.

Het doel is in alle europese landen het eBBD-certificaat in het voortgezet beroepsonderwijs 

beschikbaar te maken. Door een groeiend aantal leden en toenemende accreditaties willen wij 

de continuïteit en verspreiding van het eBBD waarborgen. Daarom verwelkomen wij alle 

gemeenschappen en individuele personen die op het gebied van het beroepsonderwijs actief 

zijn, om binnen onze vereniging aan de toekomst van het eBBD-certificaat mee te werken.

Ritva Saastamoinen Chair of the eBBD e.V. 

manager, external Relations | Helsinki Business College

Christiane Wauschkuhn Ritva Saastimoinen

In deze brochure wordt de aanvullende kwalificatie "European 

Business Baccalaureate Diploma" (EBBD) aan het geïnteresseer-

de publiek gepresenteerd. Het idee hiervoor werd al in 2009  

met de projectpartner ontwikkeld. Beroepscolleges, scholen, 

schoolbesturen en andere organisaties hebben met elkaar 

afgesproken een aanvullende kwalificatie te ontwikkelen en te 

certificeren om leerlingen die een toelatingsbevoegdheid tot de 

universiteit willen behalen of daar al over beschikken, een 

optionele kwalificatie aan te bieden.

Diegenen die het certificaat hebben behaald, worden niet alleen in hun mobiliteit ondersteund. 

ook vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt, aangezien de verwerving van economie- 

gerelateerde competenties en vaardigheden in vreemde talen binnen een europese context 

vereist zijn. Tegelijkertijd wordt de economische kant van de opleiding opgewaardeerd. 

al tijdens de fase waarin ideeën werden gegenereerd, werd duidelijk dat het vanwege de 

gedifferentieerde europese beroepsopleidingsystemen moeilijk zou zijn een gemeenschappe-

lijke standaard vast te leggen. er waren verscheidene afstemmingsprocessen nodig en het 

indienen van een aanvraag voor een multilateraal Comenius-project was hiervan een logisch 

uitvloeisel. Ik wil in dit verband het uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en 

Cultuur (eaCea) bedanken voor de ondersteuning en kritische begeleiding van het project.  

De medewerkers waren op ieder moment bereid onze vragen snel en onbureaucratisch te 

beantwoorden.

De resultaten van het project zijn nu beschikbaar: er zijn competenties voor drie leergebieden 

uitgewerkt en soft skills zijn geïntegreerd. De vreemde talen, stages in het buitenland, gesi-

muleerde economische situaties en tweetalige elementen (ClIl) zijn in een studieprogramma  

tot een harmonisch geheel gecombineerd. mijn bijzondere dank gaat uit naar alle europese 

partners die intensief aan de uitwerking van het concept, aan de afzonderlijke onderdelen van 

het curriculum, aan de competentiestandaarden en aan de certificering hebben meegewerkt.

Ik ben ervan overtuigd dat de leerlingen een kwalitatief waardevol certificaat behalen waarmee 

zij zich bij hun studie-, beroeps- en werkkeuze op unieke wijze kunnen onderscheiden, omdat 

nu competenties worden gebundeld die doorgaans afzonderlijk worden gecertificeerd (mobi-

liteitspas, europees taalportfolio, …). De bundeling van verschillende competentiegebieden in 

één certificaat demonstreer het excellente karakter van het diploma. De leerlingen hebben van 

hun kant laten zien dat zij de hoge eisen aankunnen en daardoor in bijzondere mate voor de 

europese arbeidsmarkt gekwalificeerd zijn.

Ik hoop dat het project een succesvolle afsluiting, en het eBBD-certificaat een belangrijke 

verspreiding en internationale erkenning ten deel zal vallen.

Christiane Wauschkuhn 

Directrice van het Rudolf-Rempel Beroepscollege 

Coördinatrice van het multilaterale Comenius-project

32

Welkomstwoord



Het "European Baccalaureate Diploma – EBBD“ stelt leerlingen die de algemene toela-

tingsbevoegdheid tot de universiteit voor het eindexamenvak economie op een vwo willen 

behalen of al in hun bezit hebben, in staat aanvullende competenties te verwerven voor de 

gebieden "economie“, "europa“ en "mobiliteit“. Deze competenties vormen een in heel  

europa geharmoniseerde standaard en worden als "European Baccalaureate Diploma – 

EBBD“ gecertificeerd. Het certificaat is daardoor een excellentie-label dat weliswaar op de 

landelijke/regionale curricula gebaseerd is, maar hierbovenuit stijgt. Het verschil tussen 

het landelijk curriculum en het eBBD-curriculum dient door de onderwijsinstellingen als 

aanvulling te worden aangeboden waarvoor de eBBD-kandidaten afzonderlijk examen 

doen. Het eBBD-curriculum definieert een leerlingprofiel dat in de verschillende landelijke 

onderwijssystemen op verschillende manieren kan worden behaald.

Het eBBD moet zich in een eenwordend europa, met name op de beroepsscholen/-col-

leges, tot een standaard ontwikkelen die de mobiliteit van de leerlingen ondersteunt en 

hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Tegelijkertijd wordt de economische kant van de 

opleiding opgewaardeerd en daarmee de motivatie voor de verwerving van economiege-

relateerde competenties sterk gestimuleerd en de transparantie van het eindexamen op 

europees niveau verhoogd.

Hierdoor betekent de invoering van het "European Baccalaureate Diploma – EBBD“ een 

meerwaarde voor de bezitters van dit diploma, voor de betrokken onderwijsorganisaties  

en voor het bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan de verdere ontwikkeling van de 

europese onderwijsruimte.

HET EBBD-CuRRICuLum 
Het volgend overzicht schetst de basisopbouw van het eBBD-curriculum. Hierin beschrijft 

het profiel een succesvol eBBD-kandidaat na het behalen van de kwalificaties volgens de 

eBBD-standaarden. Het profiel beschrijft daarom het doel of de toepassingsperspectieven 

van de kwalificaties van een eBBD-leerling (competentie-oriëntatie, outcome-oriëntatie).

De leergebieden “economische competentie”, "Competentie op internationaal (bedrijfs)

economisch terrein“ en "europacompetentie“ omschrijven competenties op verschillende 

gebieden die als noodzakelijk gezien worden om het leerlingprofiel te bereiken.

"Beheersing van vreemde talen“, "ClIl“, “stage in het buitenland” en “gesimuleerde 

situaties en projecten” omschrijven samen met de “algemene toegangsbevoegdheid tot de 

universiteit” de technische eisen voor het eBBD. Dit zijn de voorwaarden waaraan moet zijn 

voldaan om de eBBD-standaarden te bereiken.

De soft skills zijn in het profiel in de respectievelijke leergebieden, c.q. technische eisen 

geïntegreerd (competentie-oriëntatie, outcome-oriëntatie).
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Leergebieden

Profiel op de terreinen Technische eisen

I - Soft skills geïntegreerd

of

I – Soft skills geïntegreerd I – Soft skills geïntegreerd

Studeren in 
Europa

A
Economische
competentie

Werken
in Europa

B
Competentie op
internationaal

economisch 
terrein

Wonen
in Europa

C
Europa- 

competentie

D
Beheersing van 
vreemde talen

E
Competentie op 
het gebied van  
de afhandeling 

van economische 
kwesties in een 

vreemde taal 
- CLIL

F
Vaardigheid in 
bedrijfsecono-

misch handelen  
in het buitenland 

– stage in het 
buitenland

G
Vaardigheid in  

het oplossen van 
problemen in 
economische 
toepassingen 

– gesimuleerde 
situaties en 

projecten

H
Algemene 
toelatings- 

bevoegdheid tot 
de universiteit

Kwalificaties Voorwaarden

OPBOuW VAn HET EBBD-CuRRICuLum 

grondgedachte Compleet eBBD-portfolio



LEERGEBIEDEn 
op weg naar succesvolle eBBD-leerlingen
Het EBBD-curriculum bestaat uit de volgende leergebieden A, B en C:

De leergebieden A, B en C zijn onderverdeeld in de volgende deelleergebieden:

 A – Economische competentie

•	 A1:  Bedrijfseconomie in de europese interne markt

•	 A2:  algemene economie in de europese en internationale markt

•	 A3:  economiegerelateerde informatieverwerking

•	 A4:  Nationaal handelsrecht

 B – Competentie op internationaal (bedrijfs)economisch terrein

•	 B1:  global marketing

•	 B2:  europees en internationaal handelsrecht

•	 B3:		Bedrijfsadministratie met inbegrip van internationale aspecten

•	 B4:  Internationale belastingen

 C - Europacompetentie

•	 C1:  europees burgerschap en europese situatie

•	 C2:  Interculturele communicatie en coöperatie 

De leergebieden A – C zijn in aansluiting op het europees kwalificatiekader (eQR) competen-

tiegericht geformuleerd. Daarnaast is het leergebied C op het gemeenschappelijk Referen-

tiekader voor europacompetentie (CfeC – Common framework for europe Competence) 

gebaseerd.

In de onderstaande tabel zijn de formuleringen/operators aangegeven die bij de omschrijving 

van de leergebieden A, B en C gebruikt worden:

Formulering omvat

leerling analyseert situaties 
en concepten.

• onderzoeken
• identificeren
• selecteren
• structureren
• vergelijken

leerling past methoden en 
procedures toe.

• berekenen
• overdragen
• uitwerken
• opstellen

leerling neemt en beoordeelt 
besluiten.

• bekritiseren
• reflecteren
• aanbevelen
• onderbouwen
• overtuigen
• beargumenteren
 
onderhandelen op zelfstandige  
en verantwoordelijke wijze
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LEERLInGPROFIEL
studeren, werken en wonen in europa

succesvolle eBBD-leerlingen bezitten zowel specifieke competenties in bedrijfs- en alge-

meen-economische gebieden alsook mobiliteitservaring in de europese economische Ruimte.

Hierdoor is een eBBD-leerling geschikt om binnen de europese economische Ruimte te stu-

deren, te werken en te wonen.

Terwijl "Wonen in europa“ op overkoepelende competenties betrekking heeft, zijn competen-

ties op het terrein van "studeren in europa“ en "Werken in europa“ verbonden met bedrijfs- 

en algemeen-economische aspecten. Zo kent hij/zij bijvoorbeeld zijn/haar eigen sterke en 

zwakke punten met betrekking tot de sociale eisen. Hij/zij kan doeltreffend in een vreemde taal 

communiceren en kan het leven van alledag in een europese/internationale omgeving aan.

als een succesvolle eBBD-leerling na het behalen van het algemene VWo gaat studeren, past 

hij/zij bijvoorbeeld bedrijfs- en algemeen-economische methoden, concepten en procedu-

res toe met gebruikmaking van geschikte informatietechnologieën om studieopdrachten en 

-projecten binnen de europese situatie uit te werken, hij/zij plant en organiseert zijn/haar 

studentenleven in een europees land, ziet het belang in van een leven lang leren en stemt zijn/

haar handelswijze hierop af.

succesvolle eBBD-leerlingen voldoen ook aan de verwachtingen 

in beroepscontexten in europa. Zo zoekt hij/zij naar geschikte 

werkopties op de europese arbeidsmarkt, solliciteert naar ge-

schikte banen en werkt met succes in een internationaal gerichte 

onderneming. eBBD-leerlingen zijn o.a. gekwalificeerd om:

• Inkoopmarkten in europa te verkennen,

• aanbieders te onderzoeken en besluitprocessen binnen de   

 inkoopmarkt te ondersteunen,

• Inzetbare middelen te coördineren, rekening houdend met   

 restricties alsook productiefactoren en hun financiering in de  

 europese situatie,

• opdrachten in europese context te verwerven, consequenties  

 voor de handelswijze hieruit af te leiden en beslissingen van  

 de directie te ondersteunen,

• Werkzaamheden zowel in interne als externe  

 bedrijfsadministratie te ondersteunen en

• Businessconcepten te ontwikkelen.

Lernbereiche

A
Economische  
competentie

B
Competentie op  
internationaal  

(bedrijfs)economisch  
terrein

C
Europa-

competentie

Compleet eBBD-portfolio



TECHnISCHE EISEn

Het eBBD-curriculum omvat de volgende technische eisen D, E, F, G en H als minimale 

voorwaarden voor de eBBD-standaard ten aanzien van de vraag hoe de beschreven compe-

tenties ontwikkeld moeten worden: 

De in de leergebieden A, B, C en soft skills I (geïntegreerd) omschreven competenties 

worden deels binnen de technische eisen D, E, F, G en H verworven en getoond.

D: Competentie op het gebied van de communicatie in vreemde talen

De overdracht van de vaardigheden in vreemde talen vindt plaats in het kader van de gelden-

de nationale/regionale regels van de betreffende onderwijsinstelling die aan het eBBD 

deelneemt. De meting voor het behalen van de competentie in vreemde talen is gebaseerd  

op het gemeenschappelijk europees referentiekader voor talen – geRs.

De eerste vreemde taal wordt op niveau B2 en de tweede op niveau B1 van het geRs

gegeven.

E: Competentie op het gebied van de afhandeling van economische  
kwesties in een vreemde taal – CLIL

De beschreven competenties moeten deels door “geïntegreerd en gelijktijdig leren van taal 

en vakinhouden – ClIl“ verworven en getoond worden. ClIl kan daarbij in de eerste of in de 

tweede vreemde taal worden onderwezen.

De ClIl-standaarden kunnen bereikt worden door 

een totaal aantal lesuren van

•	 180 (bij 60 minuten per lesuur) of 

•	 240 (bij 45 minuten per lesuur).

afgezien van het aantal lesuren kan ClIl in het kader 

van gesimuleerde situaties en projecten (technische 

eis g) bereikt worden indien het gebruik van de eerste 

vreemde taal (B2) of de tweede vreemde taal (B1) 

hierbij vereist is.

LEERLInG nEEmT En BEOORDEELT BESLuITEn.
VERBAnD TuSSEn LEERGEBIEDEn En PROFIEL:

Het profiel definieert de toepassingsperspectieven van een eBBD-leerling, d.w.z. het 

resultaat na het bereiken van de eBBD-standaard ("outcome-oriëntatie“). om aan dit 

profiel te voldoen zijn de leergebieden A, B, C en de soft skills I (geïntegreerd) vereist.

Het is ook denkbaar dat dit doel met andere middelen of op andere manieren kan worden 

bereikt ("outcome-oriëntatie“).

VERBAnD TuSSEn LEERGEBIEDEn En  
TECHnISCHE EISEn:

De technische eisen zijn voorwaarden voor de verwezenlijking van de eBBD-standaard en 

beschrijven op welke wijze de competenties moeten worden ontwikkeld.

De in de leergebieden A, B, C en soft skills I (geïntegreerd) omschreven competenties 

moeten deels in het kader van de beheersing van vreemde talen (D), CLIL (E), stage in het 

buitenland (F) en gesimuleerde situaties en projecten (G) verworven en getoond worden. 

Daarnaast moet de algemene toegangsbevoegdheid tot de universiteit (H) behaald worden 

of reeds behaald zijn.
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Technische eisen

D
Competentie op het 

gebied van de  
communicatie in 
vreemde talen

E
Competentie op het 

gebied van de afhan-
deling van economi-
sche kwesties in een 
vreemde taal – CLIL

F
Competentie op het 
gebied van bedrijfs-

economisch handelen 
in het buitenland – 

stage in het buitend

G
Vaardigheid in het 

oplossen van proble-
men bij economische 

toepassingen –
gesimuleerde 

situaties en projecten

H
Algemene  
toegangs-

bevoegdheid  
tot de 

universiteit



G: Vaardigheid in het oplossen van problemen bij economische toepas-
singen – gesimuleerde situaties en projecten

Tijdens de uitvoering van gesimuleerde situaties of projecten ontwikkelen en geven de 

leerlingen blijk van hun vaardigheden die ze in het kader van de leergebieden A, B, C en 

soft skills I (geïntegreerd) verworven hebben door deze vaardigheden in praktijkgerichte 

situaties toe te passen.

gesimuleerde situaties en projecten bieden een uitzonderlijke gelegenheid om de compe-

tenties die voor het eBBD-profiel belangrijk zijn verder te ontwikkelen, met name op het 

terrein van “Werken in europa“.

Voorbeelden voor mogelijke gesimuleerde situaties:

Beursspel (bijv. het beursspel van spaarbanken), ondernemingsplanspel, oefenbedrijf, 

praktijkprojecten.

H: Algemene toegangsbevoegdheid tot de universiteit overeenkomstig de 
regels van het betreffende nationale of regionale onderwijssysteem

leerlingen verwerven of bezitten de algemene toegangsbevoegdheid tot de universiteit 

overeenkomstig de regels van het betreffende nationale resp. regionale onderwijssysteem 

dat voor de aan het eBBD deelnemende instituut doorslaggevend is.

F: Competentie op het gebied van bedrijfseconomisch handelen in het 
buitenland – stage in het buitenland

De stage moet in een organisatie in het buitenland op het gebied van economie en admini-

stratie plaatsvinden. leerlingen moeten op verschillende afdelingen/werkterreinen worden 

ingezet of op een afdeling/werkterrein met uiteenlopende opdrachten belast worden.

Duur:  In principe vier weken (of langer, echter niet korter dan 3 weken).

  Indien de periode in deelperioden wordt onderverdeeld, moet elke deelperiode  

  ten minste één week beslaan.

In uitzonderlijke gevallen kan stage bij een internationaal gericht bedrijf in eigen land 

worden gelopen. In dat geval moeten de leerlingen als aanvulling op de stage voor een 

periode van ten minste vier weken in het buitenland werken of studeren. Dit hoeft echter 

niet per se op het gebied van economie of administratie te zijn.

In een enkel geval kunnen de doelstellingen van de stage in het buitenland ook op andere 

manieren worden bereikt. Deze moeten bij de accreditatie uiteengezet en door de accredi-

tatie-instantie geaccepteerd worden.

Tijdens de stage ontwikkelen en geven de leerlingen blijk van hun vaardigheden die ze in 

het kader van de leergebieden a, B, C en de soft skills I (geïntegreerd) verworven hebben 

door deze vaardigheden in de praktijk toe te passen. Het gebruik van de verworven vaardig-

heden in vreemde talen verdient aanbeveling.

De stage biedt een uitzonderlijke gelegenheid de competenties die voor het eBBD-profiel 

belangrijk zijn verder te ontwikkelen, met name op het terrein van “Werken in europa“ en 

“Wonen in europa“. Daarom sluiten leerlingen en leraren een (eCVeT-) leerovereenkomst 

die gebaseerd is op de kenmerken van de stage en het ontwikkelingpotentieel van de 

leerling.

SOFT SKILLS

I: Soft skills

De leerlingen verwerven de soft skills in de leergebieden tijdens het werk in de vreemde 

taal, bij het uitwerken van economische vraagstukken in een vreemde taal (ClIl), tijdens de 

stage in het buitenland en in gesimuleerde situaties en projecten.

met name de onderstaande soft skills worden verworven:

 •	 I	1:	 Bestuur en leiding 

•	 I	2:	 Teamwerk

•	 I	3:		professionele communicatie

•	 I	4:  oplossen van problemen

•	 I	5:		Tijdbeheer

•	 I	6:		persoonlijke ontplooiing

•	 I	7:		Conflictbeheer

•	 I	8:		stressbeheer
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Das RuDolf Rempel BeRufskolleg

STAnDARDS

Criterium Eis? Tijdkader
Sp

ec
ifi

ca
tie

s 
va

n 
he

t p
ro

fie
l

S1-S7:
studeren in europa

geschiktheid van de leerlin-
gen om in europa te kunnen 
studeren, werken en wonen.

Details hierover zijn te vinden 
onder punt 2 van de opbouw 
van het eBBD-curriculum.

voor profiel:

2.000 uur werk voor leerling.
W1-W11:
Werken in europa

L1-L6:
Wonen in europa

D
ee

lle
er

ge
bi

ed

A1:
Bedrijfseconomie in de 
europese interne markt

leergebieden voor het 
verwerven van economische 
competentie.

Details hierover zijn te 
vinden onder punt 3.2 van 
de opbouw van het eBBD-
curriculum.

Voor deelleergebieden

a1 – C2: 
720 lesuren 
(bij 60 minuten per lesuur)

resp.

960 lesuren 
(bij 45 minuten per lesuur)

A2:
algemene economie in 
de europese en interna-
tionale markt

A3:
economiegerelateerde 
informatieverwerking

A4:
Nationaal handelsrecht

B1:
global marketing

leergebieden voor de ver-
werving van competentie op 
internationaal en economisch 
terrein.

Details hierover zijn te 
vinden onder punt 3.3 van 
de opbouw van het eBBD-
curriculum. 

een instituut dat het eBBD 
aanbiedt, kan ervoor kiezen 
om slechts 2 deelleergebie-
den van de 4 deelleergebie-
den B1, B2, B3 en B4 aan te 
bieden.
Het eBBD-profiel moet ech-
ter wel worden behaald.

B2:
europees en  
internationaal
handelsrecht

B3:
Bedrijfsadministratie 
met inbegrip van inter-
nationale aspecten

B4:
Internationale  
belastingen

C1:
europees burgerschap 
en europese context

leergebieden voor de ver-
werving van europacompe-
tentie.

Details hierover zijn te 
vinden onder punt 3.4 van 
de opbouw van het eBBD-
curriculum

C2: 
Interculturele communi-
catie en coöperatie

Criterium Eis? Tijdkader

Te
ch

ni
sc

he
  e

is
en

D1:
eerste vreemde 
taal

leergebied voor de verwerving van taalvaardigheid op niveau B2 (geRs).

Details hierover zijn te vinden onder punt 4.2 van de opbouw van het eBBD-
curriculum.

D2:
Tweede vreemde 
taal

leergebied voor het verwerven van taalvaardigheid op niveau B1 (geRs).

Details hierover zijn te vinden onder punt 4.2 van de opbouw van het eBBD-
curriculum.

E:
ClIl – 
geïntegreerd en 
gelijktijdig leren 
van taal en vakin-
houden Details hierover zijn te vinden onder punt 

2 en 4.3 van de opbouw van het eBBD-
curriculum resp. de specificaties van het 
profiel s3, s4, W3 en W4.

Ten minste 180 lesuren  
(bij 60 minuten per lesuur)

resp.

ten minste 240 lesuren (bij 45 
minuten per lesuur).

In het geval het in ClIl vermel-
de aantal uren hoger is dan het 
minimale aantal uren, zal het 
aantal uren meer bij de deel-
leeronderdelen a1-C2 worden 
meegeteld.

F:
stage in het  
buitenland

Details hierover zijn te vinden onder punt 
2 en 4.4 van de opbouw van het eBBD-
curriculum:

ten minste 2 van de specificaties uit “Werken 
in europa” (W1-W11) en ten minste 2 van de 
specificaties uit “Wonen in europa“ (l1-l6).

1. (eCVeT)-leerovereenkomst 
2. Bericht 
3. europass mobiliteit 
4. Beoordeling door bedrijf 
5. Zelfbeoordeling door leerling 
als prestatiebewijs

In principe 4 weken 

(of langer, echter niet korter  
dan 3 weken).

G:
gesimuleerde 
situaties en  
projecten

Details hierover zijn te vinden onder 
punt 4.5 van de opbouw van het eBBD-
curriculum. 

aan ten minste 2 van de specificaties uit 

”Werken in europa” (W5-W11) moet 
voldaan zijn. gedocumenteerd door het 
volgende prestatiebewijs:

1. Documentatie afzonderlijke fasen tij-
dens de/het gesimuleerde situatie/project.

2. presentatie van aanpak en resultaat 
van de/het gesimuleerde situatie/project.

Reflectie door middel van zelfbeoordeling.

H:
algemene toe-
gangsbevoegdheid 
tot de universiteit

overeenkomstig de regels van het betref-
fende nationale of regionale onderwijs-
systeem.

I: 
soft skills

Deze worden in het profiel resp. in de leergebieden a, B en C alsook in de 
technische eisen D – H geïntegreerd.
speciale cursussen (bijv. methodetraining) zijn ook denkbaar. Details hierover 
zijn te vinden onder punt 5 van de opbouw van het eBBD-curriculum.
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Aalborg Handelsskole, Aalborg, DK
www.ah.dk

Andrássy György Katolikus Közgazdasági  
Szakközépiskola, Eger, Hu http://www.ekszi.hu/

Colegiul economic “Ion Ghica”, Targoviste, RO
www.colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

Eu-Geschäftsstelle der Bezirksregierung Detmold, 
Detmold, DE www.bezreg-detmold.nrw.de

European Business Baccalaureate Diploma e.V., DE
www.ebbd-ev.eu

Haaga-Helia university of Applied Sciences Helsinki, FI
http://www.haaga-helia.fi

International Business College, Wien, AT
www.ibc.ac.at

novgorod State university, novgorod, Ru
www.novsu.ru 

Rudolf-Rempel-Berufskolleg Bielefeld, DE
www.rrbk.de

Summa Business, Eindhoven, nL
www.summa-business.nl

Helsinki Business College, Helsinki, FI
www.businesscollege.fi

Aalborg Handelsskole

Business Competence in Europe.

ACCREDITATIE En CERTIFICERInG
Procedure
In principe voorziet het project momenteel (op 01.04.2013) twee mogelijkheden voor  

accreditatie als “EBBD-school“:

1. Door een overheidsinstantie, bijv. een ministerie van de betreffende overheid  

 of betreffende regio.

2. Door de niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk eBBD e.V. uit Duitsland.

 Deze organisatie garandeert het duurzame karakter van de invoering en verspreiding   

 van het “European Baccalaureate Diploma – EBBD” binnen onderwijsinstellingen in   

 europese landen nadat het multilaterale Comenius-project afgesloten is.

Doelgroepen voor de accreditatie zijn op de eerste plaats beroepsscholen/-colleges, die hun 

leerlingen de mogelijkheid willen bieden het eBBD-certificaat te behalen. op de middellange 

termijn is het plan ook andere onderwijsinstellingen hierbij te betrekken die delen van het 

eBBD kunnen aanbieden, zoals taleninstituten of universiteiten.

De start voor “eBBD-scholen“ is gepland voor het schooljaar 2013/2014 wanneer de 3-jarige 

looptijd van het eu-project (oktober 2010 – september 2013) afgesloten zal zijn.

De mogelijkheid bestaat echter het eBBD al tijdens de looptijd van het project uit te proberen 

wanneer een school zich als “eBBD-proefschool“ aanmeldt.

Accreditatiestappen als “EBBD-proefschool” (tot 30.09.2013) zijn:

» Download het aanvraagformulier voor geïnteresseerden op de startpagina  

www.eurobacdiploma.eu, vul het in, laat het door een bevoegd persoon van de  

aanvragende instantie ondertekenen en stuur het naar

Rudolf-Rempel-Berufskolleg

Koordinator EBBD

An der Rosenhöhe 5

D-33647 Bielefeld

» Het project zal u dan passende aanwijzingen voor optimaliseringsmogelijkheden geven of u 

het document “Naleving“, verdere aanwijzingen alsook het aanvraagformulier toezenden. met 

deze documenten kunt u aantonen dat u aan de eBBD-standaard (voor proefscholen) voldoet 

en een verzoek tot certificatie als eBBD-proefschool aanvragen.

» Na 30.09.2013 dient u contact op te nemen met de eBBD e.V. in Duitsland.

uitgebreide informatie
uitgebreide informatie kunt u vinden op de startpagina van het multilaterale Comenius- 

project “netwerk voor de ontwikkeling en verspreiding van een Europees Baccalaureaat 

Economie – European Business Baccalaureate Diploma“: www.eurobacdiploma.eu. Hier 

vindt u informatie over het verloop van het project, interessante evenementen, accreditatie-

procedure, het certificaat en divers materiaal, zoals een beknopte samenvatting van het 

curriculum, de actuele, geautoriseerde versie van het complete portfolio en materiaal voor  

de certificering.

u kunt ook via info@eurobacdiploma.eu contact met ons opnemen.
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