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Europa – Economie – 
Mobiliteit
Europa wordt elk jaar meer en meer een eenheid - in poli-
tiek, sociaal en vooral economisch opzicht. De uitdagingen 
die deze ontwikkeling met zich meebrengt, vereisen een 
bijzonder inzicht in de economische verbanden binnen een 
verenigd Europa. Zij vereisen de bereidheid tot mobiliteit, 
uitgebreide soft skills en economische competentie en des-
kundigheid, waardoor het mogelijk is om op het gebied van 
internationale, economische kwesties goed te functioneren.

Het European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) 
voorziet in al deze behoeften! Bovenop de algemeen er-
kende toelatingsbevoegdheid tot de universiteit ontvangen 
jonge mensen ook nog het EBBD-certificaat, een binnen 
heel Europa op elkaar afgestemde en erkende kwalificatie 
voor beroepen in het bedrijfsleven en de economische sec-
tor. Daardoor worden de kansen op een baan op de Euro-
pese arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot.

Economische competentie  
op Europees niveau
De Europese Economische Ruimte zal in de toekomst 
steeds uitgebreidere en meer specifieke competenties 
vereisen. Het certificaat EBBD richt zich precies op deze 
competenties: zij steunt de Europese economie met hoog-
gekwalificeerde  arbeidskrachten. Diegenen die deze oplei-
ding hebben voltooid, ontvangen een extra, internationaal 
erkend certificaat ook als voorbereiding op een op Europa 
gerichte studie.

> Economische competentie 
> Competentie  op internationaal (bedrijfs)economisch 
     terrein
> Europacompetentie - CFEC
> Beheersing van diverse vreemde talen
> Competentie op het gebied van de afhandeling van 
     economische vraagstukken in een vreemde taal –  
 CLIL
> Toepassing van de beroepsvaardigheden 
 tijdens een stage in het buitenland
> Vaardigheid in het oplossen van problemen tijdens van
 economische projecten en gesimuleerde situaties
> Soft skills

Europese samenwerking
Internationale partners werken samen om het European 
Business Baccalaureate Diploma te ontwikkelen en een pas-
send curriculum op te stellen. Het project bevindt zich thans 
in de evaluatiefase. Vanaf september 2012 kan het EBBD ook 
in projectexterne scholen worden ingevoerd.

De projectpartner „European Business Baccalaureate 
Diploma e.V.“ is hierbij verantwoordelijk voor het vaststellen 
van de certificatieregels.
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en overige scholen en instellingen voor beroepsopleidingen


