ECDL, het
Europees Computer Rijbewijs

Bereik uw doelen
met ECDL!

Bereik uw doelen en behoud voorsprong
met ECDL!
Benut u met mobiele apparaten zoals smartphones en tablets
de mogelijkheden van het internet maximaal? Zijn uw gegevens
en mobiele apparaten beveiligd? Kent u de betekenis van
Privacy in sociale netwerken? Kunt u een spreadsheet maken
en deze online in de «Cloud» opslaan? Een aantrekkelijke
presentatie vormgeven?
Miljoenen mensen besteden een steeds groter deel van hun tijd
met en aan digitale media. Beschikken over vaardigheden om
digitale media effectief en efficiënt te gebruiken is essentiëler dan
ooit. Met goede vaardigheden wint u tijd. Geef u zelf de beste
kansen. De te behalen voorsprong is enorm.
Toets en bewijs uw vaardigheden in het veilig en efficiënt gebruik
van verschillende computertoepassingen met het ECDL ( Euro
pees Computer Rijbewijs® ).
Het internationale ECDL certificaat is hét bewijs van uw vaardig
heden en voegt waarde toe tijdens uw studie, aan uw cv of voor
uw werk, ongeacht uw levensfase:
} Bent u in opleiding, dan is het ECDL een waardevolle bijdrage
om uw droomberoep dichterbij te brengen.
} Plant u een carrière verandering? Het ECDL verbetert uw
kansen.
Computervaardigheden zijn een belangrijke basis voor het
bereiken van verschillende doelen. Bewijs met ECDL dat u vaar
dig bent.
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ECDL –
actuele en flexibele certificering
U kunt kiezen uit meer dan 10 modules, toegespitst op de huidige
actualiteit en benodigde digitale vaardigheden. Genoeg
mogelijkheden om uw individuele doelen of ambities dichterbij te
brengen. Met een eenmalige registratie kunt u bij een ECDL
examenlocatie examen doen of met een diagnose meten hoe
vaardig u bent. Uw resultaten worden gekoppeld aan uw
persoonlijk ECDL online profiel. Blijf u bekwamen met nieuwe
modules of ga op voor het meer gevorderde niveau met
ECDL Advanced.

De ECDL examens en diagnoses zijn altijd op actuele Office
versies of besturingssystemen afgestemd. De gedetailleerde
inhoud van alle testen kunt u vinden in onze ECDL syllabi op
www.ecdl.nl.
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ECDL modules en certificaten

Basis modules

Standaard modules

Advanced modules

Type module*

Computer
Essentials

Presentaties

Tekstverwerken

Typen

Online
Essentials

Databases

Spreadsheets

Tekstverwerken

Digi-veiligheid

Presentaties

Spreadsheets

Beeldbewerking

Databases

Online
Samenwerken

U kunt instappen op uw gewenste niveau en zich verder bekwamen

ECDL Basis
certificaat

ECDL Standaard
certificaat

ECDL Advanced
certificaat

Typecertificaat*

bestaat uit de
4 basis modules

de 4 basis modules
en 3 standaard
modules naar keuze

1 advanced module
naar keuze

1 type module

ECDL Expert
certificaat
3 advanced modules
naar keuze

* Deze module /certificaat
is door ECDL Nederland
ontwikkeld.
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ECDL gecertificeerd !
U ontvangt het fysieke ECDL-certificaat
als u het vereiste aantal examens
heeft behaald. U kunt uw resultaten ten
alle tijden in uw online profiel bekijken.
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Test uw zelf
Zoek op www.ecdl.nl een examen
locatie in uw omgeving en meld u aan
voor een examen of diagnosetoets.
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Voorbereiden en leren
Verdiep uw kennis en bereid u voor
middels zelfstudie of begeleid leren.
Doe indien nodig ook vooraf een diag
nosetoets zodat u weet welke vaar
digheden u al beheerst.
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Kies uw module of certificaat
Selecteer het ECDL-certificaat en bij
behorende module (s) welke aansluiten
bij u persoonlijke, professionele of
educatieve behoeften.

ECDL – de internationale standaard
in digitale vaardigheden
De ECDL organisaties brengen inmiddels in 148 landen door
bekwaam gebruik van ICT, individuen, organisaties en samenleving verder. De ECDL-test inhoud wordt door de ECDL
Foundation vastgesteld, een Not-for-profit organisatie met
haar hoofdkantoor in Dublin. Deze zorgt voor naleving van
de internationale normen en zorgt voor de continue ontwikkeling en updates van de modules.

Certificering in uw regio
ECDL Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van ECDL in Nederland, Suriname en de Caribbean.
Zij werkt nauw samen met scholen en commerciële opleiders
zodat er altijd een opleider bij u in de buurt is die de ECDL
testen kan uitvoeren. Zie www.ecdl.nl voor een testcentrum in
uw omgeving.
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Uw ECDL testcentrum:

ECDL Nederland | Nieuwegracht 19 | 3512 LC Utrecht |
tel: +31 (0)30 -29 16 333 | Postbus 2281 | 3500 GG Utrecht | info@ecdl.nl |
www.ecdl.nl | www.ecdl.org | www.typecertificaat.nl |

