PERSBERICHT

ECDL gaat verbinding aan met Nederlandse Associatie voor Examinering
Kenniseconomie maakt digitale vaardigheden belangrijker dan ooit
Amersfoort, 15 juni 2015 – ECDL, leverancier van competentiegerichte toetsen, examens en
internationaal erkende certificaten in digitale vaardigheden, wordt onderdeel van de Nederlandse
Associatie voor Examinering, zo maken beide partijen vandaag bekend. Deze samenwerking leidt tot
een versteviging van het portfolio van de Associatie en zorgt er tevens voor dat het belang van digitale
vaardigheden nog krachtiger uitgedragen wordt zodat iedere professional kan blijven participeren in
de digitaliserende samenleving. De Nederlandse onafhankelijke ICT-beroepsvereniging Ngi-NGN
accordeerde de samenwerking tussen de Associatie en ECDL Nederland.
De Associatie en ECDL delen dezelfde visie op onafhankelijke examinering en educatie. Door
opleiding en examen gescheiden van elkaar te organiseren, wordt de leeropbrengst transparant en is
het einddoel – voor zowel kandidaat als opleider – helder. Het resultaat: diagnoses welke
onafhankelijk inzicht geven in wat mensen echt weten en kunnen en diploma’s van waarde die
mensen zichtbaar verder helpen in hun loopbaan.
Uitbreiding portfolio van Associatie
Met de inhoudelijke en operationele verbinding wil de Associatie, een van de grootste onafhankelijke
exameninstituten in Nederland, zijn portfolio verstevigen. Natasja Kroon, algemeen directeur
Associatie, is trots op de verbinding. “Voor ons brengt ECDL een nuttige uitbreiding van ons portfolio,
want in Nederland zijn we minder digitaal vaardig dan we denken, zo blijkt uit onderzoek. We hebben
dan weinig ‘digitale angst’, maar dat is niet hetzelfde als kundig om kunnen gaan met je laptop en
allerlei digitale toepassingen. Deskundigheid kun je trainen en dankzij de inspanningen van ECDL zijn
hier diagnoses en internationaal erkende certificaten voor waar de student en professional
aantoonbaar zijn voordeel mee kan doen,” aldus Natasja Kroon.
Digitale transformatie
ECDL opereert internationaal en de ICT-beroepsverenigingen van de landen waar ECDL actief is,
vormen gezamenlijk de board in Ierland. Nederland is bestuurlijk vertegenwoordigd door Ngi-NGN, de
Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICT-professionals. Ngi-NGN heeft zodoende vanuit zijn
bestuurlijke rol de samenwerking tussen de Associatie en ECDL Nederland geaccordeerd. Klaas
Brongers, voorzitter Ngi-NGN: “In een kenniseconomie zoals de onze is het beschikken over digitale
vaardigheden van groot belang om mee te kunnen doen. De digitale transformatie die nu gaande is,
versterkt deze noodzaak nog eens. Met het beschikbaar stellen van het ECDL-programma levert NgiNGN een bijdrage aan de digivaardigheid van onze samenleving. In de Associatie hebben wij een
krachtige partner gevonden om uitvoering aan dit programma te geven. Wij zien ernaar uit om samen
met de Associatie dit programma verder vorm te geven.”

Over Nederlandse Associatie voor Examinering
De Nederlandse Associatie voor Examinering is al 70 jaar een van de grootste onafhankelijke
exameninstituten in Nederland met als doel: optimale borging van diploma’s en certificaten ten
behoeve van een goed functionerende arbeidsmarkt.
Als partner in examinering zet de Associatie haar expertise in voor onderwijsorganisaties,
opleidingsinstituten en brancheorganisaties. Deze Examendiensten bestaan uit het aanbieden van
toetsdeskundigheid (adviezen, trainingen en workshops), het leveren van examenproducten en het
verzorgen van de totale examenlogistiek. De Associatie ontwikkelt daarnaast examens in diverse
vakgebieden, neemt ze af en verzorgt de correctie.
Sinds 28 mei 2015 hebben de Associatie en Stichting eX:plain de krachten gebundeld waarmee een
organisatie is ontstaan die nummer één is op het gebied van beroepsgerichte examinering en
diplomering voor het bedrijfsleven en onderwijs. Een professioneel exameninstituut dat jaarlijks borg
staat voor de belangen van ruim 250.000 examenkandidaten en de waarde van hun diploma’s.
Meer informatie: www.associatie.nl
Over ECDL
ECDL Nederland levert een breed scala aan competentiegerichte toetsen, examens en certificaten in
digitale vaardigheden aan onderwijs en bedrijfsleven, waaronder de internationaal erkende ECDL®
(European Computer Driving Licence) modules. De inhoud van de ECDL-examens worden ontwikkeld
door de ECDL Foundation, een not-for-profit organisatie met maatschappelijke zetel in Dublin. De
Foundation waarborgt de internationale standaarden en de continue ontwikkeling en vernieuwing van
de modules. De ECDL-examens zijn in Nederland door de onderwijsinspectie beoordeeld en zijn een
toegestaan examenproduct. ECDL opereert wereldwijd en is met ruim 13 miljoen kandidaten in 148
landen de wereldstandaard voor computervaardigheid. ECDL Nederland is verantwoordelijk voor de
dienstverlening en ondersteuning aan de circa 100 examenlocaties in het Koninkrijk der Nederlanden
en Suriname. De missie van ECDL Nederland is: door bekwaam gebruik van ICT individuen,
organisaties en samenleving verder te brengen. Voor meer informatie: www.ecdl.nl en www.ecdl.org.
Over Ngi-NGN
Het Ngi-NGN bestaat sinds 1959 en is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICTprofessionals en –managers. Het is een onafhankelijk platform waar leden hun kennis verdiepen en
hun netwerk onderhouden. De leden hebben toegang tot inhoudelijke evenementen, zoals lezingen,
seminars en congressen.

