
        

 

CLP 9 en CLE 9 bij NewLevel 
Trainingen voor nieuwe CLP/CLE certificering nú beschikbaar  

 
NewLevel is de enige Platinum Training Partner van Novell in Nederland. Sinds eind 2004  
bieden wij in samenwerking met Novell CLE certificeringstrajecten aan.  
NewLevel was ook het eerste trainingscentrum in Nederland waar de SUSE Linux Praktijkexamens  
werden afgenomen. De meeste van deze trainingen worden gegeven door onze specialist Leo Hordijk,  
een van de eerste gecertificeerde Novell SUSE Linux trainers in Europa!  
 
Nieuwe versies CLP en CLE certificering 
 
Om aan de snelle toenemende vraag van de markt te kunnen voldoen heeft NewLevel een goed en 
betrouwbaar opleidingsprogramma om uw certificeringen voor Novell SUSE Linux te kunnen behalen.  
Om CLP (Certified Linux Professional) te worden moet men slagen voor het CLP-praktijkexamen,  
om CLE (Certified Linux Engineer) te worden moet men slagen voor het CLP-praktijkexamen en  
vervolgens voor het CLE-praktijkexamen.  
 
De trainingen ter voorbereiding voor CLP zijn gelijk gebleven:  
N-3036: SUSE Linux Fundamentals, 3 dagen, € 1.212,- via open inschrijving 
N-3037: SUSE Linux Administration, 5 dagen, € 2.020,- via open inschrijving 
N-3038: Advanced SUSE Linux Administration, 5 dagen, € 2.020,- via open inschrijving 
 
Additioneel is een praktische examentraining CLP voor € 295,- beschikbaar. 
 

CLP aanbiedingen 
 
Aanbieding 1: Standaard CLP-traject  
Bovenstaande trainingen, dus 13 trainingsdagen én de trainingsdag prakltijkexamen voor € 3695,- 
 
Aanbieding 2: Versneld CLP-traject  
Voor mensen met hoger instapniveau kan de eerste training (N-3036) middels zelfstudie gedaan worden.  
Dit komt neer op 10 trainingsdagen (inclusief het boek voor de N-3036) voor € 2795,- 
 

Nieuw CLE 9 traject 
 

Voor het nieuwe CLE 9 traject is het behalen van de CLP status noodzakelijk. 
Het CLE 9 praktijkexamen kan het beste worden voorbereid met de volgende trainingen: 
N-3057: SUSE Linux Network Services: SLES 9, 5 dagen, € 2.020,- via open inschrijving 
N-3058: SUSE Linux Security: SLES 9, 5 dagen, € 2.020,- via open inschrijving 
 

CLE aanbieding 
 
Beide trainingen worden u aangeboden voor een speciale actieprijs van in totaal € 2995,- 
Ook hier is een praktische examentraining CLP voor € 295,- beschikbaar. 
 

Certificeringsschema 
 
Voor een grafisch overzicht van deze nieuwe CLP en CLE trajecten verwijzen we naar het schema.  
 

Contact 
 

Voor nadere informatie over cursusdata, maatwerkoplossingen of andere vragen kun u gerust contact met 
ons opnemen. Bel 073-5990150 of mail naar educenter@newlevel.nl. 
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