IBC: International Business College
Als je ervoor kiest om op de havo binnen het E&M-profiel het
International Business College (IBC) te volgen, dan kies je voor
een dynamisch en innovatief onderwijsprofiel. Het IBC past goed
bij de kernwaarden van Huizermaat: persoonlijke aandacht en
uitstekende prestaties. Het doel van IBC is, de leerling uit te dagen
beter te presteren, ruimte te creëren tot ondernemingszin en
colleges te volgen op het HBO.
Het mentoraat is belangrijk op Huizermaat, ook het IBC heeft een
sterk mentoraat als basis.
De IBC-leerling volgt het havo-programma in 80% van de tijd. Dit
betekent dat een aantal vakken minder vaak op het rooster staat
dan bij de reguliere havo-klassen. De IBC-leerling zal bij de
meeste activiteiten aansluiten bij de overige havo-leerlingen. Denk
aan de werkweek naar Londen, culturele activiteiten en overige
excursies. Het profielwerkstuk is onderdeel van het IBC-programma. Ook krijgen de
leerlingen gedurende een aantal weken een op maat gemaakt programma op het hbo. De
laatste periode van het examenjaar volgen de leerlingen het reguliere havo-programma
om zich zo goed voor te bereiden op het eindexamen.

Wil je op deze manier meer uit de havo halen?
Solliciteer dan naar een plek in het IBC! De procedure bestaat uit het sturen
van een motivatiebrief en een gesprek. Meer weten? Neem contact op met
Ernée Raspe, afdelingsleider havo (eraspe@gsf.nl).
Naast het havo- diploma ontvangt de IBC-leerling het door het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie erkend IBC-certificaat.
In 2012 ontving het International Business College de Onderwijsprijs en in 2014 kreeg
20-80learning de European Enterprise Promotions Award voor Nederland. Later dat
jaar werd 20-80learning Runner Up in Europa. In 2016 zijn er 25 scholen in Nederland
die werken volgens het 20-80 learning principe.

IBC: iets voor jou?
Ben je een ondernemend type? Neem je graag initiatief en kan je zelfstandig werken,
maar tegelijkertijd ook in een team goed functioneren? Zoek je een leeromgeving waar je
naast de reguliere schoolvakken ook op een andere manier kunt leren? Dan is het IBC
iets voor jou! Zeker als je ook interesse hebt in het ondernemen, in de breedste zin van
het woord. Je leert van je docenten, het samenwerken, tijdens excursies en van
gastsprekers uit het bedrijfsleven.

Dit zeggen onze leerlingen:
Sophie: “Je leert zelfstandig te werken.”
Stan: “Je krijgt meer vrijheid om je talenten te
ontwikkelen.”
Jeffrey: “Ondernemen staat centraal!”
IBC-Modules Ondernemingsvaardigheden
•
•
•
•
•
•

Module 1: Kennismaken met het bedrijfsleven
Module 2: Persoonlijk plan en marketingplan
Module 3: Junior Compagnie
Module 4: Verkoop
Module 5: Profielwerkstuk en LOB
Module 6: Student HBO
 Bedrijfsbezoeken
 Communicatie
 Psychologie
 Zakelijk Nederlands
 Ethiek/Identiteit
 Etiquette
 Gastsprekers
 Cambridge Business Engels
 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 ICT-vaardigheden

