Nieuw op Vondelpad 1:

INTERNATIONAL
BUSINESS COLLEGE
Zit je op de havo en ga je in klas 4 het profiel Economie & Maatschappij
doen? Dan kun je kiezen voor een nieuwe richting binnen E&M, namelijk
International Business College, oftewel IBC. Een economisch en op de
praktijk gericht programma. Het geeft een verdiepingsmogelijkheid
binnen je profiel.

Als je kiest voor IBC ben je één dag in de week
op een andere manier met school bezig.
Om dit programma te volgen is een goede
motivatie en inzet nodig. Het programma valt
binnen het 20-80 learning concept. Verderop
lees je hier meer over.
Wat ga je doen bij IBC?
Je start een eigen bedrijf, volgt alvast colleges
op het hbo en gaat een aantal dagen stagelopen. Verder ga je regelmatig op bedrijfsbezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat
in het bedrijfsleven. Kortom; je komt meer in
aanraking met de wereld buiten school.
Deze dag is niet alleen leuk, maar je leert ook
vaardigheden die je nodig hebt op het hbo
met als doel jezelf beter voor te bereiden op
een vervolgopleiding. Vaardigheden die je
leert zijn: plannen, samenwerken, presenteren,
reflecteren en onderzoeken. Het is een gevarieerde en praktische aanvulling op het profiel
Economie & Maatschappij op de havo.
Kies je voor IBC, dan
kom je in een klas met leerlingen die
allemaal IBC hebben gekozen;
heb je een vast vakkenpakket dat bestaat
uit Nederlands, Engels, wiskunde A,
godsdienst, maatschappijleer, CKV,
economie, bedrijfseconomie en
geschiedenis. Als keuzevak heb je Duits
of aardrijkskunde;
ontvang je naast je reguliere havodiploma
een 20-80 learning diploma, mede ondertekend door het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat;
volg je een aangepast IBC-PTA en doe je dit
in 80% van de tijd, tijdens de overige 20%
volg je het IBC programma;
draag je tijdens de IBC-lesdagen representatieve kleding;
is je ondernemingsplan je profielwerkstuk
en doe je dit voornamelijk op school;
presenteer je je plannen aan echte
ondernemers;
ga je een aantal dagen stagelopen en maak
je uitgebreider kennis met het hbo;
kies je voor meer afwisseling.

Wat levert IBC jou op?
Het aanleren van vaardigheden die je op
het hbo nodig hebt.
Een betere aansluiting tussen havo, hbo en
het latere werkveld.
Motiverende werkomgeving door praktijk
en afwisseling.
Je maakt een bewustere keuze voor een
vervolgopleiding (de kans op switchen van
opleiding is lager en de opleiding wordt
veel vaker helemaal afgerond)
Werken aan persoonlijkheidsvorming en
socialisatie.
Hoe ziet die ene dag er concreet uit?
Deze dag staat in het teken van het ondernemerschap en start je in een groepje een eigen
bedrijf via het programma Jong Ondernemen.
Het is een afwisselende dag waarin je bedrijfsbezoeken gaat doen, er regelmatig gastsprekers zijn en je vooral praktisch bezig bent. Je
werkt veel samen met klasgenoten en er is
aandacht voor communicatie, presenteren en
solliciteren.

20-80 learning
IBC is onderdeel van het onderwijsconcept 20-80 learning. 20-80 learning
houdt in dat de leerling één dag in de
week (20%) op een andere manier met
zijn/haar ontwikkeling bezig is, in dit
geval door het volgen van het IBC
programma. De overige vier dagen in
de week (80%) volgt de leerling het
normale lesprogramma. Dit doen we
door het aanbod van onderwijs zo
efficiënt mogelijk in te richten, door veel
afstemming en samenwerking met de
verschillende vakdocenten en de zorgondersteuners. Voor meer informatie
over 20-80 learning kan contact opgenomen worden met de teamleiders havo
bovenbouw.

