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VOOR ONDERNEMENDE

LEERLINGEN DIE DE

TOEKOMST IN EIGEN

HAND WILLEN NEMEN 

Volg de tweedaagse startmodule op 
dinsdag 20 januari en woensdag 4 
februari 2015, aanvang 13.30 uur. 
We laten je in een speelse vorm zien 
waar het om draait op de Business 
School. Doorloop je de middagen, 
dan behaal je daarmee meteen je 
eerste studiepunt voor leerjaar 1 I.B.S.

Je kunt je aanmelden via:
Telefoonnummer 010-2862422
Email ccr@comenius.nl 

Om in te kunnen schrijven voor leerjaar
1 is deelname aan de startmodule niet
verplicht, maar zeker aan te raden.

Nieuwsgierig?

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE BUSINESS SCHOOL
Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat het voor veel jongeren lastig is om 
met hun geld om te gaan. Er is een groeiende vraag naar onderwijs dat 
hierop inspeelt.

De I.B.S. brengt leerlingen op jonge leeftijd in aanraking met economische 
beslissingen die op korte en op lange termijn een positieve invloed op hun 
leven hebben. Ze bouwen aan vaardigheden waar ze de rest van hun leven 
voordeel van hebben. Een succesvol bestaan hangt natuurlijk niet alleen af 
van economische onderwerpen, het is ook belangrijk dat leerlingen onder 
alle omstandigheden op de juiste manier leren communiceren. Communi-
catie, presentatie en het opbouwen van een sterk netwerk zijn daarom 
onlosmakelijk verbonden met het programma van de Business School.



Veel mavo-leerlingen weten al jong dat 
ze later, bijvoorbeeld net als hun ouders, 
een goede baan in het bedrijfsleven wil-
len of een eigen bedrijf willen starten. 

De International Business School is een 
mavo-opleiding voor leerlingen die hun 
diploma willen halen en zich tegelijkertijd 
willen voor-bereiden op een loopbaan 
als ondernemer, of leidinggevende. Ook 
bieden we een naadloze  aansluiting naar 
de havo.

Ben jij een onderzoekende, zakelijk inge-
stelde leerling die bij het leren gebruik 
wil maken van ‘social media’, dan is deze 
opleiding echt iets voor jou. 

Leerlingen van de I.B.S. werken graag 
samen, gunnen elkaar kansen en leren 

Business
mavo in 
een onder-
nemende 
stad

BUSINESS SCHOOL IN DE PRAKTIJK
Als leerling van de I.B.S. besteed je 
meer dan 15% van je lestijd aan het vak 
economie en bijbehorende excursies, 
gastlessen, projecten en eigen business-
initiatieven. Je wordt meegenomen in de 
wereld van managers en ondernemers 
en gaat ontdekken wat mensen 
succesvol maakt. Het programma 
bestaat uit modules waarmee je studie-
punten behaalt. Per jaar heb je 11 van de 
12 punten nodig om door te kunnen naar
het volgende jaar.

MODULE KERN ACTIVITEITEN ONDER MEER

Geld; waarom eigenlijk? Kennis verwerven bezoek DNB

Inkomsten en uitgaven Zakelijke vaardigheden bezoek handelsondernemingen

Productie Ondernemerschap bezoek productiebedrijven

Rotterdam Havenstad vol ondernemers bezoek Port of Rotterdam 

Werk Rechten en plichten sollicitatiegesprekken

ONDERNEMERSCHAP
Ondernemerschap is van groot belang 
voor ons land. De Europese Commissie 
omschrijft ondernemerschap als volgt: 
‘Onder ondernemerschap verstaan we 
iemands vermogen om ideeën om te 
zetten in daden. Het gaat dan om crea-
tiviteit, innovatie, risico’s nemen en het 
vermogen te plannen en projecten te
beheren om doelstellingen te behalen. 

Op de I.B.S. leren we je deze kwaliteiten 
te ontwikkelen. 
Daarnaast volg je natuurlijk ook de 
belangrijkste mavovakken. In vier jaar 
kan je het mavo diploma en een
certifi caat van de I.B.S. behalen waar-
mee je door kan stromen naar de havo, 
en uiteindelijk uitstekend voorbereid 
bent op een HBO studie.

voor zichzelf op te komen. 
Ze leren zich op ambitieuze en onder-
nemende manier te ontwikkelen, ook in 
hun vrije tijd.


