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MODULE 1:
Kennismaken met ondernemerschap
- Communicatie
- Etiquette
- Psychologie

MODULE 2:
Persoonlijk Plan en Marketingplan
Chinakunde

MODULE 3:
Junior Company opstarten
MVO

MODULE 4:
Verkoop

MODULE 5:
Profielwerkstuk
Loopbaanoriëntatie

MODULE 6 (LEERJAAR HAVO 5):
Hogeschool
Financieel Plan

VAKKEN: 
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, 
LO, CKV, Godsdienst, Wiskunde A, Eco-
nomie, Geschiedenis, M&O, keuzevak: 
Frans, Duits of Aardrijkskunde
Loopbaanoriëntatie, Profielwerkstuk

DOORLOPEND:
-  Nederlands, Engels, Zakelijk Spaans  

en Rekenvaardigheden
- Bedrijfsbezoeken
-  Buitenschools leren in binnen-  

en buitenland
- Diploma Elementair Boekhouden
- IBC-certificaat
- IBC-diploma 

Modules IBC

In augustus 2013 is het Comenius Lyceum Capelle gestart met het IBC voor 
havo-4-leerlingen. Het Comenius werkt hiervoor samen met het Willem van Oranje 
College in Waalwijk, dat al sinds 2008 met succes deze vorm van onderwijs aan-
biedt. Het Willem van Oranje College deelt de opgedane kennis en ervaring onder 
andere met Comenius. De regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) en  
de ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Economische Zaken  
stimuleren het IBC.

Comenius Lyceum Capelle (CLC)
Lijstersingel 18
2902 JD Capelle aan den IJssel
t  010 - 4595959
e  CLC@comenius.nl
www.comenius.nl
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20-80learning? Jazeker! Het betekent dat 
je vanaf vier havo gedurende anderhalf 
jaar heel anders met je studie omgaat. 
Tachtig procent van je tijd besteed je aan 
je reguliere havo-opleiding, profiel Eco-
nomie & Maatschappij. In de volle dag die 
overblijft, volg je een totaal ander pro-
gramma dat is gericht op ondernemer-
schap en ondernemendheid: het zoeken 
naar, het vinden van en het grijpen van 
kansen zodat je met nieuwe initiatieven 
waarde kunt creëren, bijvoorbeeld door 
het opzetten van een eigen bedrijf. 

WAAROM ONDERNEMERSCHAP?
Ondernemerschap is belangrijk voor de 
economische groei van een land. Daar-
mee vertellen we je niets nieuws. Net als 
de Europese Commissie vindt het Inter-
national Business College dat je laat zien 
dat je het ondernemerschap in je hebt als 
je je ideeën op een creatieve en vernieu-
wende manier in daden kunt omzetten en 
daarbij ook risico’s durft te nemen. Dán 
ben je een echte ondernemer!

WE NOEMEN HET
-  ‘International’ omdat ondernemen 

steeds internationaler wordt. Het 
taalonderwijs is dan ook aangevuld met 
modules die zijn gericht op de handel 
en economie. Bovendien werk je samen 
met de andere leerlingen aan een inter-
nationaliseringsproject. 

-  ‘Business’, want dat staat voor handel in 
het algemeen. Je volgt bijvoorbeeld het 
vak elementair boekhouden. 

-  ‘College’, waarmee we bedoelen dat dit 
geen klassieke opleiding is, in plaats 
daarvan volg je modules en zijn er onder 
meer stages, excursies, workshops en 
lezingen.

JIJ KIEST!
Kies jij aan het eind van 3-havo voor het 
profiel Economie & Maatschappij, dan 
is het International Business College 
wellicht geschikt voor jou. Ook met je 
mavodiploma in de economische sector 
kan je kiezen voor het IBC. Net als in het 
bedrijfsleven, stuur je een sollicitatie-
brief. Daarna kom je bij de toelatings-
commissie langs voor een sollicitatie- 
gesprek. De commissie bepaalt of je 
wordt toegelaten op het International 
Business College.

Wij dagen 
je uit om beter te 

presteren en te werken 
aan een ondernemende 

houding binnen school, werk 
en privé. Dat helpt je bij  
het kiezen van de hbo- 

vervolgopleiding die het 
best bij jou past.

HOE HET WERKT
Vanaf 4-havo werk je vier dagen per 
week aan je havo-opleiding. Dat bete-
kent harder werken dan je gewend was, 
want je doet honderd procent van het 
werk in tachtig procent van de tijd. De 
dag die overblijft is gereserveerd voor 
het IBC-onderwijs. Je volgt daarvoor zes 
verschillende modules. Bij een goed  
resultaat ontvang je het IBC-certificaat 
en het IBC-diploma. Beide zijn erkend 
door het ministerie van Economische  
Zaken. Het certificaat en het diploma 
staan los van je havodiploma.

DE IBC-PLEK
Op de eerste verdieping van het Come-
nius Lyceum Capelle aan de Lijstersin-
gel, heeft het IBC een eigen lokaal, een 
ontvangstruimte en een vergaderruimte. 
Allemaal met een zakelijke uitstraling 
die past bij professioneel ondernemen. 
Daarbij hoort immers het ontvangen van 

gasten uit binnen- en buitenland en het 
presenteren van de eigen bedrijven aan 
de aandeelhouders. 

WHAT’S IN IT FOR YOU?
Kies je voor het IBC, dan sta je voor een 
stevige uitdaging. Je moet flink aanpak-
ken, maar je krijgt er heel wat voor terug. 
Ten eerste je IBC-diploma en -certificaat, 
maar ook het feit dat je al in 4-havo  
tijdelijk studeert zoals je dat straks op het 
hbo gaat doen. Het runnen van een eigen 
bedrijf is onderdeel van het IBC, daardoor 
krijg je meer inzicht in ondernemen. 
Kies je voor het IBC, dan ontwikkel je  
belangrijke ondernemersvaardigheden, 
je doet nieuwe inzichten, kennis en vaar-
digheden op in ondernemen, marketing, 
het schrijven van een ondernemersplan 
en het functioneren binnen bedrijven.
Kies je voor het IBC, dan start je een eigen 
bedrijf met echte aandeelhouders en 
concrete in- en verkoop.

De ministeries van Onderwijs Cultuur 
& Wetenschap en Economische Zaken 
ondersteunen het International Busi-
ness College. 

Kies je voor het IBC, dat laat je zien door je businesswise te gedragen en te kleden.
Kies je voor het IBC, dan kies je voor een goede zaak!
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