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Beste lezer,
Een aantal leerlingen van het Dendron College heeft op 4 havo gekozen voor het International
Business College. Omdat de lesdagen op donderdag nogal afwijken van het gewone stramien, houden
wij op gezette tijden ouders, externe begeleiders en andere belangstellenden graag op de hoogte van
wat we zoal doen bij IBC. Met enige regelmaat verschijnt dan ook de Infobrief IBC.
In schooljaar 2017-2018 zijn de leerlingen van havo 4 en 5 voor IBC samengevoegd, maar ze volgen
toch ieder hun eigen programma. Soms doen we dingen samen, maar vaak ook per leerjaar apart. Dat
vraagt wat extra flexibiliteit van onze jonge ondernemers én hun docent en ook wat meer
zelfstandigheid van de leerlingen.
Met trots stel ik eerst onze nieuwe IBC’ers even voor: 9 enthousiaste leerlingen kozen voor 20-80
learning in het International Business College.

Van l naar r: Joëlle, Lisan, Nagim, Tom de S., Giel, Lieke, Jarno, Tom B. en Manon
Op 31 augustus hadden we een leuke en leerzame introductiedag. We zijn begonnen
met het uitreiken van shawltjes en stropdassen om de zakelijke outfit compleet te
maken. En de eerste activiteit was dan ook: Hoe knoop ik een stropdas/shawltje op
de juiste manier? YouTube bracht gelukkig uitkomst.
Aansluitend hielden we
een voorstelrondje, deden we tussendoor wat
kennismakingsspelletjes en drama-oefeningen. Daarna hebben onze nieuwe IBC’ers
een korte presentatie voorbereid om zichzelf voor te stellen en de verwachtingen
ten aanzien van IBC en ondernemerschap uit te spreken. Ook de te verwachten
moeilijkheden kwamen aan bod. Onze ervaren havo 5-leerlingen gaven later op de
dag feedback op de presentaties. Rond de middag zijn we samen naar het Parkhotel
geweest om uitgebreid te lunchen met een aantal mensen uit de zakenwereld:
•
•
•
•
•
•

Geert Buskes:
John Vullings:
Leon Weijs:
Mischa Winkelhag
Peter van Isum:
Twan Christiaens:

Effecty
Vullings B.V.
Gezondste regio 2025
Rabobank Horst-Venray
Microfan B.V.
Sun-power B.V.
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De meeste gasten zullen we bij IBC vast nog wel een keer terug zien voor begeleiding in
ondernemersvaardigheden, een gastles of als externe coach van een van de bedrijfjes. De
leerlingen slaagden er heel goed in om een zakelijk tafelgesprek te voeren met vreemden.
Terug op school hebben we opdrachten gemaakt rond ondernemerschap. De leerlingen van havo
4 hebben met foto’s en plaatjes uitdrukking gegeven aan hun beelden bij ondernemen en
ondernemerschap en ze hebben verwoord wat ze van deze dag meenemen. De leerlingen van
havo 5 hebben zich weer op hun bedrijfjes gestort. Daarnaast hebben ze voor de havo 4leerlingen een adviserende rol. Ook zijn we volop bezig met praten over vervolgstudies na havo
die eventueel goed aansluiten bij IBC. Sommige leerlingen oriënteren zich breder en meer in de
richting van culturele of sociale studies.

Beelden bij ondernemerschap: Manon Engels boven, Tom Bussemakers linksonder, Tom de Swart rechtsonder
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Tijdens de IBC-dag van 7 september hebben de leerlingen van havo 5 hun reis naar Fontys voorbereid,
aan hun bedrijf gewerkt en afspraken gemaakt met hun extern begeleiders of andere betrokkenen. Havo
4 heeft zich verdiept in netwerken en is op zoek gegaan naar de eigen passie. Waar moet jouw bedrijf
straks over gaan?
Op 14 september zijn de leerlingen van havo 5 voor het eerst naar Fontys geweest. Daar waren ze 4
weken op donderdag te gast voor een loopbaanleerprogramma en workshops rond verschillende
opleidingen die aansluiten bij IBC: Logistiek, International Fresh Business Management, International
Business and Management Studies, Bezoek stadskantoor Venlo en bedrijfsbezoek Amway/Venlo,
Bedrijfseconomie.

Ondertussen is havo 4 op pad geweest naar het centrum van Hors met opdrachten rond de 6
P’s van de marketingmix. Ook een korte kennismaking met Sanne en Claire van GEMBER stond
op het programma.
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De leerlingen van havo 4 hebben op school allerlei tests gemaakt die
hen informatie geven over hun leerstijl, hun voorkeur voor teamrollen,
hun MBTI persoonlijkheidstype, over hun carrièreankers etc. Het zet
hen aan tot nadenken over zichzelf en de rol die ze in het bedrijf straks
willen en kunnen gaan spelen.

•
•
•

We buigen ons ook nog over:
De inhoud van de functies binnen de bedrijfjes
De sollicitatieprocedure (brief-cv-gesprek-indeling)
Tips voor een goed cv en een goede motivatie bij de sollicitatie
Op 21 september praten we nog even over solliciteren. Aansluitend gaan we op bezoek bij het
centrummanagement, waar Anita Rongen (centrummanager) en Hans den Bekker (PR & communicatie)
ons alles vertellen over de rol van het centrummanagement voor de ondernemers, de bewoners en de
gemeente van Horst. Daarna werken de leerlingen op school weer aan hun brief en cv.

Op 28 september is het zover. Op deze dag voeren de leerlingen hun sollicitatiegesprek naar een
van de functies in de Junior Company. ’s Ochtends bekijken we nog even een paar goede en
slechte sollicitatiegesprekken op YouTube en de leerlingen kunnen ook nog met elkaar een
gesprek oefenen.
’s Middags voert elke leerling zijn sollicitatiegesprek met Ep
Leenders van Best Web Solutions en Dorien Stals. Heel fijn
om deze gesprekken te voeren met een echte ondernemer
erbij, iemand die je nog niet kent. Leerlingen die hun gesprek
achter de rug hebben, oriënteren zich alvast op de Hiltho die
we samen zullen gaan bezoeken.
Alle sollicitaties verlopen bijzonder goed. De leerlingen
hebben dit jaar heel verschillende belangstelling voor functies, waardoor het geheel erg goed
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past. Ep is onder de indruk van gespreksvaardigheden en de gedrevenheid van onze jongste
ondernemers.

Op 5 oktober is bekend wie met wie een bedrijf gaat vormen en welke functie de leerlingen gaan
bekleden. De bedrijfjes en functies zijn naar ieders tevredenheid verdeeld. Hierbij is in de eerste
plaats rekening gehouden met de wensen van de leerlingen en de testuitslagen. Iedereen kan de
functie bekleden waarnaar hij/zij heeft gesolliciteerd. Omdat een bedrijf uit 5 directeuren bestaat
en het andere uit 4 heeft Jarno een combinatiefunctie bestaande uit taken die het andere bedrijf
over de directeuren worden verdeeld. Verder houden we ons deze dag bezig met: leren
vergaderen en notuleren, ondernemersverhalen en wandelen voor een nadere kennismaking en
inspiratie.
Voor de voorbereiding van ons Hiltho-bezoek maakt elke leerling zijn eigen visitekaartje. Per
bedrijf maken ze een flyer met uitleg over IBC. Wat opvalt is dat de leerlingen heel goed
zelfstandig kunnen werken en daarnaast ook in hun groepje heel goed samenwerken. Dat levert
straks vast twee mooie bedrijven op.
Bedrijf A
Nagim
Lieke
Giel
Tom de S
Jarno

Bedrijf B
Lisan
Tom B
Joelle
Manon

functie
Algemeen directeur
Financieel directeur
Directeur Sales & marketing
Creatief directeur
Inkoop/productbeheer/klantenservice/managementsecretaris
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Tijdens de storm op 5 oktober doen we letterlijk aan een
brainstorm. We hebben een buitensessie en maken een
wandeling om per bedrijf elkaar wat beter te leren
kennen. Manon schiet heel wat mooie plaatjes van de
jonge ondernemers.

Op dinsdag 10 oktober hebben we een viertal gasten uit Zuid-Korea op het Dendron College.
De leerlingen van havo 4 en 5 presenteren samen het International Business College voor de
Zuid-Koreanen, de directeur havo/vwo en teamleider Leon van Rengs. Onze gasten zijn heel erg
onder de indruk van de spreek- en luistervaardigheid i van onze leerlingen in het Engels.

Woensdag 11 oktober gaan we naar de Hiltho. De IBC’ers van leerjaar 4 werken als vrijwilliger
mee met het uitreiken van een speurtocht met potloodje voor Gezondste regio
2025 aan de bezoekers van de Hiltho. Daarmee hebben ze de entreekaarten
voor de hele groep verdiend. Bedankt, jongens!!

De leerlingen van havo 4 hebben vooraf op school hun bezoek goed voorbereid. Ze hebben de
websites van de exposanten bekeken en voor zichzelf een route samengesteld van bedrijven die
ze graag willen bezoeken. De Hiltho is ook DÉ plek om voor jezelf een stage te regelen bij een
bedrijf dat je interesseert. Vandaar dat iedereen een visitekaartje en uitleg over IBC bij zich heeft.
Havo 5 leerlingen konden kiezen voor een programma bij Fontys of de Hiltho. Iedereen koos voor
de Hiltho. Een ondernemersbeurs die slechts een keer in de vier jaar wordt georganiseerd, daar
moet je met jonge ondernemers natuurlijk naar toe.
Na
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Vooruitblik tot aan de toetsweek:
In oktober november staat er onder andere het volgende op het programma:
•
•
•
•
•

•
•

Havo 5: werk aan de winkel! Het bedrijf MOET nu omzet gaan genereren. Een echte
ondernemer is niet tevreden met een plan hij wil het ook uitvoeren. Laat het zien!
Havo 5: proeve van ethiek voor levensbeschouwing.
Havo 5: werkt aan het profielwerkstuk
Havo 4 en 5: Dreamstorm met Mondragon Team academy 26 oktober
Havo 4 en 5: Gastlessen diverse ondernemers: Mieke Verstappen, Petra Leijsten, John
van Helden 26 oktober en 2 november en… de genomineerden voor de jonge
ondernemersprijs van Horst aan de Maas.
Havo 4: Kick off Jong ondernemen Louise Rodts: 2 november
Havo 5: vragen aan Jong ondernemen over de junior company.

Financieel directeur

Voor meer foto’s van IBC: volg Zie fotobox IBC 2017-2018
Volg berichten over IBC ook via de Facebookpagina van het Dendron College
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