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Engels, Duits of Frans, communicatie, etiquette, psychologie, presenteren, samenwerken,
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ministerie van Economische Zaken
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Voorsprongleren is kansen creëren!

20-80LEARNING MAAKT LEREN VÉÉL LEUKER!

WAAR GAAT U ALS VO-SCHOOL VOOR?

20-80learning houdt in dat een leerling in de puberteit de mogelijkheid
krijgt om zijn reguliere opleiding gedurende anderhalf jaar in 80% van de
tijd te doen. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een
ander programma waarin ondernemendheid, vervolgstudie, research,
ontwerp, profielkennis, competentieontwikkeling en toepassing van een of
meer moderne vreemde talen van groot belang zijn.
Het doel is dat de leerling uitgedaagd wordt om beter te presteren, om
ondernemendheid te genereren en om tot een passende keuze te komen in
het mbo, hbo of wo. De leerling wordt zo op voorsprong gebracht.

Het Connect College wil elke leerling het best mogelijke onderwijs bieden
en voorbereiden op het leven na het voortgezet onderwijs. Deze missie sluit
goed aan bij de missie van 20-80learning. Het Connect College heeft er in
eerste instantie voor gekozen om één onderdeel van 20-80learning aan te
bieden, namelijk IBC. Deze variant wordt opengesteld voor alle leerlingen
van 4 HAVO en 4 VWO ongeacht het gekozen profiel. Het IBC is gericht op
leerlingen, die al in de praktijk kennis willen maken met entrepreneurship en
enthousiast aan het werk willen zijn met het oprichten van een eigen bedrijf
en alle mogelijkheden en onmogelijkheden die hierbij komen kijken.

Havo-varianten landelijk
In de derde klas havo kan de leerling solliciteren om toegelaten te worden
tot 20-80learning. Eenmaal geplaatst impliceert dit dat de leerling zijn
reguliere havo-lessen in 80% van de tijd ontvangt. De 20% kent landelijk
vier varianten: IBC, IAC, ISC en ISportC. Na anderhalf jaar ontvangen de
leerlingen bovenop hun reguliere diploma een 20-80learningdiploma mede
ondertekend door het ministerie van Economische Zaken. Sommige scholen
zetten de variant ook op voor VWO.

Van onze leerlingen verwachten we dat ze in 80% van de lestijd het
reguliere programma HAVO of VWO volgen en in 20% van de lestijd het
IBC-programma volgen. De leerlingen mogen van het Connect College
verwachten dat zij in de praktijk ervaring opdoen met het runnen van een
bedrijf. Dit zal vormgegeven worden door onder andere de volgende
onderwerpen aan bod te laten komen:

EM + IBC: International Business College
Bij het IBC is de focus op Business: de leerlingen starten een eigen bedrijf.
Het IBC is gericht op het verankeren van ondernemersvaardigheden en
-kennis in het onderwijsprogramma. Het doel is dat de ondernemerszin bij
leerlingen wordt vergroot. Bovendien moet duidelijk worden dat
ondernemerschap een aantrekkelijk carrièreperspectief is.

- oprichten en runnen van een eigen bedrijf met behulp van Jong
Ondernemen
- cursus elementair boekhouden
- gastsprekers
- bedrijfsbezoeken (nationaal en internationaal)
- stage bij bedrijven
- meeloopdagen bij HBO of WO
- maatschappelijk verantwoord ondernemen
- psychologie, presenteren en communicatie
Leerlingen in 3 HAVO of 3 VWO maken een keuze voor deelname aan
het IBC-programma in het vierde jaar. Voorwaarde voor deelname is een
voldoende voor alle drie de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Aanmelding kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief gericht
aan het IBC Connect College. De kosten van deelname zullen (deels) worden
doorbelast aan ouders.
Enthousiast? Meer vragen? Neem contact op met de werkgroep IBC
Connect College door middel van een mail naar IBC@connectcollege.nl
Huub Melis
Theo Hoezen
Esther Theunissen
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