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IBC heeft de toekomst

EVEN
VRAGEN
AAN

ONDERWIJSCONCEPT VERSPREIDT ZICH ALS OLIEVLEK

Han van Baardewijk,
cultureel rondleider

‘Mensen
krijgen
goed beeld
van de stad’

WAALWIJK • International
Business College, kortweg IBC, ontstond vijf
jaar geleden als vernieuwend onderwijsconcept
op het Willem van Oranje
College in Waalwijk. De
opmars van IBC is onstuitbaar: de combinatie
havo met leren ondernemen blijkt ‘hot’, ook onder
regioleerlingen.

Vele honderden mensen vestigden zich dit jaar als
nieuwe inwoner in Gorinchem. 62
nieuwkomers doen
morgen
mee aan
een tour
door de
stad, een
initiatief
van Cultureel Overleg Gorinchem (COG). Han van Baardewijk (74) leidt hen rond .

ARCO BOMGAARS
Leny van der Ham uit Andel en haar
economie en maatschappij (EM)team van het Willem van Oranje
College, waren vijf jaar geleden
eensluidend: om de motivatie van
havo-leerlingen en hun docenten op
te vijzelen was vernieuwing noodzakelijk. Een innovatief onderwijsconcept ontsproot uiteindelijk aan de
breinen van het team: IBC, International Business College, was geboren.
,,Uitgangspunt is het 20-80 leren,’’
verklaart Van der Ham het concept.
,,Na de derde klas kiezen havo-leerlingen een proﬁel. Wie economie en
maatschappij kiest, kan een keuze
maken voor het IBC. Een IBC-leerling volgt vier dagen per week regulier havo-onderwijs, de andere twintig procent van de tijd wordt gewijd
aan een opstap in het ondernemerschap. Leerlingen zetten hun eigen
bedrijfje op, volgen stages en workshops, gaan op excursies en volgen
zes modules: vier in het vierde en
twee in het vijfde jaar, als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs. De laatste tien donderdagen
zijn de IBC-leerlingen zelfs echte
studenten op de Avans Hogeschool
in Den Bosch Aan het einde ontvangen de leerlingen naast hun havo-diploma een IBC-diploma en -certiﬁcaat, erkend door het ministerie van
Economische Zaken.’’

SUCCES
Het Willem van Oranje College
heeft inmiddels zo’n 138 leerlingen
die de IBC-variant volgen of hebben
gevolgd. ,,De resultaten zijn goed,’’
zegt Leny van der Ham. ,,IBC-leerlingen scoren acht tot twintig procent beter met hun cijfers. We streven naar een uitval van nul procent,
ook op het hbo. IBC-leerlingen worden geselecteerd op wilskracht.’’
Het succes van het onderwijsconcept is niet onopgemerkt gebleven.
IBC heeft inmiddels de Onderwijsprijs in de provincie Noord-Brabant
gewonnen. Op 20 maart dingt het
Willem van Oranje College mee
naar de Nationale Onderwijsprijs.
Ook is er sprake van een olievlek-

Leny van der Ham, Mandy van Wijlen en Manon den Dekker zweren bij het IBC. FOTO’S TEUS ADMIRAAL

‘Van vrijheid maken
we geen misbruik’

‘Al een voorsprong
bij vervolgstudie’

WAALWIJK • Het op-

WAALWIJK • ,,Dankzij
IBC heb ik al een voorsprong opgebouwd bij
een eventuele vervolgstudie,’’ stelt
Mandy den
Dekker (16)
uit Veen. ,,Na
de afronding
van de havo
wil ik naar
Amsterdam:
ik wil commerciële economie of
internationaal management gaan doen.
Op sommige vakgebieden heb ik al ervaring
opgedaan, zoals bijvoorbeeld het opzetten

zetten van een eigen
bedrijfje binnen het
IBC-onderwijs leidt
soms tot mooie
nieuwe vindingen. ,,We hebben met ons
bedrijfje Cool
een nieuw gebruiksvoorwerp, de icepipe, geïntroduceerd,’’ vertelt
Mandy van Wijlen (16)
uit Wijk en Aalburg.
,,Het is een staafje dat
je eerst in de koelkast
legt en vervolgens in
een ﬂesje kunt stop-

pen, zodat het drankje
koel blijft. Dat is ook
een aspect van IBC:
het stimuleert het
ondernemerschap. Natuurlijk krijgen we veel
vrijheid,
maar daar
maken we
geen misbruik van. je
moet zelf je verantwoordelijkheid nemen,
maar ook met elkaar
bij het runnen van een
bedrijfje. En via stage
bij bedrijven doe je
praktijkervaring op.’’

werking. ,,We hebben patent aangevraagd op het IBC-concept en inmiddels hebben twintig scholen uit
alle windstreken van Nederland IBC
geïntroduceerd of interesse getoond
om het concept te introduceren. Bovendien is er internationale belangstelling uit Zweden, Noorwegen,
Macedonië en Roemenië en er is een
vwo-variant (International Business
& Research, IBR) op komst,’’ aldus
Van der Ham, die haar onderwijsle-

ven thans wijdt aan 20-80 leren. ,,Ik
bén IBC,’’ verkondigt Van der Ham,
projectdirecteur IBC bij het Willem
van Oranje College.

ROUTINE
Leerlingen (zie de kaders hierboven)
en leraren gedijen bij de vernieuwende aanpak. ,,Ik heb mezelf ook
herontdekt,’’ stelt docent Henk
Schellekens. ,,Ik heb zelf een bedrijfje opgericht, om mee te kunnen

van een eigen bedrijfje. Ik mocht ook
leiding geven aan een
ontmoeting inclusief
maaltijd met
100 buitenlandse medescholieren,
waarvoor ook
een budget
verstrekt
werd. Via de
praktijk doen
we heel veel ervaring
op. Om als IBC-leerling aan de slag te
gaan moet je eerst solliciteren. Ik ben blij
dat ik die keuze destijds gemaakt heb.’’

in de belevingswereld van de leerlingen. Ik ben naar de Kamer van
Koophandel gegaan, heb mijn eigen
netwerk vergroot. IBC heeft ervoor
gezorgd dat de routine van het lesgeven is doorbroken, het is meer uitdagend geworden.’’ Leny van der
Ham hoort het relaas met een glimlach aan. ,,Na vijf jaar is de doorbraak van IBC absoluut gerealiseerd. En ik vermoed dat het ook de
toekomst van het onderwijs is.’’

Advocaat: ‘Gering leeftijdsverschil maakt seks minder verwerpelijk’
DORDRECHT • Justitie heeft te wei-

nig oog voor de ‘geringe’ leeftijdsverschillen tussen leden van een groep
loverboys uit Gorinchem en hun
slachtoffers. Dat benadrukten de advocaten van verdachten Emrah I.
(23) en Mahmut E. (21) gisteren
voor de rechtbank in Dordrecht.
De twee stonden samen met een
derde man terecht voor het misbruiken van vier meisjes van 14 en 15
jaar. Twee andere verdachten, onder
wie de neef van I., werden bij gebrek

aan bewijs niet door het Openbaar
Ministerie vervolgd.
De twee hoofdverdachten waren
ten tijde van het misbruik in 2009
en 2010 zelf achttien en twintig jaar.
,,De leeftijdsverschillen zijn dermate
gering dat er geen sprake is van ontucht, ook omdat de meisjes vrijwillig seks hebben gehad. Het initiatief
lag in enkele gevallen zelfs bij de
meisjes. Al met al volgens sociaalethische normen dus minder verwerpelijk,’’ hield advocaat Robin

Bonis van I. de rechters voor. De
raadsman vroeg de rechtbank zijn
cliënt een straf te geven die gelijk is
aan het voorarrest: anderhalf
maand cel.
,,Hij was meerderjarig toen het
gebeurde, maar niet volwassen. De
man die u nu voor u ziet is een andere man dan toen,’’ vervolgde
Bonis, die verder wees op onderzoek
van een universiteit. ,,Het is een
open deur, maar jongens zijn later
in de puberteit dan meisjes.’’

De ofﬁcier gaf aan bij haar strafeis
rekening te hebben gehouden met
het feit dat de zaak tegen de loverboys bijna drie jaar lang op zich liet
wachten. Maar voor advocate Heleen de Waard van Mahmut E. was
dat onvoldoende. ,,Het leeftijdsverschil is heel klein. Mijn cliënt was
achttien jaar. Het is anders als een
meisje van vijftien jaar seks heeft
met een volwassen persoon van vijftig.’’ De rechtbank doet over dertien
dagen uitspraak.

Hoeveel uitnodigingen voor
de stadstour hebben jullie de
deur uitgedaan?
,,Er zijn 1060 uitnodigingen verstuurd. 55 volwassenen en zeven
kinderen hebben zich aangemeld. Dat is een behoorlijke
groep, vind ik. We doen de tour
sinds een jaar of vier, vijf. We
nemen mensen mee langs instellingen, waar ze soms ook presentaties krijgen. Tijdens het
wandelen vertellen Corrie van
Wingerden - zij leidt ook een
groep rond - en ik over bepaalde
dingen, zoals over de Grote
Kerk.’’
Hoe bijzonder is Gorinchem
volgens u?
,,Heel bijzonder. Gorinchem is
een vesting, echt een oud stadje.
Een aantal objecten in de stad
stamt uit het verleden. In Gorinchem is naar verhouding veel
cultuur. Er zijn altijd veel kunstuitingen geweest in deze stad.’’
Is het niet te braaf om langs
de geijkte instellingen te
gaan zoals de bibliotheek en
het Gorcums Museum? Er
zijn ook cafés.
,,Nee, dat is niet te braaf. We
hebben nooit gedacht om ook
andere dingen te bezoeken. Het
zou niet goed zijn, want dan zou
de tour te commercieel worden.’’
Dus de nieuwkomers krijgen
morgen het echte Gorinchem
te zien, zij missen niets?
,,Je ziet altijd maar een gedeelte
met een tour; je kunt nooit alles
laten zien. Vraag mij voor een
rondleiding en ik ben zo vijf uur
aan het woord. Nu hebben we
alleen een ochtend, maar ik
denk dat mensen een goed
beeld. Ze krijgen duidelijk inzicht in wat er te doen is op het
gebied van kunst en cultuur.’’
Heeft u nog een goede tip
voor nieuwkomers?
,,Ja, ik zou nieuwkomers adviseren lid te worden van een historische vereniging. Niet alleen
leer je mensen kennen en kom
je midden tussen de bevolking te
zitten met echte Gorcumers, ook
leer je wat over de geschiedenis
van de stad.’’
ELINE LOHMAN

