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We zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar drie dagen naar Tilburg University geweest. 
We zijn hier met de trein naar toegegaan en werden op het station in Tilburg opgewacht door 
een studentenpooler. We hebben daar verschillende colleges bijgewoond.  
Tijdens het eerste bezoek hadden we een college van Economie en Bedrijfseconomie. Dit was 
in een grote collegezaal met vele anderen. Het college was moeilijk te volgen, maar toch gaf 
het mij een goede impressie over het studeren in Tilburg.  
Tijdens ons tweede bezoek liepen we mee met een college van Econometrie. Dit college was 
volledig in het Engels, maar er was wel veel interactiviteit met de klas wat erg leuk was!  
Tijdens ons laatste bezoek zijn we naar Education Bazaar geweest. Dit was een speciaal evene-
ment op Tilburg University, waarbij het om ging om de leraren in contact te brengen met de 
studenten. We zijn toen ook naar lezing geweest over rolmodellen met karakter. Dit was een 
erg leuke lezing! Kortom het waren drie leuke en leerzame dagen! 

 

Door: Anne-Sophie Staadegaard (6 vwo) 
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Wat kun je doen bij Fontys Venlo? 

De havo5-leerlingen van het IBC zijn 4 dagen naar de Fon-
tys Hogeschool in Venlo geweest. Hier hebben we allerlei 
dingen gedaan en geleerd. Een van de dagen was over 
logistiek. Hoe kun je het snelste goederen vervoeren van 
plek A naa plek B? Via een opdrachten werd concreet 
gemaakt waar je allemaal rekening mee moet houden. 
Het probleem is de bottleneck:  dat wat je productie ver-
traagd. Er zitten veel Duitse studenten op  de Fontys in 
Venlo en daarom kregen we een korte les over Duitsland. 
Ook hebben we een leuke les gehad over het distributie-
proces van chocolade. We gingen kijken waar het produ-
ceren van de chocolade begon en wat voor stappen er 
waren tot het einde van het produceren en vervoeren 
van de chocolade. Hierbij mochten we ook veel verschil-
lende chocolades proeven, mmmm lekker! 
We hebben niet alleen maar dingen geleerd, maar we zijn 
ook op bezoek geweest bij het gemeentehuis van Venlo. 
Dit is niet zomaar een normaal gebouw, maar er waren 
allemaal technologieën op het gebouw toegepast. 

Door: Stan Roosen (5Hc) 

 

Op 26 oktober 2017 was Jan Meijer, notaris te Helmond onze gastspreker. Als notaris heeft hij zijn 
eigen bedrijf, zelfstandig ondernemer dus: OMD Notarissen. OMD staat voor: Oidtmann, Meijer en 
Dijkstra. Tijdens de gastles heeft Jan Meijer ons veel verteld over het zijn van notaris. Onder andere 
welke opleiding je kunt volgen om notaris te worden en welke vakken je minimaal voldoende moet 
beheersen. Ook vertelde hij over de verschillende taken die je hebt als je notaris bent en over het 
aantal uren dat je minimaal werkt per week. Ook hebben we uitleg gekregen over pitchen; hoe je dat 
het beste kunt doen, hoe lang het hoort te duren en de belangrijkste dingen die je moet vermelden. 
Dit was heel erg interessant en vooral heel 
handig om te leren omdat we dit een les la-
ter zelf hebben moeten toepassen tijdens 
onze eerste pitch. Daarnaast mogen wij met 
onze eigen onderneming bij de ondernemersclub 
0492 ook een pitch verzorgen. Als laatste on-
derdeel van deze gastles mochten we vragen 
stellen aan Jan Meijer. Hierop hebben we 
toen uitgebreid antwoord gekregen, en zijn 
we veel te weten gekomen over het zijn van 
een notaris. 

Door: Phaedra Koster 

Inspirerende gastspreker: notaris Meijer 

 

Gastles deurwaarder 

 

Op donderdag 18 januari kwamen er twee deurwaarders van 
het bedrijf Janssen & Janssen op bezoek voor een gastles. Ze 
begonnen met zichzelf voor te stellen. Daarna kregen we 
een filmpje te zien over hoe een deurwaarder vroeger te 
werk ging en vertelden ze over de verschillen met nu. Ook 
vertelde ze over wat een deurwaarder precies doet en over 
hun eigen ervaringen. Het was een hele interessante gastles. 
 

Door: Karlijn Janssen (5Hc) 

 

Bezoek advocaten 

 

Op de een na laatste IBC dag (voor 5h en 6v) kwam Irene 
van Geel van het advocatenkantoor Goorts&Coppens 
langs. Ze legde uit wat er allemaal bij advocaat zijn komt 
kijken. Daarna hebben we nog een Quiz gespeeld waarbij 
ze verschillende  casussen betrok, hier zaten verassende 
maar ook bizarre verhalen tussen. Omdat een advocate 
iets minder met economie te maken heeft was dit leuk 
voor de afwisseling! 
Door: Evie Barendse (5Hc) 



 

Jeugdondernemingen Ondernemers werken 24/7, en zo ook de on-dernemers van de  nieuwe jeugdondernemin-gen. Zij zullen in volgende nieuwsbrieven voorstellen en nog vaak te vinden zijn op di-verse markten en andere verkooppunten! Om op de hoogte te blijven, kun je onze Face-book-pagina’s liken en vergeet niet onze In-stagram pagina’s te volgen! 

Gastles door Piet Verbakel 

Piet Verbakel, oudleerling van het Carolus Borromeus College,  
heeft ons verteld over zijn functie als een inkoper en heeft 
uitleg gegeven over wat zijn bedrijf doet. Wat hij tijdens zijn 
presentatie heeft aangegeven is dat hij flink gegroeid is, van 
“Production Planner” bij OnStream Data B.V. tot “Director 
Global Procurement Non Production Spend (NPS) Supply” bij 
Reckitt Benckisser (een multinational in consumptiegoederen) 
Deze veranderingen kwamen omdat hij altijd zijn Ikigai wilde 
vinden.(Japanse wijze op de reden van je bestaan te ontdek-
ken). Op het moment vindt hij dat hij bijna bij zijn Ikigai is en 
heeft als het einde van zijn presentatie aangeven dat je altijd 
naar je Ikigai moet gaan om zo het beste uit je leven te halen 

 

Door: Tom van der Zanden (4Hc) 

 



Introductiedag IBC 

De introductiedag vond plaats in het centrum van Helmond bij het Kunstkwartier en stond in het teken van logo’s, 
samenwerking en elkaar leren kennen. Biek, professioneel logo ontwerper, heeft vol enthousiasme verteld over  
onder andere logo’s, mogelijkheden, technieken en functies. Met alles wat we geleerd hebben gingen we hierna zelf 
aan de slag: aan de hand van een omschrijving van een persoon en onderneming hebben wij hier een passend logo 
bij ontworpen. Er moest niet alleen worden nagedacht waarom het logo er bij paste, maar ook nadenken over     
andere zaken als promotie. Dit logo hebben we per groepje gepresenteerd. Achteraf kregen we te horen wat er 
goed was, wat eventueel verbeterd zou kunnen worden en werden er kritische vragen gesteld. De dag was zeker 
leuk en interessant: we zijn de hele dag vermaakt en bezig geweest. Ook kijk je nu anders naar de invloed van een 
logo. Je realiseert je dat je je allerlei aspecten moet bezighouden om je logo zo succesvol mogelijk te maken.      
Kortom, een geslaagde introductiedag!  

Door: Niels Leenders (5Vb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage  
 

Op 12 oktober 2017 hebben we (4h/5V) onze eerste stagedag gehad. Van te voren hebben we al gekozen waar we 
stage wilden doen. Ik, Suuz van Tilburg heb stage gelopen bij de Rabobank. Dit deed ik samen met Merel Baker-
mans. Het was echt heel leuk! Merel en ik startte om 9 uur op het kantoor van de Rabobank. We werden daar goed 
opgevangen door Chris Vinke, Chris is een accountmanager en heeft ons de hele dag begeleid.   
We begonnen met een sollicitatiegesprek voor de functie Adviseur Dagelijkse Bankzaken. Hierna mochten Merel en 
ik een organigram maken over de Rabobank, dit was erg interessant.  
Vervolgens werden we rondgeleid, hier zagen we onder andere de kelder van het gebouw. Dit vond ik zelf heel inte-
ressant. Hier was namelijk een hele grote kluis met allemaal kleine lockers waar mensen allemaal belangrijke voor-
werpen in kunnen leggen. 
Na de rondleiding hebben we gewerkt aan een ondernemingsplan. Toen we bezig waren aan het ondernemingsplan 
kwam Chris naar ons toe en vroeg of we in de pauze even mee gingen wandelen. Dit was erg leuk! Wat ik leuk vind 
aan de Rabobank is dat het niet alleen om de leningen gaat, maar ook om de mensen zelf. Iedereen heeft een per-
soonlijk verhaal, dit maakt het werk ook leuk. Je bent heel veel met mensen bezig en samen zoek je naar een oplos-
sing. Rond 16:00 uur gingen Merel en ik naar huis. We vonden de stagedag heel leuk en gezellig, maar niet alleen 
dat natuurlijk, we hebben er ook veel van geleerd! 
 

Suuz van Tilburg (4HC) 


