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Boekhouden met IBC 

De klas IBC van 2018 is dit schooljaar begonnen met 

boekhouden. In het begin hadden veel mensen uit die klas er 

moeite mee, maar omdat zij dit vaak oefenden vonden ze het 

uiteindelijk wat makkelijker. Het is niet iedereen zijn/haar 

favoriete deel van IBC, maar dit is natuurlijk wel belangrijk 

als je later een bedrijf wil opstarten. De jongeren uit deze 

klas hebben ook allemaal een kleine onderneming. Dit is 

dus zeker handig voor later in de toekomst maar ook nu als 

zij bezig zijn met hun eigen onderneming. 

 

Gastlessen bij Driessen ontvangen 

Bij IBC krijgen wij veel gastlessen van ondernemers en werknemers uit alle hoeken van Nederland. 
Van gastlessen over witwassen, Jan van Hout, naar een 
geschiedenisleraar die een bekend YouTube kanaal heeft 
naast zijn baan. Deze personen zijn altijd enthousiast en willen 
met veel plezier vertellen over hun baan. Zo krijg je een beter 
(of ander) beeld en perspectief over bepaalde beroepen wat je 
eerst niet had. Het is ook handig om te zien wat jij nou wel en 
niet leuk vindt om later als beroep te doen. Doe jij graag iets 
met cijfertjes? Dan is een accountant misschien wel iets voor 
jou. Na een gastles ben je altijd wel een ervaring rijker die 
meestal positief is, want ze nemen de tijd, het is dan ook nooit 
gehaast, dat is ook  altijd wel prettig.   

 

Stage Driessen 

Donderdag 25 september mochten wij 
meelopen bij een aantal plekken van Driessens. 
Ik heb gekozen om bij de kok te gaan staan. Ik en 
Max moesten al 
vroeg beginnen, omdat er ‘s middags minder te 
doen was. We hebben boontjes en broccoli 
gebakken. En hele lekkere broodjes met brie 
gemaakt. De kok vertelde ons veel over wat 
voor studies hij had gedaan, en welke hij leuk 
vond. Kortom we hebben veel geleerd en 
vonden het erg leuk. 
 

 

 

 

 



Logo ontwerpen workshop: 

Op de allereerste dag van het International business college gingen we naar het Anna theater in 

Helmond, waar we een workshop kregen over 

logo’s. We kregen informatie over hoe je een goed 

logo ontwerpt en over  de effecten van kleur op 

emoties. Hierna moesten we groepjes maken en 

kregen we de opdracht een logo te ontwerpen voor 

een bedrijf dat ons werd toegewezen. Mijn groepje 

kreeg de opdracht om een logo te maken voor een 

verzorgster.  Nadat we daarmee klaar waren 

moesten we het gaan presenteren en toelichten 

waarom we het logo zo hadden ontwerpen en 

waarom we voor bepaalde kleuren hadden 

gekozen.  

 

Embedded fitness:  

Met het ibc hebben wij op 24 oktober een bezoek gebracht 
aan het bedrijf aan Embedded fitness. Dit bedrijf ontwikkeld 
nieuwe spellen en technologieën om kinderen op een leuke 
wijze aan het sporten te krijgen. Toen we aankwamen op 
locatie kregen we eerst een presentatie over het bedrijf en 
wat ze doen. Daarna mochten we zelf de spellen uittesten 
en tips geven over wat er verbeterd zou kunnen worden. Dit 
was erg leuk om te doen. Uiteindelijk was het een zeer 
geslaagd bezoek.  
 

 

Stage: 

Ik heb stage gelopen bij Jansen Naninck BV. Dit is een 

bedrijf dat Vlisco en andere waxstoffen verkoopt. Bij mijn 

stage heb ik een dag meegelopen met Bas Jansen de 

eigenaar van Jansen Naninck BV. Ik heb meegekeken bij 

het ontwerpen van de stoffen, bestellen van Vlisco 

stoffen en bij het helpen van de Klanten. De klanten van 

deze stoffen zijn Afrikaanse mensen die heel Europa 

door reizen opzoek naar mooie kleurrijke stoffen voor 

hun kleren. Ik vond het heel leuk om een dag mee te 

kijken in het bedrijfsleven. 

 

 



Rechtbank Den Bosch: 

Op donderdag 26 september hebben we een gastles gehad van Irene van Geel van het 

advocatenkantoor Goorts & Coppens, over rechtszaken. We hebben hierbij een drietal rechtszaken na 

gespeeld in groepjes, wat erg leuk was om te doen. Zo konden we zelf aan de slag met het uitzoeken 

van argumenten die schuldig en onschuldig maken. Is eens wat anders dan alleen maar naar een 

verhaal luisteren.  

Als vervolg op deze gastles zijn we de week erop naar Den Bosch geweest om daar 2 rechtszaken bij te 

wonen bij de rechtbank. Het was al vanaf het begin zeer indrukwekkend. Toen we met de trein in Den 

Bosch aankwamen, was het nog geen 5 minuten lopen naar de ingang van de rechtbank. Daar moesten 

we door een poortje met metaaldetectoren en onze tassen door een ander poortje. Net zoals op het 

vliegveld eigenlijk. Je mocht natuurlijk geen messen of andere wapens mee naar binnen nemen.  

Toen we binnen waren, werden we meegenomen door een man die ons wat vertelde over een aantal 

feiten van de rechtbank en de verschillende soorten rechtszaken. Daarna werd het leuker. We mochten 

een tweetal rechtszaken bijwonen. Een ging over 3 jongens die betrokken zouden zijn bij een gevecht 

dat plaatsvond met Carnaval. 1Een werd schuldig  en de andere 2 werden onschuldig verklaard. De 

tweede rechtszaak ging over een man die zijn buurman had gemept met een tak. Deze rechtszaak was 

iets vager en vond ik het persoonlijk heel onduidelijk hoe het incident nu had plaatsgevonden.  

Aan het eind van de dag gingen we gewoon weer naar huis. Ik heb een hele goede indruk gehad van de 

rechtbank en vond het een leuke en leerzame ervaring. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uitwisseling Lippstadt  
Wij zijn met ibc naar Lippstadt geweest voor een uitwisseling. We zijn met een paar busjes op pad 
gegaan en zijn met open armen daar ontvangen door onze uitwisselingstudenten. We hebben ook 
bedrijven bezocht namelijk Warsteiner en Peters Schokowelt. En onze 
studenten hebben ons de stad Lippstadt laten zien. Als afsluiting hadden 
we met z’n allen een leuk avondprogramma en gingen we met z’n allen 
bowlen. Dit schooljaar hebben we onze uitwisselingsstudenten hier in 
Helmond mogen ontvangen en we hebben op de eerste dag het bedrijf 
Huijbregts bezocht waar we een rondleiding kregen door het bedrijf. 
Tijdens her avondprogramma zijn we gezellig met z’n allen naar 
Snooker Town geweest en hebben we het gezellig gehad. De volgende 
dag gingen we naar Den Bosch. We kregen een rondleiding en hebben 
plekken gezien waar we nooit eerder zijn geweest we hadden nog een 
leuke boottochtje door Den Bosch en wat vrije tijd maar toen was het 
toch echt tijd om afscheid te nemen van onze uitwisselingsstudenten wij 
hebben het erg leuk gehad en een leuke leerzame tijd gehad!  
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