
	  
	  

 

 

 

 

 

Doe je havo in 80% van de tijd! 

Creëer tijd voor verrijking van je havo-programma 

 
Ga de uitdaging aan en solliciteer voor 24 maart 2016! 

Als leerling van het CCC ligt hier voor jou een unieke kans! Je verrijkt je havodiploma met de 
modules van het International Business College: boekhouden, etiquette, psychologie, 
solliciteren, bedrijvenbezoeken, hbo colleges, reflectie op competenties, werklunches, 
ontvangst bedrijven, maatschappelijk verantwoord ondernemen, moderne vreemde talen. 
Bovendien word je opgeleid voor het diploma Financieel Ondernemer (Basiskennis 
Ondernemerschap en Elementair Boekhouden). Voor je profielwerkstuk gebruik je  je eigen 
gestarte bedrijf (Jong Ondernemen). 

De eerste sollicitatiegesprekken zijn vanaf eind maart tot eind april 2016. Je kunt tot en met 
24 maart 2016 je sollicitatiebrief sturen. Dit geldt voor leerlingen uit 3 havo/vwo en voor 
leerlingen uit 4 TL. Een eventuele tweede ronde, voor leerlingen die blijven zitten in de 
huidige gewone E&M-opleiding en leerlingen uit 4 TL, die geslaagd zijn, zal in juni 2016 
plaatsvinden. 

Ook leerlingen die instromen van de buitenlocaties van het Agnieten College worden 
uitgenodigd om te solliciteren voor het IBC. 

Voor meer informatie: neem contact op met de heer Brandsma tbrandsma@hetccc.nl (IBC-
docent) of mevrouw Wittendorp swittendorp@hetccc.nl (projectleider IBC). Telefoonnummer: 
088 850 75 00  



	  
	  

 

 

 

 

 

Sollicitatieprocedure en selectiecriteria voor toelating tot het International 
Business College op het Carolus Clusius College. 

 

Solliciteer door een brief met CV te schrijven aan mevrouw S.H.B. Wittendorp.  

 

Gezocht wordt een enthousiaste IBC-leerling:  

• die in staat is om het E&M-profiel in 80% van de tijd te doen  
• die bereid is om één dag in de week inzetbaar te zijn voor IBC-activiteiten 

(eventueel ook ’s avonds)  
• die bereid is om zich op de IBC-dag 'Business' te gedragen en te kleden  
• die bereid is om deel te nemen aan projecten in binnen- en buitenland 

 

Geboden wordt:  

• onderwijs binnen het Carolus Clusius College, in het hbo, in het bedrijfsleven en in  
• alternatieve onderwijssituaties  
• betere aansluiting op het hbo door het behalen van IBC-certificaat en het havo-

diploma in 5H 
• naast het gebruikelijke taalonderwijs een meer op de handel gericht taalonderwijs  
• kennis van het ondernemerschap, deelname aan examen Financieel Ondernemer 

 

Er zijn extra kosten aan verbonden, onder andere voor de cursus Financieel Ondernemer, de 
diverse reizen, de verplichte stropdas of shawl, de werklunches en de Stichting Jong 
Ondernemen.  

Ben je enthousiast, wil je iets meer weten van het ondernemerschap en ben je bereid om iets 
meer te doen dan de gemiddelde leerling, dan kun je vanaf heden een sollicitatiebrief 
inleveren bij mevrouw Wittendorp (inleveren via de administratie). In de brief vermeld je 
waarom jij naar het IBC wil en waarom je geschikt bent voor het IBC.  

Let bij het samenstellen van de brief op bijgaande selectiecriteria.  

Je sollicitatiebrief moet voorzien zijn van een door je ouders ondertekende bijlage. 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

Welke criteria nemen wij mee in de sollicitatieprocedure en kun je verwerken in je 
sollicitatiebrief? 

 

Inzet: 

• motivatie en bereidheid stapje meer te doen 
• flexibele schooltijden accepteren 
• deelnemen aan IBC-activiteiten 

 

Representativiteit: 

• uiterlijke verzorging; kleding; taalgebruik; 
• normen en waarden Carolus Clusius College 
• sociale omgang 

 

Kunnen: 

• rapportcijfers (3 havo of vwo, 4 havo of 4 TL) 
• presentaties (mondeling en schriftelijk) 
• omgaan met deadlines 
• zelfstandig werken 

 

Affiniteit: 

• met het vak economie 
• economisch inzicht klantgerichtheid 
• bijbaantjes / jobs 
• referenties 

 

  



	  
	  

 

 

 

  

 

Bijlage 2016 – 2017 Sollicitatiebrief IBC voor ouder(s) / verzorger(s)  

 

 

Beste mevrouw Wittendorp,  

 

Hierbij verklaar ik dat mijn zoon / dochter zich aanmeldt voor een sollicitatiegesprek voor een 
plaats op het IBC.  

 

 

Naam leerling :  

 

Klas :  

 

Datum :  

 

Handtekening ouder/ verzorger : 

 

 

 

Gelieve ondertekend bij te voegen bij de sollicitatiebrief 


