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Projectleider 20-80learning:
Het 20-80learning concept 

haalt het allerbeste in 
leerlingen boven. Het 

onderwijs is fantastisch als 
leerlingen zich thuis voelen 

binnen een opleiding! Een van 
mijn leerlingen zei dat het IBC  

zijn redding was.'

Marianne Vos, topsporter:
'Toen ik van 20-80learning hoorde, 
was ik gelijk enthousiast. Zonder 
uitdaging geen motivatie en dus 

geen resultaat. Door 20-80learning 
krijg je tijd om je te focussen op 
doelen. Als je ergens voor gaat, 

word je gelukkig!'

Ex-IBC'er:
 ‘Dankzij 20-80learning 
heb ik mijn bovenbouw 

havo wel zonder vertraging 
doorlopen;de  reden; de 

docenten zijn zo relaxed door 
het effect op hen van die 

ene dag! Nu volg ik zelfs een 
universitaire studie ’

Inspecteur VO:
‘Het blijkt dat 20-80learning sterk 
bijdraagt aan de motivatie van de 

havo-leerlingen bovenbouw.
Bijkomend effect is dat er 
tevens sprake is van een 

betere voorbereiding op de 
vervolgopleiding.’

de heer Jeroen Deijsselbloem, 
voormalig minister van Financiën – 

kabinet Rutte II:
'IBC en VMBO Business 
& Language zijn leuke 

programma's.' 

Docent 20-80learning:
'De 20-80learners geven mij 

als docent energie.'

Ex-20-80learner:
'20-80learning geeft je als leerling 

bruikbare tools voor je je hele 
leven. Door de praktijkervaring 
leer je waarin je goed bent en 

waarin je minder goed in bent. Die 
zelfkennis en het proefstuderen 

op het hbo geeft je grote 
voorsprong.'

Ouder 20-80learning leerling:
‘Dankzij 20-80learning heeft 

mijn dochter weer zin in 
school en ze weet welke hbo 

ze gaat doen.'
Teamleider onderbouw:

'Wij bouwen 20-80learning op 
vanaf de onderbouw met 
20-80juniorlearning. Zo 

bereiden wij de leerlingen 
voor op de 20-80learning in 

de bovenbouw. 
20-80juniorlearning betekent 

meer dan de verhouding 
in het leeraanbod. De 

focus is ook  gericht op de 
uitgangspunten: uitdagen & 

doelgerichtheid: onderbouwd 
door vrijheid, 

real life, motivatie en vorming. 

20-80learning daagt uit, is dynamisch en 
brengt de leerling op voorsprong!
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Teamleider havo:
'20-80learning helpt onze 
leerlingen de ondernemer 
in zichzelf te ontdekken en 

vaardigheden te ontwikkelen, 
die op allerlei momenten 
in hun (school)carrière van 
pas zullen komen. Deze 

uitdagende en inspirerend 
vorm van onderwijs past 

uitstekend bij onze leerlingen 
en onze school. 



20-80learning maakt leren véél leuker!
20-80learning impliceert dat een puber de mogelijkheid krijgt om zijn reguliere
opleiding in 80% van de tijd te doen. In de overige 20% volgt de leerling één dag 
of een aantal dagdelen per week een ander programma. Het doel is dat de leerling 
uitgedaagd wordt om (nog) beter te presteren en om tot een passende keuze 
te komen in het mbo, hbo of wo. 20-80learning is gericht op personalisering, 
ondernemend gedrag, praktijk en persoonlijkheidsontwikkeling.

Na anderhalf jaar ontvangt de leerling het 20-80learningdiploma met plusdocument 
mede ondertekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
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Start in de onderbouw met de doorlopende leerlijn 
20-80learning en bereid de leerling voor op een nog sterkere 
bovenbouw. 20-80juniorlearning betekent meer dan de 
verhouding in het leeraanbod. De focus is ook in de onderbouw 
gericht op de uitgangspunten: 
ontsaaiing = uitdaging & doelgerichtheid: onderbouwd door 
vrijheid, real life, motivatie en persoonsvorming.
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20-80learning daagt uit, personaliseert, is praktijk, is 
doelgericht en brengt de leerling op voorsprong!

‘Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat saaiheid niet mag. Een ondernemer
moet alert zijn op gebied van marktwerking: een docent is een ondernemer en dient
zich dagelijks bewust te zijn van zijn klant en zijn product.
Onderwijs = Ondernemen! Onderwijs moet niet dichtgetimmerd zijn, dat leidt
namelijk tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien.’
(Leny van der Ham- van Dijk, founder 20-80learning & directeur C4 20-80learning)

20-80learning past bij jou als leerling? Waarom?

Jij krijgt uitdagend onderwijs; jij komt op voorsprong; jij personaliseert jouw 
opleiding.
Jij krijgt praktijkgericht onderwijs en gaat doelgericht naar jouw vervolgopleiding; 
jij hebt echt minder kans op uitval op het mbo, hbo en wo.

Spreekt 20-80learning je aan? Zoek dan een 20-80learningschool in je omgeving. 

20-80learning past bij u als school? Waarom?   

U laat een frisse wind waaien in uw onderwijs; u genereert ondernemendheid,
creativiteit en welbevinden.
U profileert zich in de regio; u werkt mee aan bewezen betere aansluiting met het
mbo, hbo en universiteit.
U voldoet aan praktijkgericht onderwijs, aan personalisering en aan maatwerk.
U ontvangt plusdocumenten; U hoort bij een scholengroep.

Spreekt 20-80learning u aan? Neem dan contact op met het C4 20-80learning.   

C4 20-80learning
T +31 6 33 84 37 66
E info@20-80learning.nl
 I www.20-80learning.nl
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