REFERENTIES
Afstandsonderwijs vraagt discipline en zelfstandigheid. In het begin ging dat niet vanzelf, ik heb
geleerd hulp te vragen als dat nodig was. Het superduidelijke lesmateriaal is speciaal door en
voor IBID ontwikkeld. Het ‘werkschema’ is ook erg handig; je spreekt de planning af met je
docent maar die kan (bijna) altijd worden aangepast. Ik voel mij heel erg gesteund door mijn
docent, altijd wordt gekeken naar wat het beste werkt voor mij.
Nora Vos, Dutch A SSST-examen in mei 2016
Ik ben onder de indruk van de professionaliteit van IBID, op alle fronten. Maar vooral van de
manier waarop de docenten er in slagen een persoonlijke band op te bouwen met de leerlingen.
‘Op maat’ betekent bij IBID écht ‘op maat’.
Corien Vos, moeder van Nora Vos, Dutch A SSST-examen in mei 2016
IBID is een professionele organisatie met zeer ervaren leerkrachten. De communicatie is helder,
punctueel en toereikend. Wij zijn de leerkrachten zeer erkentelijk voor alle hulp die ze onze kinderen bij
dit programma hebben geboden, via regelmatige e-mails en Skypegesprekken. Er is ook goede aandacht
voor de persoonlijke omstandigheden van de leerlingen. Ook de communicatie met de school heeft erg
geholpen, IBID heeft perfect geholpen met timing en organisatie van de examens.
Maaike Evers, moeder van Noor Evers, Dutch A SSST-examen in mei 2016
In juli 2014 heeft mijn dochter Lilith haar IB diploma gehaald op Tanglin Trust School in Singapore. Deze
school had toen nog geen ervaring met IBID, Lilith heeft echter haar Nederlands met een IB6 afgesloten,
tot volle tevredenheid van zowel de school als haarzelf. In juli 2016 hoopt mijn zoon Jillis zijn IB diploma
te halen op de British School Jakarta. Zowel de school als mijn zoon zijn heel tevreden over de
begeleiding van IBID. Mijn zoon heeft ook het pre-IBDP gedaan bij IBID want ik had er nogal mijn twijfels
over of hij wel een zelfstudie aan zou kunnen. Een uitstekende beslissing want nu waren hij en ik ervan
overtuigd dat het mogelijk was voor hem. Ik kan IBID echt aan iedereen aanraden. IBID-team; hartelijk
dank voor jullie professionele begeleiding van mijn kinderen!
Liesbeth van der Hulst, moeder van Lilith en Jillis (mei examens 2014 and 2016)
Mijn dochter en zoon hebben de begeleiding van IBID als zeer goed ervaren. De persoonlijke aandacht en
coaching van de IBID-docent was van groot belang voor mijn kinderen bij het volgen van dit toch wel
pittige International Baccalaureate zelfstudievak. De IBID-organisatie werkt zeer professioneel op zowel
educatief en administratief vlak.
Marloes de Saegher-Weel, moeder van Valérie en Joël de Saegher, Dutch A SSST-examen in mei 2013
en mei 2015 op Doha British School, Qatar
Onze zoon volgt het IB Nederlands SSST via IBID. Wij zijn zeer tevreden over de begeleiding. Er worden
duidelijk afspraken gemaakt die worden nageleefd door beide kanten. Er wordt contact onderhouden via
FaceTime en e-mail. Het programma is aan het begin van het jaar duidelijk en wordt via deze structuur
overzichtelijk afgewerkt. Het is absoluut hard werken voor onze zoon maar gelukkig is het resultaat er
ook naar.
Sandra van Voorden, moeder van Prosper van Voorden. Dutch A SSST-examen in mei 2016 op
Redlands, Sydney
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Onze twee zonen hebben allebei het pre-IB en het IB-Dutch-programma bij IBID gevolgd. De oudste heeft
dat twee jaar geleden met goed resultaat afgerond en de tweede hoopt dat dit jaar te doen. Ze hebben
beiden bevlogen en inspirerende docenten gehad. De regelmatige e-mails en Skypegesprekken hielpen
hen bij de les te blijven; de duidelijke lesplannen gaven hen structuur bij het studeren. Wij zijn blij dat we
IBID ooit hebben gevonden.
Naam ouders bekend bij IBID
Tijmen is in 2015 begonnen met het tweejarige pre-IBDP programma van IBID. Na 5 jaar NTC-onderwijs
was het wel een stap omhoog qua niveau betreffende zowel het brede kader waarin de onderwerpen
behandeld worden, als het niveau van de leesboeken die worden voorgeschreven. Het vergt wat meer
inzet van Tijmen, maar het motiveert ook veel meer. De docent spoort regelmatig aan, maar laat ook
voldoende mogelijkheden tot flexibiliteit ten opzichte van de dagschool, waarbij de leerling
verantwoordelijkheid moet nemen en moet communiceren. Dat spreekt mij erg aan. Onze dochter gaat
ook zeker dit programma volgen!
Mirjam Martens, moeder van Tijmen van de Hoef, Berlin International School
Ik verliet Nederland toen ik twaalf was en woonde sindsdien in Hong Kong. Het volgen van Nederlandse
les was dus een echte uitdaging voor mij, IBID heeft mij de mogelijkheid gegeven om met het Dutch A
SSST programma mijn Nederlands op hoog niveau te brengen. Het vereist veel werk maar het is absoluut
de beste manier om je voor te bereiden op wat Nederland te bieden heeft. Dankzij IBID heb ik de
mogelijkheid aangeboden gekregen om aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam te studeren. Het
tweejarige programma heeft mij niet alleen geholpen met het verbeteren van mijn woordenschat, maar
IBID heeft mij ook beter inzicht gegeven in de Nederlandse cultuur.
Job Venhoek, examen Dutch A SSST in mei 2015
Onze zoon volgt het pre-IBDP programma. De lesstof is duidelijk een voorbereiding op het IBDPNederlands, het lesmateriaal is interessant en goed om zelfstandig mee te werken. Zijn docent is zeer
ervaren en ze begrijpt hoe het is om in het buitenland te wonen; hoe lastig Nederlandse taal is als je er
niet iedere dag mee in aanraking komt en hoe moeilijk het is om Nederlandse les te volgen op afstand.
Zij is flexibel, denkt mee met onze zoon over planning van het huiswerk en welke stof of aanvullend
lesmateriaal het beste aansluit. Zij is betrokken en heeft een positieve manier van lesgeven. De
communicatie verloopt goed, via email en Skypegesprekken. Darik’s Nederlands is enorm vooruitgegaan
sinds hij Nederlands volgt bij IBID en hij werkt er met plezier aan.
Manon de Jong-Vergeer, moeder van Darik de Jong, IST Dar es Salaam, Tanzania
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