Ondernemen

Wil jij je ondernemerschap ontdekken? Dat kan met
het vak ondernemen bij CLD Hof van Delft.
Ondernemen in het kort
Welke kennis en vaardigheden heb je
nodig om een eigen bedrijf te beginnen? Bij het vak ondernemen leer je wat
er komt kijken bij het opzetten van een
eigen onderneming. Je leert ook hoe
de ondernemingsmarkt in Nederland
in elkaar steekt. Je ontwikkelt onderne-

mersvaardigheden door het uitvoeren
van opdrachten uit de praktijk.
Je leert:
Presenteren/verkopen
Samenwerken
Reflecteren
Denken in oplossingen

Ondernemen
De vaardigheden pas je toe bij de verschillende onderdelen
van het vak ondernemen. Na afronding van je opleiding
kun jij:
- Een commerciële instelling tonen;
- Inspelen op trends en ontwikkelingen;
- Communicatieve vaardigheden (presenteren, verkopen)
toepassen;
- Samenwerken in een groep.

Ondernemen bij het CLD
Tijdens het vak ondernemen op Hof van Delft werk je
aan kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor je
toekomst. Het is de ideale voorbereiding op
een succesvolle vervolgopleiding op het
mbo of op de arbeidsmarkt.

VECON Business School
(VBS)
Wij vinden dat jij je ondernemersvaardigheden het beste leert in de praktijk met een
helder doel. We maken gebruik van de ervaringen van alle
scholen die aangesloten zijn bij de
Vereniging Vecon Business schools.

Waar JIJ wordt gezien!

Praktijkgerichte opdrachten
Je gaat aan de slag met praktijkgerichte opdrachten en daarnaast krijg je
ook workshops zoals etaleren en
ontmoet je ondernemers. Ook
ga je in een groep een idee
bedenken en presenteren
(pitchen). Daarna krijg je de
tijd om het idee verder uit
te werken en te verkopen
tijdens de kerst of zomermarkt. Daarbij leer je ook te
reflecteren: je weet wat goed
is gegaan en wat er in het vervolg beter kan.

Certificaat
Na het afronden van het programma met voldoende resultaat krijg
je een certificaat van de Vecon Business School. Hierop staan alle onderdelen en
competenties die je hebt behaald binnen Ondernemen. Een goede basis voor wie een vervolgopleiding
wil doen op het gebied van ondernemerschap of voor
wie een eigen bedrijf wil starten.

Scan de QR-code voor (nieuws over)
de data en de aanmelding voor onze
voorlichtingsactiviteiten.
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