Dé vmbo-school
voor de ondernemers
van morgen.

Voor de ondernemers
van morgen!
Ondernemen leer je met vallen en
opstaan. Daar is natuurlijk niks mis
mee, maar het zou fijn zijn wanneer
onnodige valpartijen voorkomen
worden. Daarom zijn wij de school
begonnen die er misschien al veel
langer had moeten zijn: de Heldring
Business School, de allereerste
vmbo-school in Den Haag die
leerlingen klaarstoomt voor het
ondernemerschap.

Dit is mooi want ondernemers
zijn bijzondere mensen. Ze zijn
positief, ambitieus en houden van
vooruitkijken. Ze kunnen goed
improviseren en passen zich
gemakkelijk aan.

Het is hoog tijd voor onze school!
Inmiddels telt Nederland al meer
dan twee miljoen ondernemers
en zelfstandigen. In de handel, de
dienstverlening, horeca en in de zorg.
Het worden er alleen maar meer.

Steeds meer jongeren ontdekken wat
ondernemen zo leuk en aantrekkelijk
maakt. Niet werken voor een baas,
maar lekker zelf je eigen koers en
planning bepalen.

Waar anderen aarzelen, durven zij
op zijn tijd een risico te nemen. Dat is
precies waar we op dit moment in ons
land behoefte aan hebben.

Verantwoordelijkheid dragen, nieuwe ideeën
bedenken en samenwerken: het zijn allemaal
eigenschappen van goede ondernemers.
Heldring Business School leidt ambitieuze jongeren
op tot professionele ondernemers van morgen
en daar zijn we maar wat trots op. Wij leren ze
de fijne kneepjes van het ondernemerschap:
creativiteit, flexibiliteit, commercieel inzicht en
doorzettingsvermogen. ‘Gewoon’ Engels spreken,
maar ook business Engels, jezelf succesvol
presenteren, businessplannen schrijven en in
gesprek gaan met de bank.
Wij koppelen onze leerlingen aan echte
ondernemers en laten ze ervaring opdoen in de
praktijk. Heldring Business School is een unieke
splinternieuwe schoolformule waar Den Haag op
zat te wachten en waarvan elke ondernemer die
we gesproken hebben zei: ‘Wauw, wat had ik daar
graag op gezeten.’ Dat is misschien wel het mooiste
compliment dat we kunnen krijgen.

Jouw schooldag
Lessen voor ondernemers

Op de Heldring Business School krijg je, net als op
andere scholen, gewoon vakken als Nederlands,
Engels en wiskunde. Echt bijzonder op onze school
zijn de ondernemersvakken.
In de onderbouw maak je kennis met verschillende
sectoren en beroepen in de Next Level uren,
waarin je kan kiezen voor praktijkvakken als Food &
Cooking, Beauty & Health, Sport & Health, Research
& Environment, Creativity & Innovation en Business
& Technology.

In de bovenbouw kies je vervolgens
tussen de profielen Economie &
Ondernemen en Zorg & Welzijn.
In deze sectoren zijn steeds meer
ondernemers te vinden. Je leert dan
wat er binnen die sector nodig is
om later succesvol te ondernemen.
Om alvast te wennen aan het
ondernemerschap, kom je vanaf de
derde klas op de business-dagen in je
Heldring-uniform naar school!

Je eigen Chromebook

De wereld wordt iedere dag digitaler.
Voor jou, de ondernemer van morgen,
is het belangrijk dat je daar straks
goed mee om kan gaan. Daarom
krijgt iedere nieuwe leerling op
Heldring Business School een eigen
Chromebook van ons te leen, zodat jij
de weg door de digitale wereld straks
op je duimpje kent!

Een tweede thuis

De komende jaren ben je bijna elke
dag op je middelbare school. Je wil
je dus wel een beetje thuis voelen.
Op onze school hebben de onderbovenbouw daarom om de beurt
pauze, zodat het niet te druk wordt en
jij lekker rustig een broodje kan eten in
onze gezellige kantine. Natuurlijk krijg
je je eigen kluisje, waar je al je spullen
in kwijt kan.

Ben jij de
ondernemer
van morgen?
Ondernemerseigenschappen

Als ondernemer moet je van alle markten thuis
zijn. Je bent straks zelf de baas en dus ook zelf
verantwoordelijk. Goede ondernemers bedenken
altijd nieuwe ideeën. Ze zijn creatief, gemotiveerd
en kunnen tegen een beetje stress.
Ze blijven altijd positief, ook als het een keertje
tegen zit en gaan op zoek naar de oplossing.
Natuurlijk kunnen ze goed plannen en zijn ze niet
bang om hard te werken wanneer dat nodig is.
Waarschijnlijk kan je dat allemaal al een beetje,
maar als dat nog niet zo is, is het ook niet erg: je
bent hier om te leren!

Samen sta je sterker

De ondernemers van morgen!

Als je simpelweg een keer wat extra
tijd of uitleg nodig hebt voor een
opdracht of toets, kan je naar de
hulpuren komen. Hier kan je met hulp
van docenten werken aan de vakken
waar je wat meer moeite mee hebt.

Wie weet heb jij straks dan wel dat
ene briljante idee, waarmee je de
toekomst een klein beetje mooier kan
maken!

Dat wij een school voor de
ondernemers van morgen zijn,
betekent natuurlijk niet dat je vandaag
al een ondernemer moet zijn. We
nemen vier jaar lang de tijd om jou
alles bij te brengen wat je later nodig
hebt om voor jezelf te beginnen.
Stap voor stap, met begeleiding van
onze docenten, jouw mentor en de
leerlingbegeleiders. Bij hen kun je
altijd terecht met een vraag, of als je
ergens mee zit.

Als je kiest voor de Heldring Business
School, zet jij volgend jaar je eerste
stappen op weg naar een toekomst
als eigen baas. Vol nieuwe ideeën
en energie, klaar om de wereld te
veranderen. Op de Heldring Business
School willen we je daar zo goed
mogelijk bij helpen. Wij laten je kennis
maken met de wereld om ons heen
en leren je over de uitdagingen die we
als samenleving de komende jaren
aan moeten gaan. Ook leer je over
de kansen die er liggen, zodat jij daar
oplossingen voor kan bedenken.

Ondernemen op zijn Haags
Stages bij ondernemers

Ondernemen is een echt ervaringsvak. Je leert het
door uit te proberen, door te vallen, op te staan
en het opnieuw te proberen. Je merkt vanzelf
dat het steeds een stukje beter gaat. Normaal
gesproken leer je dat allemaal pas na je schooltijd,
als je eenmaal voor jezelf begint. Bij de Heldring
Business School begin je daar al meteen mee. Je
loopt in de onderbouw bijvoorbeeld met je klas
stage bij Haagse ondernemers, zodat jij al vroeg kan
ontdekken wat ervoor nodig is om later succesvol te
zijn. In de bovenbouw loop je een persoonlijke stage
bij een bedrijf waar jij enthousiast van wordt.

Ondernemen in het écht

Op de Heldring Business School ga je natuurlijk
alles leren over ondernemen, maar je gaat het
ook zelf doen. Op onze businessdagen kom je in
Heldring-uniform naar school. Op deze dag volg
je alleen maar praktijkvakken gericht op jouw
profiel. Je oefent met ondernemersopdrachten

tijdens de lessen. Ook ga je deel uitmaken van
ons hospitalityteam, dat op de businessdagen
bezoekers welkom heet, evenementen en
activiteiten organiseert en zorgt voor de catering.

Ondernemers in de school

Bij ons op school leer je alles wat je nodig hebt
om later ondernemer te worden. En van wie kan je
dat nou beter leren, dan de ondernemers van nu?
Daarom nodigen we Haagse ondernemers uit om
gastlessen te geven en je leren hoe je de verkoop
aanpakt voor jouw onderneming. En we organiseren
excursies naar bekende bedrijven, waar je alles van
dichtbij kan zien, zodat de wereld van ondernemen
straks geen geheimen meer voor jou kent!
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