
Dé vmbo-school 
voor de ondernemers 
van morgen.



Voor de ondernemers 
van morgen!

Wist jij dat je als ondernemer geen baas 
boven je hebt? Jij maakt zélf plannen 
en beslissingen, want als ondernemer 
heb jij je eigen bedrijf! 

Als jij later je eigen bedrijfje opricht, 
word je een ondernemer. Zo heet 
dat. Ondernemen leer je met vallen 
en opstaan. Daar is niets mis mee, 
maar het zou toch fijn zijn als je al op 
de middelbare school op weg wordt 
geholpen? Daarom zijn wij de school 
begonnen die er al veel langer had 
moeten zijn: de Heldring Business 
School. Dit is de allereerste vmbo-
school in Den Haag die leerlingen 
voorbereidt op het ondernemerschap. 

Bij de Heldring Business School 
leer je de fijne kneepjes van het 
ondernemerschap. Jij weet straks 
hoe je jezelf succesvol presenteert, 
hoe je een nieuw idee bedenkt, 
hoe je een bedrijfsplan opstelt, waar 
je de bank voor nodig hebt en hoe je 
ook in het Engels goed zaken kunt 
doen. Daarnaast word je gekoppeld 
aan echte ondernemers en doe je 
ervaring op in de praktijk. Kortom: 
Heldring Business School is een 
unieke en kersverse schoolformule, 
waarvan elke ondernemer die wij 
gesproken hebben zei: “Wauw, wat 
had ik daar graag zélf op gezeten!”.  



Jouw
schooltijd

Wist jij dat je ook al een eigen bedrijfje 
mag oprichten vóórdat je 18 jaar bent? 
Daar heb je dan wel toestemming voor 
nodig van je ouders

Op Heldring Business School krijg je, net als op 
andere scholen, gewoon vakken als Nederlands, 
Engels en wiskunde. Maar wat onze school écht 
bijzonder maakt, zijn de ondernemersvakken.

Onderbouw
Je gaat kennismaken met verschillende 
sectoren en beroepen in de Next Level uren. 
Dit zijn praktijkvakken. Je kunt kiezen uit: 

• Food & Cooking
• Beauty & Health
• Sport & Health
• Research & Environment
• Creativity & Innovation  
• Business & Technology

Tijdens de Next Level uren ga je ontdekken waar 
jouw interesses liggen en waar je goed in bent. 
Dat helpt jou te oriënteren voor de profielkeuze die 
je in de bovenbouw zal gaan maken.  

Tijdens de bliksemstages in de onderbouw neem 
je samen met klasgenoten alvast een kijkje in 
de keuken van een bedrijf. Je gaat gedurende een 
week op bezoek bij ondernemers in Den Haag. 
Dat is meteen een leuk voorproefje op jouw 
persoonlijke stage in de bovenbouw.   



Bovenbouw
Vanaf de 3e klas kom je op de 
business-dagen in je Heldring-
uniform naar school, zoals een echte 
ondernemer! Zo kun jij met volle 
overgave aan de slag met het profiel 
dat jij gekozen hebt. Want ga jij kiezen 
voor Economie & Ondernemen of ben 
je juist benieuwd naar Zorg & Welzijn?    

Bij Economie & Ondernemen staat het 
werken in een eigen onderneming 
centraal. Alle aspecten van het 
bedrijf komen aan bod: administratie, 
verkoop, het bedrijfsplan schrijven, 
een webshop opzetten, logistiek, ICT, 
enzovoorts. Je leert niet alleen uit 
boeken, maar voert ook opdrachten 
uit in onze eigen winkel of in onze 
vergaderruimte.  

 

Bij Zorg & Welzijn staat werken in de 
zorg centraal. In deze sector komen 
er steeds meer ondernemers bij. Alle 
aspecten van het werkveld komen aan 
bod: denk bijvoorbeeld aan directe 
hulpverlening, uiterlijke verzorging en 
het werken met kinderen, jongeren 
en ouderen. Je leert niet alleen uit 
boeken, maar voert ook opdrachten 
uit in ons zorglokaal of in onze keuken.  

Wist jij dat de jongst startende ondernemer 
in Nederland ooit 13 jaar was? Hij begon zijn 
bedrijfje vanuit een schoolopdracht!  



Ben jij de
ondernemer 
van morgen?

Wist jij dat de jongst startende ondernemer 
in Nederland ooit 13 jaar was? Hij begon zijn 
bedrijfje vanuit een schoolopdracht!  

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, zodat jij de weg 
door de digitale wereld straks op je duimpje kent. 
En als jij straks je diploma haalt, mag je ‘m nog 
houden ook!

Een tweede thuis
De komende jaren ben je bijna elke dag op school. 
Je wilt je dus wel thuis voelen. Heldring Business 
School is bewust een kleine school met veel 
aandacht voor jouw zorgen en veiligheid. Zo kan je 
bij jouw mentor en de leerlingenbegeleiders altijd 

terecht met vragen. En als je een keer wat extra tijd 
of hulp nodig hebt bij een lastig vak, kun je naar de 
hulpuren komen. Verder hebben de onderbouw 
en bovenbouw om de beurt pauze, zodat het niet 
te druk wordt en jij rustig wat kan eten in onze 
gezellige kantine. Natuurlijk krijg je ook een eigen 
kluisje, waar je al jouw spullen in kwijt kan.      
 

Wist jij dat je ook 
een bedrijfje kan 
starten zonder dat 
je personeel in 
dienst hebt? 
Dan is jouw bedrijf 
een eenmanszaak!



Ondernemers in en 
rond de school 
Op de Heldring Business School leer 
je alles wat je nodig hebt om later 
ondernemer te worden. En van wie 
kan je dat nou beter leren, dan van 
de ondernemers van nu? Wij nodigen 
regelmatig Haagse ondernemers uit 
om gastlessen te geven op school. 
Daarnaast organiseren we excursies 
naar bekende bedrijven, zodat jij ook 
alles van dichtbij kunt zien. Zo kent de 
wereld van ondernemen straks geen 
geheimen meer voor jou! 

Stages bij ondernemers 
Ondernemen leer je door dingen 
uit te proberen, door te vallen en 
op te staan. Daardoor merk je dat 
het steeds beter gaat. Normaal 
gesproken leer je dat allemaal pas 
ná je schooltijd, als je eindelijk voor 
jezelf begint. Maar bij ons op school 
begin je daar al metéén mee. Zo loop 
je in de onderbouw stage bij Haagse 
ondernemers, zodat je al heel vroeg 
ontdekt wat er nodig is voor een 
succesvol bedrijf. In de bovenbouw 
loop je een persoonlijke stage bij een 
bedrijf van jouw eigen keuze. Hier ga 
je volop aan de slag met dingen die je 
op school hebt geleerd. 

Ondernemen op zijn Haags

Wist jij dat er ieder jaar allerlei 
soorten bedrijven worden opgericht in 
Nederland? Vorig jaar waren dat er 
wel 200.000!



De ondernemers van morgen!  
Word je hier enthousiast van? Mooi, want als jij 
kiest voor Heldring Business School, zet jij volgend 
jaar al je eerste stappen naar een toekomst als 
eigen baas. Daar gaan we je zo goed mogelijk bij 
helpen. Speciaal daarvoor nodigen we professionele 
coaches uit die jou helpen te ontdekken waar jij 
goed in bent. Zo leer jij jezelf als ondernemer, de 
kneepjes van het vak én de wereld om jou heen 
kennen. Wie weet heb jij straks dan wel dat ene 
briljante idee waarmee je de toekomst een klein 
beetje mooier maakt!  

En wat nou als ik geen ondernemer 
wil worden?
Geen probleem! Ook dan is Heldring Business 
School een hele goede school voor jou, want hier 
kan je ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed 
in bent. En de typische ondernemersvaardigheden 
die je hier op school leert, komen later in elk bedrijf 
goed van pas!  

De ondernemers van morgen!  
De Heldring Business School is een VECON-
gecertificeerde school, en daar zijn we super trots 
op! Dat betekent bijvoorbeeld dat jij straks naast je 
schooldiploma ook een persoonlijk VBS-certificaat 
ontvangt. Hiermee kun je straks aantonen wat jij op 
het gebied van ondernemen extra hebt gepresteerd 
en dat jij straks goed voorbereid aan de slag kunt op 
je mbo-opleiding. Scan de QR-code voor meer info. 

Ondernemen op zijn Haags Wist jij dat als je een 
bedrijfje start met een 
nieuw idee dat nog niet 
bestaat, jouw bedrijf 
dan een Start Up wordt 
genoemd? Dit is Engels 
voor ‘opstarten’of 
‘beginnen’



Morsestraat 1 / 2517 RZ Den Haag
070 360 05 89 / www.kiesheldringbusinessschool.nl

Opendagen
zaterdag
28 januari 2023 
10:00 - 13:00 

vrijdag 
10 februari 2023 
16:00 - 20:00 


