
Ondernemen
Hof van Delft

Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst
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Wil jij je ondernemerschap ontdekken? 
Dat kan met het vak Ondernemen dat 
nieuw is bij Hof van Delft.

www.chrlyceumdelft.nlwww.chrlyceumdelft.nl



Ondernemen in het kort
In de onderbouw leer je bij het vak Ondernemen op Hof van 
Delft hoe de ondernemingsmarkt in Nederland in elkaar steekt 
en wat er komt kijken bij het opzetten van een eigen onder-
neming. In de bovenbouw leer je hoe je een webshop moet 
maken en in jaar 4 sluit je het ondernemen af met het door de 
praktijk erkende programma basiskennis ondernemerschap. 
Je ontwikkelt je ondernemersvaardigheden door het uitvoeren 
van opdrachten uit de praktijk. 

Je leert: 

Presenteren/verkopen 
Samenwerken   
Reflecteren 

Denken in oplossingen 

De vaardigheden ga je toepassen bij de verschillende onder-
delen 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; 
•  Vaardigheden toepassen op het gebied van kantoor-, retail- 

en magazijnautomatisering;
•  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 

Ondernemen Hof van Delft



Ondernemen Hof van Delft

Klaar voor de toekomst!

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. De docenten op Hof van 
Delft die het vak Ondernemen geven, maken gebruik van alle 
scholen die aangesloten zijn bij de Vereniging Vecon Business 
schools. Bij je diploma ontvang je een VBS-leerlingencertifi-
caat. Met dit certificaat kun je (ook voor je vervolgopleiding 
op het mbo) laten zien welke projecten je op het gebied van 
ondernemen hebt afgerond. 

Praktijkgerichte opdrachten
In jaar 2 gaan we aan de slag met praktijkgerichte opdrachten 
(zoals bijvoorbeeld het verkopen van artikelen op een kerst-
markt of op de open dag van school). Met het programma YES! 
van Jong Ondernemen ga je echte producten verkopen en 
geld verdienen. Jong Ondernemen biedt je de structuur om 
dit op een veilige, risicoloze manier te doen.
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Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o.

Locatie Hof van Delft
mavo/havo
Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft
T 015 268 43 70
E info@chrlyceumdelft.nl 
I  www.chrlyceumdelft.nl 

Voor meer informatie over het vak Ondernemen kun je  
contact opnemen met 
De heer C. (Christian) Leroux, docent Economie en  
Ondernemen
E c.leroux@chrlyceumdelft.nl

Voor vragen over alle schoolbrede zaken en  
sectoroverstijgende activiteiten:
Mevrouw M. (Monique) Radder, beleidsadviseur pr &  
communicatie SCO Delft e.o.
T 015 215 48 84  

(telefonisch spreekuur: dinsdag 11:30 - 12:00 uur)

E m.radder@scodelft.nl

Christelijk Lyceum Delft onderdeel van SCO Delft e.o.

Hof van Delft
mavo/havo

www.chrlyceumdelft.nl

Scan deze QR-code  
voor (nieuws over) de 
data en de aanmelding 
voor onze voorlichtings- 
activiteiten.
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