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Inleiding 

Op het Mondriaan College zijn naast kennis ook vaardigheden van belang: samenwerken, creëren, 

organiseren, presenteren en niet in de laatste plaats ondernemen. Wie hier goed in is zal het in de 

vervolgopleiding, maar ook in de samenleving wel redden, denken wij. Deze vaardigheden komen 

dan ook op veel plaatsen en in veel vakken terug.  

 

Speciaal voor ‘ondernemen’ hebben wij, als business-school, een extra mooi programma bedacht. 

Voor een deel is dat programma voor iedereen. Iedereen moet immers een beetje ondernemen in 

het bloed krijgen. Ondernemen staat voor op het juiste moment lef hebben, risico durven nemen 

op een goede manier! Iets hiervan hebben we allemaal nodig. Maar we willen het voor jou ook nog 

veel echter maken. Zeker als je ervan droomt later een eigen bedrijf te gaan opzetten. Of als je 

denkt dat je in je beroep als bijvoorbeeld kunstenaar óók flink ondernemend moet kunnen zijn. Of 

als sport professional!  

 

Kortom: als je je er nog meer in verdiept, heb je er nog meer aan. Daarom is het goed dat we ook 

ondernemende docenten hebben die dit programma voor jullie hebben ontwikkeld! Daar ben ik 

best trots op! Bovendien: een laatste nuttige vaardigheid zit in dit spreekwoord: goed voorbeeld 

doet goed volgen, dus dat wens ik jullie toe als opbrengst van het programma. Veel plezier! 

 

 

Erik Jan Bakker 

Locatie-directeur Mondriaan College  
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De onderbouw: kennis maken met ondernemen en het bedrijfsleven 
In de onderbouw maak je voor het eerst kennis met wat ondernemen nu precies inhoudt. Je gaat 

de eerste drie jaar binnen verschillende vakken aan de slag met ondernemen en business. Een 

deel daarvan doe je met je hele klas samen en als je er niet genoeg van kunt krijgen, is er ook nog 

de keuze voor het Mondriaanuur Ondernemen. Hier ga je in de praktijk met ondernemen aan de 

slag. 

 

Ondernemen in de brugklas 
Ook al heb je in het eerste jaar nog niet het vak economie, toch valt er al heel wat te doen op het 

gebied van ondernemen. Zo ga je met de hele klas een actie opzetten voor het goede doel, 

waarmee jullie tijdens de kerstmarkt winst proberen te maken.  

 

Ondernemen in de tweede klas 
In de tweede klas krijg je voor het eerst het vak economie waar je de basis van het ondernemen 

leert. Tijdens deze uren leer je vooral wat er allemaal in de wereld van bedrijven gebeurt en hoe dit 

in elkaar steekt. We gaan dit uur oefenen met het maken van budgetten en we kijken naar hoe het 

verdienen en uitgeven van geld werkt. Verder gaan we dit jaar kijken bij bedrijven tijdens de 

bedrijvendag. Hierbij kom je in gesprek met ondernemers en leer je waarom iemand ervoor gáát 

om een eigen bedrijf te starten. 

 

Ondernemen in havo 3 
Tijdens de uren economie in havo 3 gaan we voor het eerst aan de slag met boekhouden. Hier leer 

je de basis van hoe bedrijven hun winst of verlies vastleggen. Tijdens deze lessen gaan jullie ook 

virtueel een telefoonbedrijf onderhouden waarbij jullie tegen elkaar proberen zo veel mogelijk winst 

te maken.  

 

Omdat je dit jaar je definitieve vakkenpakket gaat kiezen, is er tijdens LOB (oriëntatie op loopbaan 

en beroep) veel aandacht aan ondernemen en wat je daarvoor moet kunnen. 

 

 

De bovenbouw: Businessclass en Ondernemen 
In de bovenbouw kun je kiezen voor twee economische vakken, namelijk economie en 

bedrijfseconomie. Het grote verschil tussen beide vakken is dat je bij economie kijkt naar hoe de 

samenleving (de wereld) in elkaar zit en bij bedrijfseconomie kijken we naar het reilen en zeilen 

van een bedrijf. Iedere leerling die kiest voor bedrijfseconomie doet automatisch mee met de 

businessclass, waarbij er een verdiepend lesprogramma is rondom ondernemen. Deze 

businessclass wordt uiteindelijk afgesloten met een certificaat waarmee je veel mogelijkheden 

hebt. 

 

Wil je wel met ondernemen bezig zijn, maar hoeft het allemaal niet zo diepgaand te zijn als in de 

businessclass? Dan is ook in de bovenbouw het mogelijk om de uren ondernemen te volgen. 

 

De Businessclass 
Als je kiest voor de Businessclass, ga je niet alleen met de theorie van ondernemen uit de vakken 

economie en bedrijfskunde aan de slag, je wordt zelf de directeur van je eigen bedrijf! Tijdens dit 

project krijg je alle hulp om je bedrijf op te zetten. Zo haal je een landelijk erkend boekhouddiploma 

en kom je in contact met ondernemers uit de regio. Ook krijg je aan het einde van het programma 

een certificaat waarmee je bij economische studies op het HBO, vakken mag overslaan en je de 

boekhouding voor een midden-klein bedrijf mag doen. 
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De Businessclass is een uitbereiding op het landelijke bedrijfseconomie programma. Je hebt twee 

uur in de week bedrijfseconomie en dit wordt uitgebreid met twee uur projectmatig en praktisch 

bezig zijn met ondernemerschap. Naast het landelijke bedrijfseconomie programma worden in de 

businessclass de volgende drie onderdelen behandeld: 

 

1. Het opzetten en onderhouden van een eigen bedrijf 

2. Ondernemerschap  

3. Elementair Boekhouden 

 

Eisen voor de Businessclass 

De Businessclass kan door iedere havo 4 leerling -zowel regulier als instromer- in ieder 

vakkenprofiel gekozen worden. De enige eis die er wordt gesteld is dat je er vol voor wilt gaan en 

een stapje extra wilt doen buiten je vakkenpakket. 

 

Onderdelen van de Businessclass 

Het eigen bedrijf: 

Een eigen bedrijf is niet niets, er komt veel bij kijken. Van idee tot uitvoering krijg je hier op school 

de ruimte om dit eigen bedrijf op te zetten. Je mag zelf kiezen wat dit bedrijf gaat doen en krijgt 

daarbij alles erop en eraan. Van een bedrijfsbankrekening tot aan een internetsite en 

verkoopadres. Dit bedrijf richt je in tweetallen op en je wordt daarbij door de school en de 

talentencampus begeleid.  

 

Het doel van ieder bedrijf is natuurlijk om winst te maken. Mocht dit niet lukken, dan staat de 

school uiteindelijk garant voor de verliezen. Natuurlijk gaan we ervan uit dat je winst maakt met je 

bedrijf en mocht het nu zo goed bevallen, dan krijg je zelfs de kans om ook na het project het 

bedrijf voort te zetten. Het is namelijk jouw bedrijf en jij beslist wat ermee gebeurt. 

 

Ondernemerschap: 

Bij ondernemen komt stiekem heel wat kijken. De beste ondernemers weten namelijk niet alleen 

wat er speelt op de markt, maar weten ook veel van zichzelf. De basis van dit onderdeel is dan ook 

dat je gaat achterhalen wie je bent, wat je talenten zijn en hoe je dat in gaat zetten. 

 

Vervolgens gaan we dit uur de vaardigheden oefenen om van je talenten gebruik te maken. Hoe 

presenteer je jezelf bijvoorbeeld? Hoe voer je een gesprek, bijvoorbeeld om een opdracht te 

verwerven of een andere positie binnen een bedrijf? Dit zijn allemaal dingen die je kunt oefenen en 

waarmee je aan de slag kunt gaan en die in het echt natuurlijk ook zo voorkomen. 

 

Ook kan je daarbij veel leren van anderen. Tijdens de uren ondernemerschap gaan we in gesprek 

met verschillende ondernemers uit de regio. Vaak kunnen deze mensen je veel leren over het hoe 

en waarom ze zijn begonnen als ondernemer en wat ze zijn tegengekomen. 

 

Elementair boekhouden: 

Bij Elementair boekhouden ga je aan de slag met het halen van een boekhoudkundig diploma. Dit 

is een flinke uitbereiding op het bedrijfseconomie programma, waarbij je uiteindelijk een landelijk 

erkend boekhoud diploma gaat halen. Met dit diploma mag je voor een midden-klein bedrijf ook 

echt de boekhouding doen. Erg handig als je een eigen zaak wilt beginnen. Ook wanneer je 

ouders thuis een bedrijf hebben, of als je bij een bedrijf werkt waar ze nog iemand op de 

administratie zoeken, kun je meteen aan de slag. 

Als je na het Mondriaan College een economische of bedrijfskundige studie wilt gaan volgen, heb 

je nog een extra voordeel. Je kunt namelijk met het diploma Elementair boekhouden op 

verschillende HBO opleidingen vakken overslaan. Een dubbel voordeel dus. 
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Tijdspad van de Businessclass 

 

De Businessclass zal er als volgt uit zien: 

havo 4 

 Businessclass uur 1 Businessclass uur 2 Bedrijfseconomie 

Periode 1 Ondernemen Elementair boekhouden 2 uur in de week werken 

aan het vaste 

programma 

bedrijfseconomie 

Periode 2 Ondernemen Elementair boekhouden  

Periode 3 Elementair boekhouden Elementair boekhouden  

Periode 4 Elementair boekhouden Elementair boekhouden  

 

havo 5 

 bedrijfskunde Profielwerkstuk 

Periode 1 2 uur in de week werken aan het 

vaste programma bedrijfseconomie 

Keuze voor een bedrijfskundig 

onderwerp 

Periode 2  Keuze voor een bedrijfskundig 

onderwerp 

Periode 3   
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