
Omdat scholing werkt!

Doe mee aan 
onze cursus 
Jong & Ondernemend!
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> Persoonlijk
> Hoe presenteer ik mezelf?

> Hoe leer ik leren?

> Luisteren en interviewen

> Nooit genoeg geld!

> Hoe voer ik een gesprek?

> Zakelijk   
> Ben ik een ondernemer?

> Wat is marketing? 

> Welke bedrijfsvorm kies ik?  

> Hoe kom ik aan geld voor de start? 

> Wel of niet lenen bij de bank?

Tijdens de cursus krijg je genoeg gelegenheid om aan je eigen 

ondernemingsplan te werken.

> Het doel van deze cursus is:
> duidelijk te krijgen wat je wilt en wat je kunt

>  te weten te komen waar je aan moet werken om je doel(en) 

te bereiken

> je te leren hoe je woorden in daden omzet

>  je te leren hoe je ondernemingsplan eruit moet zien om  

kans van slagen te hebben. 

Deelname is gratis! Wij vragen van jou motivatie en inzet!

> Wanneer?
> De cursus wordt twee keer per week gegeven

>  twintig lessen op maandag en woensdag (of op maandag en 

donderdag)

> Van 09.30-12.00 uur

> Wanneer?
 Nog niet bekend

> Vragen en aanmelden 
 Mail: mkoop@haarlem.nl

Heb jij je vmbo- of mbo-opleiding afgebroken? Woon je in de regio Zuid- of Midden-

Kennemerland (rondom Haarlem of in de IJmond) en ben je minimaal 18 en nog geen 

23 jaar? Heb je geen werk of ben je toe aan ander werk? Loop je al tijden rond met het 

idee om een eigen bedrijf te beginnen? Dan hebben wij nieuws voor jou!

Het Leerplein start in het voorjaar een korte cursus in ondernemerschap. In tien we-

ken tijd (2 x 2,5 uur per week) leer je van alles over het starten van een eigen bedrijf. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

In tien weken tijd 
leer je van alles over 
het starten van een 
eigen bedrijf
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