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De verbinding
Windkracht 10, koers vooruit!
Op 10 oktober 2012 vierde Lentiz het 10-jarige bestaan. Er is veel gerealiseerd
in de afgelopen jaren. Negen Lentiz-scholen zijn in een nieuw jasje
gestoken. Iedere Lentiz-school heeft een eigen onderwijsconcept
ontwikkeld, toegespitst op de eigen doelgroep. Nieuwe opleidingen zijn
ontwikkeld. Tweetalig onderwijs is ingevoerd. Lentiz is actief tot ver over
onze landsgrenzen heen: in Europa, Afrika en Azië. Met Lentiz | cursus &
consult bedienen we onze klanten op de werkvloer. We werken in de regio
nauw samen met het toeleverende onderwijs en het vervolgonderwijs.
Met maatschappelijke instellingen, gemeenten en bedrijven.
Op 10 oktober hebben we de balans opgemaakt. Waar staan we en wat is
de koers de komende jaren? Zo’n moment is bij uitstek de gelegenheid
om vooruit te kijken. Op die dag zag dus ook ons nieuwe Strategisch
Meerjarenplan het licht.
In vier woorden hebben we onze strategie samengebald: “Windkracht 10,
koers vooruit!”
Goed en uitdagend onderwijs. Dat is onze ambitie. Onderwijs van kwalitatief
hoog niveau. Onderwijs dat maatschappelijk relevant is. Dat past bij de
regio. Dat internationaal georiënteerd is. Onderwijs dat jonge mensen
aanspreekt en inspireert. Onze docenten spelen hierbij een cruciale rol.
Daarnaast hebben we de ambitie ‘werelden te verbinden’. Lentiz als spil
tussen onderwijs, overheden, organisaties en ondernemingen in onze
regio. Als intermediair tussen de belevingswereld van onze leerlingen
en de professionele wereld waarin zij na hun opleiding terechtkomen.
We hebben onze koers bepaald. De lat ligt hoog. U hoort van ons.

Gert Kant
Voorzitter Raad van Bestuur

‘We hebben
de ambitie
werelden te
verbinden’

Reageren kan! netwerk@lentiz.nl
Lentiz netwerk
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Het visitekaartje van

René Bosman
atie &
Manager Inform
g (I&A)
Automatiserin
p
onderwijsgroe
anisatie: Lentiz

Naam:
Functie:
Org

Achtergrond
Ik ben al tien jaar manager I&A, maar mijn werk is nog geen
twee dagen hetzelfde geweest. Die afwisseling vind ik leuk,
ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het hoort ook
bij dit vakgebied, want de technologische ontwikkelingen
gaan zó snel. Het is mijn taak om die technologie te vertalen
naar mogelijke toepassingen binnen onze organisatie. Mijn
roots liggen in het onderwijs, waar ik onder meer informatica
heb gegeven. Van die achtergrond heb ik nog steeds profijt:
ik snap goed wat mijn collega’s voor de klas aan het doen
zijn.

Focus
ICT-gebruik in het onderwijs was heel lang aanbodgestuurd:

‘Altijd, overal,
met ieder
apparaat op het
Lentiz-netwerk’
René Bosman
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de technologie was leidend. Toen onze hardware dit jaar
moest worden vervangen, heb ik dat samen met de scholen
omgedraaid: we hebben geanalyseerd wat hun functionele
behoeften waren en daar heb ik de leverancier de juiste
technologie bij laten zoeken. Leerlingen en medewerkers
verwachten dat ze altijd, overal en met ieder apparaat op
het Lentiz-netwerk kunnen. Dat kunnen we intern niet
allemaal faciliteren, dus moesten we een deel uitbesteden.
Uiteindelijk hebben we alles op de achtergrond – zoals
servers en dergelijke – geoutsourcet. Dat was een heel
intensief maar succesvol traject, dat nu bijna is afgerond:
in 2013 zijn alle scholen over op deze nieuwe infrastructuur.

Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra van Hogeschool Inholland

‘We moeten
van het lelijke eendje
weer een zwaan maken’
Doekle Terpstra kreeg bij zijn aantreden als bestuursvoorzitter eind 2010 een monumentale taak mee:
los onze bestuurscrisis op en maak van het belaagde Inholland weer een florerende instelling voor
hoger onderwijs. Nu, bijna twee jaar later, lijkt de oud-vakbondsman de organisatie weer goed op de
rails te hebben. “Inholland heeft het te lang te hoog in de bol gehad.”

‘Ik kwam hier niet
om het licht uit
te doen’

Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter Hogeschool Inholland

Lentiz netwerk
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Grootschalig, kleinschalig
De entree van Inholland aan de Haagse Theresiastraat
gaat schuil achter glazen puien en moderne
hoogbouw. Het uitzicht vanuit Doekle Terpstra’s
werkkamer in het pand laat iets heel anders zien:
kronkelige straatjes, vol met opeengepakte oude
panden. Het zou een metafoor kunnen zijn voor
een van de hardnekkigste misverstanden waar de
bestuursvoorzitter mee te maken krijgt. Terpstra:
“Aan Inholland kleeft het beeld dat we megalomaan
groot zijn, maar dat lijkt alleen maar zo als je naar de
organisatie als geheel kijkt. Ja, we hebben in totaal
zo’n 32.000 studenten, maar dat zijn er tussen de
drieduizend en achtduizend per locatie en maar een
paar honderd per opleiding. In feite lopen we juist
aan tegen de kleinschaligheid van onze organisatie.”

Omgekeerde Legodoos
Een ‘omgekeerde Legodoos’ noemt Terpstra die
lappendeken van opleidingen. Er is voor ieder wat
wils, maar dat gaat ten koste van het profiel van de
hogeschool. Terpstra: “Dat concept is onhoudbaar. We
zijn een randstedelijke hogeschool, dus we moeten
onderwijs aanbieden dat past bij een randstedelijke
doelgroep. Bovendien moet er een veel duidelijkere
link komen met het werkveld en met andere
onderwijsinstellingen. We gaan terug naar de regio,
met ruimte voor iedere locatie om een duidelijk
profiel te laten zien. Dat is onze prestatieagenda, en
ik ben niet van plan me daar van af te laten leiden.”

‘Iedere locatie
krijgt de ruimte
om een duidelijk
profiel te laten
zien’
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‘We willen de
aansluiting weer
vinden in het
beroepsonderwijs’

Huzarenstukje
Terpstra’s plannen zouden ambitieus zijn voor
iedere hogeschool, maar voor Inholland staan ze
gelijk aan een Houdini-act. Tot 12 juli dit jaar was
het maar de vraag of de hogeschool in deze vorm
zou blijven bestaan. Op die dag kreeg Inholland
groen licht van accreditatieorganisatie NVAO, die
naar aanleiding van diplomafraude bij een aantal
opleidingen door de minister aan het werk was gezet.
Het voorafgaande jaar was op z’n zachtst gezegd
turbulent. De hogeschool kreeg te maken met de
grootste reorganisatie in het hoger onderwijs ooit
en een dip in de instroom van 35 procent. Dat de
organisatie zich nu, met de instroom weer in de plus,
ambitieuze toekomstdoelen kan stellen, is dus een
echt huzarenstukje.

Verweesde instelling
“Zoals meer organisaties in het publieke domein was

‘We zijn altijd
een waardengedreven
organisatie geweest’

Inholland een verweesde instelling geworden”, zegt
Terpstra. “Docenten voelden zich niet meer gehoord
en de hele organisatie werkte dienstengericht, in
plaats van studentgericht. Dat heeft alles te maken
met verstoorde verhoudingen in de bovenste laag
van de organisatie en een veel te grote afstand
tot het primaire proces, het onderwijs. Daardoor
kregen we het ook een beetje hoog in de bol,
inclusief academische aspiraties. Nu is het tijd om
onze prioriteiten weer scherp te stellen. Het hbo is
beroepsonderwijs, dus in dat beroepsonderwijs willen
we de aansluiting weer vinden. Daarvoor gaan we
met gepaste bescheidenheid het gesprek aan met
onze collega’s in het hbo en mbo.”

Samenwerken
Terpstra was aangenaam verrast over de warme

een groene kenniscoöperatie of een vereniging.

opleiding Scheepsbouw past gewoon beter bij het

ontvangst in de bestuurskamers van zijn collega’s.

Ik heb in elk geval een concept voor ogen dat

Scheepvaart en Transport College. En zo zijn er nog

“De competitie in het onderwijs is een tijd heel

de hele onderwijsketen beslaat. Met een goede

andere voorbeelden te noemen. Zo kiezen we ervoor

sterk geweest. Nu merk je dat instellingen juist

organisatie, een sluitend curriculum van mbo tot wo

om onze minoren af te bouwen en zullen we ook nog

erg naar elkaar toetrekken: samenwerken is het

en goede contacten in het werkveld. Dat is nieuw

andere keuzes maken in het opleidingsportfolio.”

nieuwe concurreren. Een voorbeeld: onze groene

voor Inholland en nieuw in het onderwijs, om het

opleidingen in Delft zijn eigenlijk te klein voor onze

institutioneel denken helemaal los te laten en echt

Waardengedreven

licentie. Daar heb ik over gesproken met collega-

in netwerken te gaan denken.”

De wil om te veranderen, de moed om moeilijke
besluiten te nemen en de voorlopige zegen van

onderwijsinstellingen en wat denk je? Zij vielen
er niet over dat we een licentie hebben; zij wilden

Scherpe keuzes

het ministerie: alle seinen lijken op groen te staan

meedenken over hoe we die licentie beter kunnen

In de hele Inholland-organisatie zijn het afgelopen

voor Inholland. “Binnen onze organisatie hebben

invullen.”

jaar scherpe keuzes gemaakt, en er moeten nog

we fantastische ideeën over waar het met onze

meer lastige beslissingen worden genomen. “Zo’n

hogeschool naartoe moet”, verzekert Terpstra. “We

Denken in netwerken

grote reorganisatie gaat mij als oud-vakbondsman

zijn altijd een waardengedreven organisatie geweest,

Een van de instellingen waarmee Terpstra om tafel

natuurlijk aan het hart”, vertelt Terpstra. “Ik ben er

dat zit echt verankerd in ons DNA. Die waarden

zat, is Lentiz. Concreet werken de partijen al samen

trots op dat we die tot nu toe langs de weg van de

moeten we nu terugvinden, en dat kost wat tijd.

in de Greenport Horti Campus. “Maar ik wil dat

geleidelijkheid hebben kunnen uitvoeren. Ik heb er

Daarom hoop ik dat we die ruimte krijgen van de

we daarmee veel verder gaan”, zegt Terpstra. “Ik

ook alle vertrouwen in dat deze hogeschool heel wat

volgende bewindsman of –vrouw op Onderwijs.

zie een nieuw initiatief voor groen onderwijs voor

in zijn mars heeft. Anders was ik er niet ingestapt

Onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren

me, van vmbo tot en met hoger onderwijs. Hoe

als bestuursvoorzitter; ik kwam hier niet om het

opgejaagd als wild. Nu is het tijd om op basis van

het heet of welke bestuursvorm het krijgt vind ik

licht uit te doen. Maar we zijn nog niet klaar met

vertrouwen aan de slag te gaan om van dit lelijke

helemaal niet interessant. Misschien wordt het wel

veranderen. Een aantal zaken stoten we af. Onze

eendje weer een zwaan te maken.”

Lentiz netwerk
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Grenzeloos ondernemen
Internationalisering is een must voor ondernemers en organisaties in de Mainport, Greenport en Cittaslow.
Als kenniscentrum volgt Lentiz onderwijsgroep de ontwikkelingen in de markt op de voet. Wereldwijd.

Onderzoek transculturele relaties op school

‘Het gaat om een open blik,
om fatsoenlijk met elkaar omgaan’
Socioloog Rudy Richardson houdt zich al sinds 1997 bezig met diversiteitsvraagstukken. Eerst alleen
bij Defensie, sinds eind 2010 ook als lector culturele diversiteit bij Stoas Hogeschool. In de klaslokalen
van Lentiz gaat hij ‘veldwerk’ doen voor zijn onderzoek naar transculturele relaties.

‘Een culturele identiteit
is opgebouwd uit allerlei
factoren. Daar kun je
er niet zomaar eentje
uitpikken’

Dr. Rudy Richardson, lector Stoas Hogeschool
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‘Ik wilde dit
onderzoek per se
op scholen doen:
daar zit zóveel
hoop’

Kleur bekennen

Verschillende identiteiten

leren met een open blik naar elkaar te kijken, zodat ze

De kranten stonden er bol van in 2009: een islamitisch

Richardson heeft het daarom liever over transculturele

fatsoenlijk met elkaar omgaan.”

geestelijk verzorger bij Defensie? En dan ook nog

identiteiten. “Kijk naar een jongere van nu”, zegt

een met een scherpe tong? Het is misschien wel

de socioloog. “Die is bijvoorbeeld gevormd door de

Lange adem

het meest in het oog springende voorbeeld waar

Marokkaanse én de Nederlandse cultuur én de cultuur

De bevordering van begrip tussen culturen is een zaak

Rudy Richardson zich hard voor heeft gemaakt bij

van de straat. Verder is hij jong, man en heeft hij een

van de lange adem, beseft ook Richardson. “Maar

Defensie. “Aan de Nederlandse Defensie Academie

bepaalde seksuele voorkeur. Al die zaken bij elkaar

het gaat niet vanzelf, je moet eraan blijven werken.

gaf ik aanvankelijk vakken als organisatiekunde

bepalen wie hij is.” Om dit begrip van transculturele

Lentiz zet heel goede stappen, met opleidingen die

en methode van onderzoek. In 2002 richtte ik met

identiteit verder te onderzoeken, zocht Richardson

passen bij de doelgroep in de regio. Verder ben ik via

een aantal anderen het Multicultureel Netwerk van

contact met een aantal onderwijsinstellingen,

Stoas betrokken bij de Surinamereis waar ook Lentiz |

Defensie op. Daarna deed ik steeds meer onderzoek

waaronder Lentiz. Richardson: “Door achter in de klas

LIFE College aan deelneemt en we organiseren ook

naar diversiteitsvraagstukken, zoals de monitor ‘kleur

te gaan zitten, met leerlingen en docenten te praten en

reizen naar Turkije en Marokko. Samen met Kies Kleur

bekennen’ die ik inmiddels al zes jaar uitvoer. Op basis

goed om me heen te kijken, wil ik erachter komen hoe

in Groen hebben we ook een dialoog gestart over

van die ervaringen ben ik eind 2010 bij Stoas begonnen

leerlingen en docenten omgaan met die verschillende

veiligheid op school. Ik ben positief gestemd over de

als lector culturele diversiteit.”

identiteiten.”

diversiteitsinitiatieven in het onderwijs. Dat is ook de

Doelgroepenbenadering

Relaties herstellen

“In 2000 werd nog heel erg gedacht in een doel-

Met zijn onderzoek wil Richardson vooral vaststellen

groepenbenadering”, vertelt Richardson. “Oneerbiedig

waar de relaties tussen leerkracht en leerling scheef

gezegd was er een belangengroep voor vrouwen, voor

lopen, en hoe die kunnen worden hersteld: “Ik hoop

homoseksuelen en voor etnische minderheden. Daar

dat ik uitkom op een set competenties waarmee

heb ik me altijd tegen verzet. Een culturele identiteit

docenten hun leerlingen beter kunnen bereiken”,

is opgebouwd uit allerlei factoren. Als je er daar eentje

legt Richardson uit. “Bij Lentiz start ik vanuit het

uitpikt, dan bekijk je iemand op een verkeerde manier.

perspectief van de etnische afkomst. Op een andere

Dat is echt funest voor iemands zelfvertrouwen. Zelfs

school staat de diversiteitdimensie stad en platteland

een etnische aanduiding kan problematisch zijn: als je

meer centraal, en op weer een andere instelling kijk

iemand een Arubaan noemt, dan ga je eraan voorbij

ik naar de verschillende bedrijfsculturen binnen een

dat op Aruba 26 etniciteiten naast elkaar leven.”

fusieorganisatie. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen

reden dat ik dit onderzoek op scholen wilde doen:
daar zit zóveel hoop.”

Goed idee?
Heeft u een idee voor een
internationaal project? Voor uw
eigen organisatie of voor de hele
regio? Lentiz staat altijd open
voor nieuwe initiatieven.
Leg uw idee aan ons voor via
netwerk@lentiz.nl.

Lentiz netwerk
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Lentiz heeft de wind mee!
Op woensdag 10 oktober hebben we met alle leerlingen en
medewerkers van Lentiz ons 10-jarig bestaan gevierd!

Lentiz netwerk
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Lentiz werkt
De dynamiek van onze regio vraagt om een flexibele onderwijsorganisatie die vooruit kijkt. Lentiz werkt nadrukkelijk samen met
ondernemers en organisaties aan een futureproof ondernemingsklimaat.

TBV sociale werkvoorziening

‘Veel meer een ontwikkelingsdan een productiebedrijf’
In Vlaardingen verzorgt TBV de sociale werkvoorziening en de re-integratie van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Was de sociale werkvoorziening vroeger vooral een productiebedrijf,
tegenwoordig ligt de nadruk op ontwikkeling en uitstroom. Dat vraagt om andere kennis en
vaardigheden van zowel medewerkers als management, vertelt opleidingsfunctionaris Sonja Bos.

‘Steeds meer medewerkers
krijgen de kans om echt mee te
doen op de arbeidsmarkt’
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‘Uitgangspunt is dat zo
veel mogelijk medewerkers
uitstromen naar regulier werk’
Zo’n 360 mensen met een fysieke, sociale of

als je, zoals in dit geval, managementtraining geeft.

Werknemersvaardigheden: onmisbaar

verstandelijke beperking werken in het Vlaardingse

Managementstijlen die in het bedrijfsleven heel

Een traject dat Lentiz op dit moment bij het bedrijf

pand van TBV. Maar ook buiten het pand wordt hard

gebruikelijk zijn, slaan hier helemaal niet aan. De training

opstart is de opleiding Arbeidsmarkt Gekwalificeerd

gewerkt, bijvoorbeeld in de groenvoorziening, bij de

was er daarom ook erg op gericht om werkleiders te laten

Assistent (AKA) Verpakking en Catering. “Dit is een

postafdeling en bij de containerdienst.

inzien hoe zij overkomen op onze medewerkers. Die

ideale opleidingsvorm voor onze medewerkers”,

In de hallen aan de George Stephensonweg is het deze

spiegelfunctie werd als heel nuttig ervaren.”

vertelt Bos. “Ze krijgen vakspecifieke lesstof, maar

ochtend een bedrijvigheid van jewelste. In een ruimte

ook algemene werknemersvaardigheden. Hoe spreek

pakken medewerkers geschenkverpakkingen zeep in, in

Persoonlijke ontwikkeling

je je leidinggevende aan? Zorg dat je op tijd bent,

een andere worden blikjes knakworsten netjes in dozen

Niet alleen de werkleiders, maar álle medewerkers van

meld je af als je ziek bent. Dat soort basisdingen.

verpakt. In het grote magazijn rijden vorkheftrucks af

TBV die dat willen, krijgen scholing. Bos: “Anno 2012 is

Die vaardigheden zijn onmisbaar als medewerkers

en aan om de aangeleverde en uitgaande goederen

een WSW-bedrijf veel meer een ontwikkelings- dan een

uitstromen naar een reguliere baan.”

op de juiste plek op te slaan. Overal wordt Bos onthaalt

productiebedrijf. Uitgangspunt is dat iedereen die de

met een vrolijk “Sonja! Goeiemorgen!”

mogelijkheid heeft om uit te stromen naar regulier werk,

Voldoening

dat op termijn ook doet. Daarom zijn we erg gericht op

Eenduidige aansturing

Niet alle medewerkers willen of kunnen uiteindelijk

persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Via

buiten TBV aan het werk. Bos legt uit: “Een indicatie

“TBV heeft te maken met veel veranderingen in de

onder meer Lentiz hebben medewerkers al verschillende

van het UWV voor de sociale werkvoorziening werd

organisatie”, vertelt Bos. “Waaronder een nieuwe

opleidingstrajecten gevolgd, van trainingen tot aan

heel lang opgevat als een beperking. Iemand met zo’n

manager op onze groenafdeling. Hij wilde onder meer

mbo-opleidingen niveau 2.”

indicatie kon eigenlijk niet buiten een ‘beschutte’

dat er een eenduidige aansturing binnen zijn afdeling

omgeving werken. Die opvatting wordt nu omgekeerd:

kwam. Daarom heeft Lentiz | cursus & consult hen

Intensieve trajecten

een indicatie biedt mensen juist een mogelijkheid om

een opleiding managementvaardigheden gegeven.

Vooral de mbo-opleidingen zijn vaak intensieve

wel aan de slag te gaan, zonodig met aangepast werk.

Vooraf waren de deelnemers wat sceptisch, omdat

trajecten, legt Bos uit. “Het programma wordt helemaal

Dankzij een goed individueel opleidingsplan krijgen nu

scholing in het verleden niet altijd aansloot bij de

aangepast aan onze medewerkers. Dat betekent dat alle

steeds meer van onze medewerkers de kans om echt

scholingsbehoefte. Maar over deze opleiding waren

vakken – ook de meer theoretische – heel praktijkgericht

mee te doen op de arbeidsmarkt. Ik ben trots op ieder

ze heel enthousiast.”

worden gegeven; een behoorlijke aanpassing in

succesvol opleidingstraject.”

onderwijsstijl. Tegelijkertijd willen we wel dat de

Spiegelfunctie

opleiding een ‘normaal’ mbo-diploma oplevert, dat ook

Meer weten?

TBV stelt strenge eisen aan de opleiders die ze in huis

buiten ons bedrijf wordt erkend. Het leuke van Lentiz

halen, vertelt Bos. “We willen sowieso dat ze ervaring

is dat medewerkers die een opleiding volgen ook op

hebben met de Wet Sociale Werkvoorziening, want

bezoek kunnen bij Lentiz | LIFE College. Daar kunnen

onze medewerkers vragen om een heel specifieke

ze ervaren hoe het is om echt in de schoolbanken te

benadering. Daar moet je ook rekening mee houden

zitten.”

Wilt u meer weten over de cursussen
en trainingen die Lentiz | cursus &
consult kan verzorgen?
Neem contact op met ons op via
netwerk@lentiz.nl.

Lentiz netwerk
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Hoe is het nu met...
Iliass el Hadioui, stadssocioloog
Socioloog Iliass el Hadioui onderzoekt hoe docenten in
de klas kunnen omgaan met de codes van de straat.

Mijn schooltijd
Ik kwam in 2002 van het vwo in Vlaardingen. Ik heb nog mogen genieten
van het type docent dat zichzelf vanzelfsprekend boven ons op de sociale
ladder plaatste. Sindsdien is er veel veranderd in het onderwijs. Je ziet
vaak dat de omgang met leerlingen er een van uitersten is. Óf er is een
laisser-fairehouding waarin leerlingen kunnen doen wat ze willen, óf
leerlingen worden juist heel militaristisch in het gareel gehouden.

Mijn werk
Ik heb me toegelegd op stadssociologie: het typerende gedrag van
mensen in de stedelijke omgeving. Voor mijn onderzoek kwam ik vaak
op scholen, waar ik geïnteresseerd raakte in de straatcultuur. Veel
stadse jongeren hebben te maken met zogenoemde pedagogische
meerstemmigheid: heel verschillende sociale codes thuis, op school en op
straat. Daarvan zijn ze zich bewust en ze hebben bepaalde verwachtingen
van docenten. Noch een militaristische aanpak, noch een laisser-faire-

#lentiz

LENTIZ TWEETS

Lentiz op Twitter
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Mijn visie
Foto: Erasmus Universiteit Rotterdam

‘Docenten moeten de
straatcultuur leren
begrijpen’

aanpak sluit aan bij die verwachtingen. Dat levert spanningen op.

Op Lentiz | LIFE College en een aantal andere scholen onderzoek
ik hoe docenten het beste kunnen omgaan met die pedagogische
meerstemmigheid. Dat is een lastig evenwicht: docenten moeten de
straatcultuur van hun leerlingen leren begrijpen, maar ze moeten niet
pretenderen een van hen te zijn. Alle kennis uit mijn onderzoek deel ik
met de scholen; zij kunnen er met die kennis hopelijk voor zorgen dat ook
deze leerlingen op school emotionele geborgenheid vinden.

Wijkagent Naaldwijk @WagNaaldwijk

@WestlandOnStage

Vandaag een gastles gedaan op het Lentiz Flora. Was leuk.

Leerlingen #VMBO v @Lentiz Floracollege leren praktijk #gastlessen mmv
@otibactieteam en @defensie http://ow.ly/i/Zl3a #WestlandOnStage

@WestlandOnStage
Gastlessen bij @Lentiz Floracollege zijn succesvol! Ook oud-leerlingen

@VoetjesvdVloer

laten #VMBO ers kennismaken met hun vak. Top! #WestlandOnStage

Vanavond is @VoetjesvdVloer weer aanwezig tijdens de stagemarkt op Lentiz
‘t Groen om kennis te maken met de nieuwe lichting MAS’ers.

Theo Werner @geuzencollege
Zin om met een groep eens te eten in ons restaurant Lef! http://ftp.lentiz.

@PRRBorsboom

nl/gpl/gpl1/Flyer%20LEF.pdf Via de link alle info. Wees welkom.

#Lentiz bestaat 10 jaar. Klein feestje op het #Kastanjedal en natuurlijk andere
scholen. #Gefeliciteerd.

@TinekevNimwegen
#Lentiz #Maasland bood opnieuw plek voor succesvolle matches tussen

@SKVvlaardingen

leerlingen en maatschappelijke organisaties. Zinvol over en weer.

We feliciteren de #Lentiz onderwijsgroep met het 10-jarig bestaan. Alle reden
voor een feestje!

@Sdamcentrum
Ondernemerstraining voor startende en bestaande ondernemers uit

@dylan_roelfs

Schiedam. Bij LENTIZ LIFE College Contactpers. Hans van der Wiel.

Echt gaaf net op school allemaal blauwe en groene ballonnen met z’n allen
losgelaten voor 10 jaar Lentiz.

Lentiz netwerk

De Experttafel
Lentiz onderwijsgroep gelooft in een integrale aanpak. Daarom zijn
we voortdurend in gesprek met onze samenwerkingspartners.

Ondernemers in de dop

‘Extra ruimte voor
ondernemende leerlingen’
Ondernemen: uiteraard kun je het leren. Je volgt vakken als bedrijfseconomie en boekhouden om kansen
te verzilveren en valkuilen te omzeilen. Maar in zekere zin word je ook als ondernemer geboren. Lentiz
stimuleert leerlingen die lef tonen en gaan voor hun gouden idee. Zoals Rianne de Vette, die naast school
een kattenpension runt. Hoe kijken zij en drie oud-leerlingen tegen hun ondernemerschap en de steun die
ze kregen van Lentiz aan? Lees hier vier unieke verhalen.

‘In de klas ben ik het voorbeeld uit de praktijk’
Rianne de Vette (19), Boerderij Bouwlust Kattenpension de Kattenpootjes
“Zo lang ik me kan herinneren liep ik hier, op de boerderij van mijn ouders, met katten rond. Het was een logische keuze om iets met dierverzorging te doen op
het vmbo van het Lentiz | Maaslandcollege. Inmiddels zit ik in het derde jaar van Lentiz | MBO Animal waar ik onder meer bedrijfskundige vakken volg. De reden
daarvan is dat ik sinds juni 2011 op de boerderij een kattenpension ben begonnen. In een schuur heb ik vijf kooien geplaatst waar mensen hun kat kunnen laten
logeren als zij bijvoorbeeld op vakantie gaan, waarbij ik ze verzorg. Het loopt inmiddels storm. Het werk kan ik gelukkig goed combineren met school. Leuk is dat ik
heel veel positieve reacties krijg van docenten, leerlingen en klanten. In de klas ben ik het voorbeeld uit de praktijk. Docenten vragen me heel vaak om er meer over
te vertellen. Dat werkt echt stimulerend voor mijn medeleerlingen.”

Rianne de Vette (19), Boerderij Bouwlust Kattenpension de Kattenpootjes
Lentiz netwerk
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‘Dankzij een vroege stage kon ik snel mijn keuze bepalen’
Danny Mooy (24), Moois van Mooy Bloembindersatelier
“Sinds drie jaar heb ik mijn eigen bloemenwinkel in Vlaardingen. Dat ik iets met planten of bloemen zou doen, wist ik al toen ik op het Lentiz |
Maaslandcollege zat. Ik dacht eerst aan werk als hovenier. Maar toen ik in het derde vmbo-jaar stage liep in een bloemenwinkel, ontdekte ik hoe goed
bloemsierkunst bij me paste. Dat is het voordeel van het Maaslandcollege: je komt vroeg in aanraking met de praktijk en kan daardoor op jonge leeftijd
een duidelijke keuze maken. Prettig was dat ik daarna bij Lentiz kon doorstromen naar het mbo, waar ik de opleiding Bloem volgde. De BBL-variant:
want ik werk het liefste met mijn handen. Inmiddels heb ik drie stagiairs van Lentiz in de zaak die ik alle kanten van het vak laat zien. Zo kunnen ze net
als ik later een goede beroepskeuze maken.”

Danny Mooy (24), Moois van Mooy Bloembindersatelier
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‘Goed dat ondernemende leerlingen nu extra ruimte krijgen’
Gertjan Holleman (49), Max Models
“Van jongs af aan wilde ik al mijn eigen
bedrijf. In eerste instantie dacht ik
illustrator te worden. Ik ging speciaal
hiervoor naar het Lentiz | Groen van
Prinstererlyceum, omdat het een van de
weinige scholen was waar ik eindexamen
tekenen kon doen. Ik had er een heel
goede docent die me stimuleerde naar
de kunstacademie te gaan. Daar liep het
allemaal anders. Ik raakte geïnteresseerd
in mode en ging modellenwerk doen.
Uiteindelijk richtte ik in 1990 samen met
een compagnon een modellenbureau op:
Max Models. Achteraf gezien had ik me
op school beter kunnen voorbereiden op
het ondernemerschap. Aan vakken als
boekhouden, marketing en aan talen zou
ik veel gehad hebben. Leerlingen met
een duidelijke ambitie om ondernemer te
worden krijgen nu bij Lentiz extra ruimte.
Dat vind ik goed. Ze kunnen noodzakelijke
kennis opdoen, zowel in de klas als in de
praktijk.”

Gertjan Holleman (49), Max Models

‘De school heeft nog steeds de ondernemende sfeer van vroeger’
Willem van Raalte (54), Da Vinci Laboratory Solutions
“Op Lentiz | Groen van Prinstererlyceum
krijgen leerlingen ruimte om eigen
dingen te ondernemen. Dat was in mijn
schooltijd al zo. Ik organiseerde er allerlei
naschoolse activiteiten. Ik voelde me
toen al een beginnende ondernemer en
de school ondersteunde mijn ideeën.
Na de havo heb ik me gespecialiseerd in
chemie. Ik werkte in laboratoria, maar
wilde meer vrijheid en ben daarom in het
bedrijfsleven gestapt. Sinds twaalf jaar
heb ik mijn eigen bedrijf. Met 32 collega’s
richt ik me op productie, handel, service en
advies rondom laboratoriumapparatuur. De
relatie met het Groen van Prinstererlyceum
is gebleven. Mijn kinderen kozen voor
dezelfde school en ervoeren dezelfde
ondernemende sfeer. Daarnaast verzorgt
mijn bedrijf gastlessen en speeddates
waarin leerlingen zich kunnen voorstellen
en vragen kunnen stellen over mijn
bedrijf. De ondernemers in de dop pik ik er
dan meteen uit en vraag ik vaak langs te
komen. Zo is de cirkel mooi rond.”

Willem van Raalte (54), Da Vinci Laboratory Solutions
Lentiz netwerk
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Lentiznieuws
BizNizklas van start

Kyra Brocke, leerling BizNizklas

Lentiz geeft graag ruimte aan ondernemers in spe. Zo
ging op vrijdag 21 september de BizNizklas van start: de
nieuwe, ondernemingsgerichte opleiding voor vmboleerlingen van Lentiz | Floracollege. Zes leerlingen beten
het spits af met een echte elevator pitch. Burgemeester
Sjaak van der Tak van de gemeente Westland verrichtte
de officiële opening. Hij knipte niet alleen ceremonieel het
lint door, maar verzorgde ook een les Westlandse bedrijvigheid voor de leerlingen. Een inspirerende start van een
ondernemende opleiding!

Lentiz | Geuzencollege doet in tweedehandsjes

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen ervaring opdoen in een reële werkomgeving? Door een eigen winkel te openen, zo luidt het
antwoord van Lentiz | Geuzencollege. Op 10 oktober ging aan de Hoogstraat in Vlaardingen Lokaal97 open, een tweedehandswinkel voor het goede doel, gerund door vmbo-leerlingen Marketing & Ondernemen onder supervisie van hun docenten.
Hier leren ze ondernemend denken en handelen en scherpen ze hun gevoel voor marketing aan.

Sporten voor Haïti

Leerlingen van Lentiz | Kastanjecollege hebben zich in het
zweet gewerkt voor het goede doel. Voorafgaand aan de
speciaal hiervoor georganiseerde goededoelendag liepen
zij zo veel mogelijk rondjes om geld op te halen voor
Stichting Jarikin, die helpt bij de wederopbouw van Haïti.
Tijdens de goededoelendag konden de leerlingen onder
meer survivallen, mountainbiken en wielrennen. Met het
ingezamelde geld sponsort Jarikin een jaar lang vijf leerlingen van een school in Haïti.
Jan Prins van Priva BV en tevens oprichter van Stichting Jarikin ontvangt uit
handen van de leerlingen Rayn Hosseinkhan en Daphne van Helden de
opbrengst van de actie.
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Legorobot voor je oude dag

Hoe kun je het leven van ouderen verbeteren
met een robot, gemaakt van Lego? Voor deze
ingewikkelde opdracht staan leerlingen van
Lentiz | Reviuslyceum dit najaar. De bollebozen
van de Comeniusklas doen mee aan de Lego
League, een internationale wedstrijd die in december begint met een regiowedstrijd en in april
2013 eindigt met een grote finale in de Verenigde
Staten. Het project is onderdeel van het nieuwe
vak Life & Science, dat zich richt op onderzoeksvaardigheden.

(v.l.n.r.) Eva, Siem, Chris, Koen en Esmée,
leerlingen van de Comeniusklas met hun robot.

Lentiz kijkt achterom én vooruit

Lentiz bestaat tien jaar. In 2002 verenigden onze scholen
zich en sinds 2008 voeren we de naam Lentiz onderwijsgroep. Inmiddels is dit een stevig merk dat staat voor
actief, innovatief en goed onderwijs, zowel in de regio
als op (inter)nationaal niveau. Die naam willen we
hoog houden. Daarom werkten we met intern en
extern betrokkenen aan ons Strategisch Meerjarenplan. In oktober publiceerden we dit plan met de
uitgangspunten van ons beleid voor de komende
vijf jaar.

Windkracht 10

Lees online verder!
Meer nieuws vindt u op onze website: www.lentiz.nl.

Lentiz netwerk
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Lentiz verbindt
Integrale gebiedsbenadering
Lentiz onderwijsgroep werkt samen met externe partijen. We ontwikkelen steeds weer nieuwe opleidingen, zorgen voor
een vraaggestuurd aanbod en staan voor kwaliteit. Uitgangspunt is de integrale gebiedsbenadering. We zijn actief in
een omgeving die bij uitstek geschikt is voor internationale projecten. We gaan relaties aan met onze bondgenoten:
bedrijven, Kamer van Koophandel, gemeenten, basisscholen, vervolgonderwijs en maatschappelijke organisaties.
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