
Wil jij uitzoeken wat écht bij je past? Kom dan naar één van 
onze groene Lentiz-scholen. Kies uit ons brede onderwijsaanbod 
en ontwikkel je als topdocent!

Lentiz heeft een heel divers groen schoolaanbod waaruit 
jij kunt kiezen. We willen je, docent-in-de-dop, laten leren 
en werken in een van onze inspirerende leeromgevingen, 
waarin je leert in een authentieke beroepssituatie. Met 
jouw stage op maat leer je bij Lentiz al snel waar jij je 
prettig voelt.

De Lentiz-werkplekbegeleiders zijn er voor jou en willen je 
graag helpen tijdens je stage. Uiteraard neem jij zelf ook 
verantwoordelijkheid voor je leerproces. It takes two to 
tango, nietwaar? 

Zo werken we samen aan jouw brede ontwikkeling, die 
bij Lentiz net iets verder strekt. Jouw toekomstrol in de 
vorming van leerlingen vinden wij cruciaal. Je leert hen 
niet alleen kennis en vaardigheden, maar biedt hen ook 
een moreel kompas. Lentiz ziet haar docenten en leer-
lingen als toekomstmakers: we leiden vrije, creatieve 
mensen op en ondersteunen hen, waardoor zij eigenaar 
worden van hun eigen toekomst.  

Lentiz heeft groene vmbo- en mbo-scholen, maar ook niet-groene 

havo- en vwo-scholen in de regio Den Haag/Rotterdam.



Kies één van onze groene 
scholen voor jouw stage!

Wist jij al dat de naam Lentiz komt van de lente en staat voor energie, groen en 

groei? Dit merk je direct als je op één van onze scholen binnenloopt. We staan 

open voor vernieuwingen met onderwijskwaliteit als stevige basis. 

Lentiz is onderdeel van het Groen Consortium.
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Vragen?
Stuur een e-mailtje naar schoolcoördinator Vera Vis, vvis@lentiz.nl als je een groen-stage wilt 
lopen op een van onze innovatieve scholen. Dan bekijken jullie samen wat het beste bij je past.

Kies uit ons groene onderwijs-
aanbod en ontwikkel je als 
topdocent!


