BOL NIVEAU 1

BOL NIVEAU 2

Wil je weten welke mbo-opleiding bij je past?
Bij Lentiz heb je keuze genoeg.
In deze folder vind je al onze opleidingen.
Als je nog niet precies weet wat je wilt gaan doen,
bekijk dan onze website

www.lentiz.nl/mbo

New Life

Heb je geen schooldiploma behaald? Wil je toch graag
naar het mbo en straks een leuke baan vinden? Dan is
een Entreeopleiding misschien wel iets voor jou! Een
Entreeopleiding is een mbo-opleiding op niveau 1,
speciaal voor jongeren die nog geen diploma in het
voortgezet onderwijs hebben behaald. Je krijgt er
meer aandacht en begeleiding, zodat je je diploma toch
kunt behalen. Je kunt kiezen uit drie uitstroomrichtingen:
Assistent verkoop/retail, Assistent logistiek en Assistent
horeca, voeding of voedingsindustrie.

New LIFE is een afdeling van Lentiz | LIFE College, speciaal
voor jongeren die door persoonlijke omstandigheden
geen startkwalificatie (diploma havo of mbo niveau 2)
hebben behaald. Het team van New LIFE is gespecialiseerd
in maatwerktrajecten. We geven je de aandacht en
steun die je nodig hebt om je problemen aan te pakken
en je mbo-niveau 2 diploma (eventueel versneld) te
behalen. Naast een coach krijg je begeleiding van
een maatschappelijk werker, een psycholoog en een
jongerenwerker. Je krijgt je leven weer op de rails
en je kunt je richten op jouw toekomst. Je haalt het
beste uit jezelf!

SCHIEDAM BOL NIVEAU 1
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Na de Entreeopleiding kun je doorstromen naar een
mbo-opleiding op niveau 2 of naar een baan. Dit is
afhankelijk van jouw bindend studieadvies. Kom je in
aanmerking voor een mbo niveau 2-opleiding, dan kan
je meteen doorstromen binnen Lentiz. Wil jij aan je
toekomst werken? Kies dan voor een Entreeopleiding!

SCHIEDAM BOL NIVEAU 2

Er zijn drie instroommomenten per jaar:
augustus, januari en mei.

OPEN DAG OP AL ONZE LOCATIES; WOENSDAG 25 NOVEMBER
Check de site voor alle locaties en actuele info
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BBL/BOL NIVEAU 4

BBL/BOL NIVEAU 2, 3

BBL/BOL NIVEAU 4

BBL/BOL NIVEAU 4

Voeding & Kwaliteit

Voeding & Productie

Voeding & Technologie

Food & Lifestyle

In de opleiding Voeding & Kwaliteit leer je van alles over de
kwaliteit en de verbetering van voeding. Met tests in het
laboratorium en op de werkvloer controleer je de voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Zo zorg je ervoor dat de
voedingsmiddelen die wij in de winkel kopen, hygiënisch
en veilig zijn geproduceerd. Daarmee lever je een bijdrage
aan een gezonde wereld.

In deze opleiding leer je over het bereiden en verpakken van
voedingsmiddelen in de voedingsmiddelenindustrie. Daarbij
let je op smaak, hygiëne, kwaliteit en voedselveiligheid. Er zijn
volop banen in de voedingsmiddelenindustrie. Kies jij voor
een opleiding met baanzekerheid? Kies dan voor de Voeding &
Productie!

Wil jij een bijdrage leveren aan de innovatie van voeding en wil
je je bezighouden met het eten van de toekomst? Kies dan voor
de opleiding Voeding & Technologie! Je wordt opgeleid voor een
carrière in de voedingsmiddelenindustrie. Alle voedingsmiddelen
die in de winkel liggen, worden eerst ontwikkeld, bereid en
verpakt in de voedingsmiddelenindustrie. Het is een high-tech
wereld vol innovatie en technologie. In deze opleiding leer je
over de ontwikkeling en productie van voedingsmiddelen voor
nu en in de toekomst.

Food & Lifestyle is een brede opleiding op het gebied van voeding,
communicatie en voorlichting. Je leert alles over gezonde voeding,
voedselkwaliteit, voedselveiligheid, communicatietechnieken en
het gedrag van mensen. Daarnaast staan coachen en adviseren
centraal. Want uiteindelijk ga je advies en voorlichting geven over
een gezonde levensstijl. Wil jij mensen helpen gezonder te leven?
Dan is Food & Lifestyle iets voor jou!

SCHIEDAM BBL/BOL NIVEAU 4

De opleiding Voeding & Kwaliteit wordt samen met bedrijven
uit de voedingsmiddelenindustrie gemaakt. We noemen de
samenwerking de Food Innovation Academy: de start van jouw
succesvolle toekomst in de voedingsindustrie! Als je klaar bent
met de opleiding Voeding & Kwaliteit, kan je gemakkelijk een baan
vinden. De bedrijven die zijn aangesloten bij de Food Innovation
Academy en andere bedrijven in de voedingsbranche hebben
veel werk. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als foodlaborant,
kwaliteitscontroleur of controleur voedselveiligheid.

SCHIEDAM BBL/BOL NIVEAU 2, 3

De opleiding wordt samen met bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie gemaakt. We noemen die samenwerking
de Food Innovation Academy. Als je klaar bent met de opleiding,
kan je meteen aan de slag bij één van de voedingsmiddelenbedrijven in de buurt, zoals de bedrijven van de Food
Innovation Academy. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als
productiemedewerker. Of je studeert door op een hoger niveau.

SCHIEDAM BBL/BOL NIVEAU 4

De opleiding wordt samen met bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie gemaakt. We noemen die samenwerking de
Food Innovation Academy. Na de opleiding kan je meteen aan
de slag bij één van de voedingsmiddelenbedrijven in de buurt,
zoals de bedrijven van de Food Innovation Academy. Je kunt ook
verder studeren aan het hbo, bijvoorbeeld bij Food, Commerce &
Technology van de Hogeschool Inholland.

SCHIEDAM BOL NIVEAU 4

Je kunt na je diploma bijvoorbeeld gaan werken als voedingsadviseur, voorlichter of communicatiemedewerker in de voedingsbranche, maar ook als voedingsadviseur bij een sportschool. Je
kunt natuurlijk ook doorstromen naar een hbo-opleiding, zoals
Voeding en Diëtetiek, Fysiotherapie of een opleiding op het
gebied van Coaching.
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BOL NIVEAU 4

BOL NIVEAU 2, 3, 4

BBL/BOL NIVEAU 2,3

BOL NIVEAU 4

Inspecteur Leefomgeving

Handel & Ondernemen

Logistiek

Business & Logistiek

Onze natuur wordt steeds meer bedreigd: bedrijven lozen afval,
in de lucht zitten uitlaatgassen, water is verontreinigd,
er is geluidsoverlast. Als milieu-inspecteur controleer je of
bedrijven en mensen zich wel houden aan de milieuwetten.
Overtreden ze de wet- en regelgeving? Dan neem jij maatregelen
en geef je advies over hoe overtredingen voorkomen kunnen
worden.

Vind je verkopen leuk? Heb jij ondernemersgeest? Kies dan
Handel & Ondernemen! In deze opleiding leer je alles over
over ondernemen in een bedrijf of winkel. Natuurlijk draait het
om het inkopen en verkopen van producten, maar je leert ook
over artikelpresentaties, marketing en het omgaan met klanten.
Je wordt breed opgeleid en kunt in allerlei sectoren terechtkomen.
Maar wat deze opleiding uniek maakt, is dat er speciale aandacht
is voor detailhandel in verse en natuurlijke producten. Je kunt dus
ook terecht in de groene detailhandel. Daarmee maak jij op de
arbeidsmarkt het verschil. Tel uit je winst!
Na je diploma kun je gaan werken in de detailhandel, groothandel
of je begint je eigen winkel of bedrijf (niveau 4).
Je kunt na niveau 2 of 3 ook verder studeren op een hoger niveau
binnen het mbo. Behaal je het diploma op niveau 4, dan kun je
verder studeren op een aansluitende hbo-opleiding, zoals
Ondernemen of Commerciële Economie.

Tijdens de opleiding Logistiek leer je alles over het werk in de
logistiek en groothandel voor verse en gekoelde producten.
Een snelle wereld! Als logistiek medewerker is jouw rol erg
belangrijk. Je controleert of alles wel is binnengekomen en of de
kwaliteit voldoende is. Je zorgt ook voor het opslaan van verse
(voedings)producten of planten. Omdat je precies weet wat
verse producten nodig hebben, zorg jij ervoor dat ze gekoeld
en vers blijven. Je verzamelt producten voor bestellingen en zet
die producten klaar voor transport. Vind jij het leuk om een rol te
spelen bij handel, transport en controle van producten? Kies dan
voor de opleiding Logistiek!
Je kunt na je opleiding aan de slag bij een (groot) handelsbedrijf,
veiling of productiebedrijf. Je kunt ook verder studeren. Doe je
niveau 2, dan kan je daarna doorstromen naar niveau 3. Als je
niveau 3 doet, kan je doorstromen naar de opleiding Logistiek
Supervisor op een andere school.

Nederland is een grote, internationale speler op het gebied van
handel en daarmee ook van transport en logistiek. Met name door
de groei en populariteit in e-commerce bloeit de logistieke sector
op en neemt de vraag naar personeel snel toe.

SCHIEDAM BOL NIVEAU 4

De opleiding Inspecteur Leefomgeving is ontwikkeld in samenwerking met de DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond);
een toonaangevende milieudienst in de regio Rotterdam. Als je
klaar bent met de opleiding, ligt de wereld aan je voeten.

SCHIEDAM BOL NIVEAU 2, 3, 4

SCHIEDAM BBL/BOL NIVEAU 2, 3

BLEISWIJK BOL NIVEAU 4

Ben jij commercieel ingesteld en heb je ondernemend talent?
Kies dan voor de opleiding Business & Logistiek, een brede
(agro-) economische opleiding met een internationaal karakter.
Met een niveau 4-diploma kun je als manager, teamleider of
afdelingsleider bij handelskwekerijen, (groot)handel van versproducten of exporteurs van versproducten aan de slag. Deze
opleiding is ook een prima opstap naar een hbo-opleiding
business management.
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BOL NIVEAU 4

BOL NIVEAU 2

BOL NIVEAU 2, 3, 4

Teelttechnologie & Management

Agrohandel & Logistiek

Bloem & Design

De Nederlandse glastuinbouwsector heeft wereldwijd een
vooraanstaande positie. De sector is wereldleider op het gebied
van uitgangsmateriaal en kennis, toeleveringsmaterialen en
natuurlijk als producent en exporteur van groenten, fruit en
siergewassen. Een mooie, innovatieve branche om in te werken
met veel toekomstperspectief.

Deze veelzijdige logistieke opleiding, waar ook veel aandacht
is voor handel en communicatie, zorgt ervoor dat je goed
logistiek inzetbaar bent. Wil je werken bij een groothandel en
in de logistiek? Met deze opleiding kun je heel veel kanten op!
Agrohandel & Logistiek is een opleiding op mbo niveau 2.

Deze moderne opleiding wordt gegeven in een hybride leeromgeving. Je volgt een deel van de lessen bij de moderne
tuinbouwbedrijven in de regio. Theorie en praktijk worden dus
samen als een geheel aangeboden. De opleiding sluit uitstekend
aan bij verschillende vervolgopleidingen in het hbo.

Heb je niveau 2 afgerond, dan kun je aan de slag in de groene
sector als logistiek medewerker of algemeen medewerker,
zowel bij tuinbouwbedrijven, exporteurs als bij logistieke
dienstverleners. Natuurlijk kun je ook doorstromen naar een
opleiding op niveau 3.

Bloem & Design is een brede opleiding op het gebied van
vormgeving, design en bloemschikken. Tijdens de opleiding
leer je prachtige arrangementen maken, vormgeving en je leert
hoe je producten kunt verkopen en presenteren. Je neemt deel
aan verschillende (internationale) projecten en bent dan ook
veel op pad. Een opleiding voor creatieve, ondernemende en
commerciële talenten.

BLEISWIJK BOL NIVEAU 4

BLEISWIJK BOL NIVEAU 2
NAALDWIJK BOL NIVEAU 2*

*De opleiding op niveau 2 start alleen bij voldoende aanmeldingen.

BLEISWIJK BOL NIVEAU 2 EN 4
NAALDWIJK BOL NIVEAU 2*, 3, 4

Na het behalen van je diploma kun je aan de slag bij een bloemist
of bij tuincentra. Je leert tijdens de opleiding op niveau 4 ook
hoe je een eigen onderneming start. Deze opleiding is ook
een uitstekende opstap naar creatieve hbo-opleidingen.
*De opleiding op niveau 2 start alleen bij voldoende aanmeldingen.

BBL/BOL NIVEAU 2, 3, 4

Hovenier

BLEISWIJK BOL NIVEAU 2 EN 4
MAASLAND BBL/BOL NIVEAU 2, 3, 4
BARENDRECHT BBL/BOL NIVEAU 2, 3, BOL NIVEAU 4
MIDDELHARNIS BBL/BOL NIVEAU 2, 3, BOL NIVEAU 4
Je hebt ‘groene vingers’ en bent creatief. Groen is overal om je
heen. Je ziet machines, mensen en weet: hier gaat iets moois
gemaakt worden! Je bent goed in het bedenken van oplossingen,
bijvoorbeeld voor het inrichten van een tuin. En ben je graag in
de buitenlucht bezig met het verzorgen van bomen, planten en
bloemen met onderhouden of aanleggen van bijvoorbeeld vijvers
of terrassen?
Kies dan voor de opleiding tot Hovenier. Je leert werken met
speciale gereedschappen en machines, maar ook het contact
met klanten is een belangrijk onderdeel van het vak.
Doen in het groen!
Voor deze opleiding werken wij samen
met de volgende partner:
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BBL/BOL NIVEAU 3, 4

Agro Technics & Management

BOL NIVEAU 2, 3, 4

BOL NIVEAU 3, 4

MIDDELHARNIS BBL/BOL NIVEAU 3, BOL NIVEAU 4

NAALDWIJK BOL NIVEAU 2*, 3, 4

Horti Technics & Management

Watermanagement

Ben jij geïnteresseerd in groen en techniek? Wil je leren hoe je
door middel van innovatie en duurzame vernieuwing kunt helpen
gezonde voedingsproducten te produceren? Dan is de opleiding
Agro Technics & Management jou op het lijf geschreven! Je wordt
in deze vernieuwde opleiding opgeleid tot teeltspecialist, ondernemer en bedrijfsleider in de plantenteelt.

De tuinbouwsector is Nederlands trots en niet voor niets wereldleider op het gebied van handel, kennis en productie. Een mooie
branche om in te werken, want het tuinbouwcluster is volop in
beweging. We leiden je op tot teeltspecialist, ondernemer, accountmanager en bedrijfsleider in de internationale wereld van de glastuinbouw. Een aantal lesonderdelen kan in het Engels aangeboden
worden.

Hoe zorg je ervoor dat een polder droog blijft? Hoe voorkom je
dat de natuur verdroogt? Op welke manier houden we ons water
schoon en blijft gebruiken van water verantwoord? Kunnen we de
komende zomer veilig zwemmen in onze meren? Met deze vragen
houden onze studenten Watermanagement zich bezig. Als je voor
Watermanagement kiest, dan zoek je mee naar oplossingen. Voor
nu en voor in de toekomst!

Met een diploma op niveau 3 kun je werken als (assistent-) bedrijfsleider of meewerkend voorman in de tuinbouw. Met een diploma
op niveau 4 kun je aan de slag als teeltspecialist, ondernemer,
accountmanager of bedrijfsleider in tuinbouwgerelateerde
bedrijven in het binnen- en buitenland. Je kunt ook een eigen
bedrijf starten of ervoor kiezen om door te studeren aan het hbo.

Met een diploma op zak, kun je bij diverse organisaties aan de slag.
Denk aan waterschappen, gemeenten of provincies, technische of
ecologische adviesbureaus of aannemersbedrijven. De opleiding
sluit ook aan op hbo-opleidingen als Land-/Watermanagement,
Kust en Zee management en diverse andere opleidingen zoals
Bos- en natuurbeheer, Civiele techniek, Landscape and Environment Management en Ruimtelijke ontwikkeling.

De akkerbouw-/plantenteeltsector is een belangrijke sector en
volop in beweging. Kennis en productie worden continu doorontwikkeld en verbeterd om te voldoen aan de vraag van de hedendaagse consument. Een mooie en uitdagende branche om in te
werken!

*De opleiding op niveau 2 start alleen bij voldoende aanmeldingen.
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NAALDWIJK BOL NIVEAU 3, 4

BOL NIVEAU 3, 4

Business & Management

(Agrohandel & Logistiek)

NAALDWIJK BOL NIVEAU 3, 4
BARENDRECHT BOL NIVEAU 3, 4
De opleiding Business & Management (Agrohandel & Logistiek)
is een brede bedrijfseconomische opleiding met een internationaal karakter. De opleiding volg je in het Nederlands.
Een aantal modules kan in het Engels worden aangeboden.
Er zijn volop uitdagende functies in de logistiek, sales, handel
en marketing.
Met een niveau 3 diploma kun je werken in de logistieke sector
als planner, logistiek medewerker, afdelingsleider of assistentbedrijfsleider in een tuinbouwbedrijf. Met een niveau 4 diploma
kun je werken als verkoper, inkoper, planner, (assistent-) marketingmedewerker of bedrijfsleider. Je kunt ook een eigen onderneming
starten. Deze opleiding sluit ook goed aan bij commerciële hboopleidingen.

OPEN DAG OP AL ONZE LOCATIES; WOENSDAG 25 NOVEMBER
Check de site voor alle locaties en actuele info
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BOL NIVEAU 4

BBL/BOL NIVEAU 2, 3, 4

Masters of Food

Groen, Grond & Infra

Heb jij een passie voor voeding en gezondheid? Wil je weten wat
er precies in jouw voeding zit? Weet je hoe voedsel eigenlijk
geproduceerd en (veilig) bereid wordt? En wat het kost? Wil je
leren welke voeding geschikt is voor verschillende doelgroepen
en hoe je hen kunt voorlichten én overtuigen om de beste keuzes
te maken voor hun gezondheid? Dan is de opleiding Masters of
Food iets voor jou.

Hou je van grote, indrukwekkende machines en lijkt het je wel wat
deze machines te besturen? Ben jij technisch en graag buiten
bezig? Kom dan naar onze opleiding Groen, Grond & Infra.
In deze opleiding leer je veilig werken met grote machines en het
afstellen hiervan.

NAALDWIJK BOL NIVEAU 4

Na het behalen van je diploma kun je aan het werk als voedingsadviseur. Je kunt ook aan de slag gaan als zelfstandig ondernemer
of voedingsvoorlichter bij projecten vanuit de gemeente,
onderwijs- of zorginstellingen. Of je adviseert mensen over
gezonde voeding en geeft hier voorlichting over. Uiteraard kun
je doorstuderen aan het hbo, bijvoorbeeld bij Voeding & Diëtetiek,
Voedingsmiddelentechnologie of Food & Innovation. Je kunt ook
denken aan opleidingen op het gebied van marketing &
communicatie en bewegingstherapie.
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MAASLAND BBL NIVEAU 2, 3
BARENDRECHT BBL/BOL NIVEAU 2, 3, BOL NIVEAU 4

Je bent verantwoordelijk voor je eigen machine en voor het werk
dat je doet. Soms werk je alleen aan een klus en soms samen met
collega’s. Veiligheid en verantwoordelijkheid zijn heel belangrijke
thema’s in de opleiding. Een veelzijdige en afwisselende
opleiding!

BOL NIVEAU 3, 4

Outdoor Activities
MAASLAND BOL NIVEAU 3, 4

Je vindt het leuk om met mensen te werken en wil ze graag meenemen naar buiten, op avontuur? Bij Outdoor Activities ben je
actief bezig met de Big Five van de buitensport. Je leert mensen
begeleiden in de natuur, waarbij je laat zien en voelen dat flora
en fauna een belangrijke rol spelen in het recreëren.
Zijn Moutainbiken, Klimmen, Kayakken, Boogschieten en
Hiken jouw ding? Wil jij aan de slag als coördinator instructeur
buitensport? Dan weet je ons te vinden!

BOL NIVEAU 2, 3, 4

Dierverzorging

MAASLAND BOL NIVEAU 2, 3, 4
BLEISWIJK BOL NIVEAU 2, 4
BARENDRECHT BOL NIVEAU 2, 3, 4
MIDDELHARNIS BOL NIVEAU 2, 3, 4
Je bent een echte dierenvriend en werken met dieren is jouw
passie. Is zorgen voor dieren, advies en informatie geven, praktisch
bezig zijn en aanpakken jou op het lijf geschreven? Dan past de
opleiding Dierverzorging perfect bij jou! Tijdens deze opleiding
maak je kennis met allerlei diersoorten, van gezelschapsdieren tot
boerderijdieren. Je leert alles over de huisvesting, schoonmaak
en onderhoud van dierenverblijven en welke zorg dieren nodig
hebben. Ook leer je welk voer het beste is voor een dier, en hoe
je kunt zien of een dier zich goed voelt, of misschien naar een
dierenarts moet. Zorg voor dieren!

OPEN DAG OP AL ONZE LOCATIES; WOENSDAG 25 NOVEMBER
Check de site voor alle locaties en actuele info

LENTIZ | MBO MAASLAND /
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BOL NIVEAU 4+

BOL NIVEAU 3, 4

BOL NIVEAU 4+

Onze locaties

BARENDRECHT
Lentiz MBO | Barendrecht
Dierensteinweg 2
2991 XJ Barendrecht
T 0180-547528
E mbo-barendrecht@lentiz.nl
BLEISWIJK
Lentiz MBO | Oostland
Wilgenlei 2B
2665 KN Bleiswijk
T 010 521 28 22
E mbo-oostland@lentiz.nl
MAASLAND
Lentiz MBO | Maasland
Commandeurskade 22
3155 AD Maasland
T 010-5910499
E mbo-Maasland@Lentiz.nl

Dierenartsassistent-Paraveterinair

Paardenhouderij

Paardensport

In de opleiding Dierenartsassistent-Paraveterinair leer je alle
voorkomende werkzaamheden die je in een dierenartsenpraktijk
kan tegen komen. Je assisteert bij de behandeling van de dieren
en je speelt een belangrijke rol in het contact met de eigenaren.
Een paraveterinair mag, in tegenstelling tot een dierenartsassistent, ook sommige medische handelingen zelfstandig
uitvoeren.

Ben jij ook het liefst de hele dag met paarden bezig? Ze verzorgen,
beweging geven, de stallen bijhouden, kortom: alles wat met
paarden te maken heeft? Weet je van aanpakken en ben je praktisch
ingesteld? Dan is de opleiding Paardenhouderij echt iets voor jou!

Zijn paarden en de paardenbranche je passie, leg jij de lat hoog
voor jezelf en ben je ondernemend en nieuwsgierig? Wil je aan de
slag als professioneel ruiter, instructeur of allround ondernemer in
de (internationale) paardenbranche? Dan is dit dé opleiding voor
jou! Deze opleiding combineert interessante theoretische lessen
met uitdagende praktijklessen.

MAASLAND BOL NIVEAU 4+

Je leert bijvoorbeeld hoe je laboratoriumonderzoek doet,
patiënten- administratie bijhoudt, bloed afneemt en medicijnen
geeft. Je bent het visitekaartje van de dierenartsenpraktijk.
Specialist in dierenzorg!

MAASLAND BOL NIVEAU 3, 4,

Natuurlijk staat in deze opleiding het paard centraal. Je leert alles
over huisvesting, verzorging, voeding en gedrag. Ook aansturen
en instructie geven zijn thema’s in de opleiding. Je gaat ook stage
lopen bij paardenbedrijven, bijvoorbeeld bij een manege, fokkerij
of handelsstal.

MAASLAND BOL NIVEAU 4+

Al vanaf de start van de opleiding krijg je iedere week vaardigheidsen praktijklessen bij regionale topbedrijven. Je leert daar je ruitervaardigheden te ontwikkelen. In de theorielessen komt onder andere
de zakelijke en ondernemende kant aan bod. Ondernemerschap,
bedrijfskunde en personeelsbeleid worden behandeld tijdens de
lessen.

Voor deze opleiding werken wij
samen met de volgende partners:
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/ MBO-OPLEIDINGEN 2021 - 2022

MIDDELHARNIS
Lentiz MBO | Middelharnis
Sportlaan 1
3241 KC Middelharnis
T 0187 48 54 44
E mbo-middelharnis@lentiz.nl
NAALDWIJK
Lentiz MBO | Westland
Europa 1
2672 ZX Naaldwijk
T 0174 51 33 21
E info@mbo-westland.nl
SCHIEDAM
Lentiz | LIFE College
Parallelweg 401
3112 NA Schiedam
T 010 473 53 77
E lifecollege@lentiz.nl

OPEN DAG OP AL ONZE LOCATIES; WOENSDAG 25 NOVEMBER
Check de site voor alle locaties en actuele info

LENTIZ | MBO MAASLAND /
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OPEN DAGEN OP DE LOCATIES;
Barendrecht
25 november 2020
27 november 2020
15 januari 2021
16 maart 2021
22 juni 2021		

16:00 - 20:00 uur
18.00 - 20.30 uur
16.00 - 20.30 uur
18.00 - 20.30 uur (Online Open dag)
16.00 - 18.00 uur

Bleiswijk
25 november 2020
22 januari 2021

16.00 - 20.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Maasland
25 november 2020
15 januari 2021
16 januari 2021
16 maart 2021

16.00 - 20.00 uur
19.00 - 21.00 uur
10.00 - 12.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Middelharnis
25 november 2020
16 januari 2021
11 maart 2021
8 juni 2021 		

16.00 - 20.00 uur
10.00 - 15.00 uur
19.00 - 21.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Naaldwijk
25 november 2020 16.00 - 20.00 uur		
Inloopmiddagen
4 februari 2021
16.00 - 20.00 uur		
4 maart 2021		
							23 maart 2021
Schiedam
25 november 2020
28 januari 2021
30 januari 2021
16 maart 2021

16:00 - 20:00 uur		
16:00 - 20:00 uur		
10:00 - 13:00 uur		
15:00 - 18:00 uur

Informatiedagen:
15 april 2021
15 juni 2021

16.00 - 18.00 uur
16.00 - 18.00 uur

16:00-17:00 uur
16:00-17:00 uur

WIL JE ONZE OPLEIDINGEN ALLEMAAL ZIEN?

OPEN DAG OP AL ONZE LOCATIES; WOENSDAG 25 NOVEMBER

Bekijk www.lentiz.nl/mbo voor alle locaties en actuele info

