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Buitenschools leren met Zonnepanelen Vlaardingen 
 
In het vervolg van het buitenschools leren heeft een groep leerlingen samen met 
onze alliantiepartner Zonnepanelen Vlaardingen een bezoek gebracht aan een 
bestaand project, BSW in Rotterdam. Doel van dit bezoek is deze leerlingen te 
enthousiasmeren voor het vak Techniek en te snuffelen aan de werkelijke praktijk. 
Bob van Zonnepanelen Vlaardingen zegt: “De leerlingen waren onder de indruk en er 
stil van”. Na afloop legde Bob zowel de leerlingen als de docent een toets voor (die 
overigens met goed gevolg is verlopen!). 

  

  

 

Sterk Techniek Onderwijs 
 
De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de subsidieaanvraag 
Sterk Techniek Onderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord, waarvan Lentiz|LIFE 
College penvoerder is. Alle alliantiepartners hebben ook meegetekend met deze 
aanvraag. De komende periode horen wij of de subsidieaanvraag toegekend wordt. 
Daarmee wordt een positieve impuls gegeven aan de hele  technieksector (onderwijs 
én bedrijfsleven) in de regio. 

  

  

 

PIE-opleiding Hogeschool Rotterdam in Techno 
Plaza. 
 
Sinds de start van dit schooljaar verzorgt de Hogeschool Rotterdam de opleiding PIE 
(Produceren, Installeren & Energie) in de Techno Plaza. Iedere dinsdag wordt er van 
13.00 tot 19.30 lesgegeven aan vijfentwintig docenten, die allen als doel hebben om 
aan het eind van deze opleiding bevoegd PIE-docent te zijn. Er wordt lesgegeven in 
metaalbewerking, installatietechniek en Elektro door docenten van de Hogeschool. 
Een goede impuls voor techniekonderwijs in de regio! 

 

  

  

 

Open dagen Lentiz|LIFE College 
 
Op donderdag 30 januari en zaterdag 1 februari zijn onze Open Dagen. Een aantal 
alliantiepartners heeft al toegezegd mee te willen denken aan een goede invulling 
voor de Techno Plaza. Wilt u ook graag een rol van betekenis spelen op onze open 
dagen, neemt u dan contact met ons op! 

010 - 473 53 77 
  

Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook wil ontvangen, meld u dan aan door een mail te sturen aan: mwestenberg@lentiz.nl 
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