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Agrologistiek 
BOL/BBL NIVEAU 1, 2, 3 
De snelle wereld van transport

Food
BOL NIVEAU 1, BOL/BBL NIVEAU 2 
Baanzekerheid in de voedingsmiddelenindustrie

Geo, Data & Design
BOL NIVEAU  4
De wereld in kaart brengen met behulp van de 
nieuwste technieken en ICT

Voeding & Technologie 
BOL/BBL NIVEAU 3, 4 
Innovatie in de voedingswereld

Inspecteur Leefomgeving 
BOL/BBL NIVEAU 4+ 
Toezicht houden op onze leefomgeving

Handel & Ondernemen/Retail 
BOL NIVEAU 2, 3, 4 
Een economisch-commerciële opleiding gericht 
op retail

Scan de code!

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor 
één van onze opleidingen? 
Ga dan naar www.lifecollege.nl 
of scan de QR-code!

Food & Lifestyle
BOL NIVEAU 4 
Gezonde voeding is de toekomst

Voeding & Kwaliteit
BOL/BBL NIVEAU 4 
Onderzoek naar de kwaliteit van voeding

Contact
Lentiz | LIFE College
Parallelweg 401
3112 NA Schiedam
T (010) 473 53 77
info@lifecollege.nl
www.lifecollege.nl

Entree-opleiding
BOL NIVEAU 1 
Werken aan je toekomst
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Kleinschalig mbo 
Lentiz | MBO LIFE College in Schiedam is een 
kleinschalige school waardoor de lijnen met de 
docenten en je studieloopbaancoach kort zijn. 

Natuur, voeding en 
leefomgeving 
Lentiz | MBO LIFE College biedt opleidingen 
met een groen karakter, gericht op de toekomst. 
We leiden je op voor beroepen die er écht toe 
doen, waarmee jij het verschil kunt maken op de 
arbeidsmarkt. Je levert een belangrijke bijdrage 
aan duurzame voeding, natuur of leefomgeving: 
thema’s die in de toekomst steeds relevanter 
worden. 

Studentsupport 
Op het Lentiz | MBO LIFE College staat het welzijn
van onze studenten voorop. Heb je extra onder-
steuning nodig, meld dit dan bij je intakegesprek. 
Dan kunnen we je vanaf de eerste dag de juiste 
ondersteuning bieden. Elke student leert anders. 
We bekijken op welke manier we elke student het 
beste naar een diploma kunnen begeleiden. Als je 
het aankunt, is het mogelijk om een mbo-opleiding 
vesneld te volgen.

New LIFE 
Voor jongeren met gestapelde problematiek die 
daardoor geen startkwalificatie hebben behaald, 
biedt LIFE College de plusvoorziening New LIFE
aan. Hier krijg je nog meer begeleiding en onder-
steuning door ervaren professionals. Kijk voor meer 
informatie in het algemene deel van deze brochure.  

Niveau 2 in 1 jaar! 
Wil jij binnen één jaar je mbo-diploma behalen? 
Dat kan bij Lentiz | MBO LIFE College. Door onze 
onderwijsaanpak, met veel persoonlijke aandacht, 
begeleiden we je binnen een jaar naar een mbo-
diploma op niveau 2. Tijdens de intake bekijken we 
welke begeleiding het beste bij je past. We bieden 
maatwerk, zodat jij je eigen leerroute volgt op weg 
naar je startkwalificatie op niveau 2. Op dit niveau 
kun je kiezen uit Handel & Ondernemen/Retail 
Food en Agrologistiek. 

Samenwerking met bedrijven in 
in de regio 
Lentiz | MBO LIFE College werkt samen met de 
bedrijven in de regio, waardoor de opleidingen zijn 
afgestemd op de arbeidsmarkt. Zo ga je op weg 
naar een diploma met arbeidsmarktperspectief!

Food Innovation Academy, high 
tech praktijklocatie
De studenten die een mbo-opleiding volgen in 
de voedingsrichting, krijgen praktijkles in de Food 
Innovation Academy. Hier komen bedrijfsleven, 
onderwijs en overheid samen. De Food Innovation 
Academy is het kennis- en innovatiecentrum van 
de levensmiddelen-industrie in de regio. Het is 
een high tech locatie in Vlaardingen met moderne 
voorzieningen. 

Eco-Schools
Lentiz | MBO LIFE College is een duurzame school 
en werkt samen met Eco-Schools. We besteden 
structureel aandacht aan de thema’s groen, afval, 
energie, voedsel en water.
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Over de opleiding

De entree-opleiding is een mbo-opleiding op niveau 1, speciaal voor jongeren die nog geen diploma 
in het voortgezet onderwijs hebben behaald. Je kunt bij ons op meerdere momenten van het jaar 
instromen. Wij maken voor jou een eigen persoonlijk leertraject op maat en begeleiden je op weg naar 
je diploma.  

Welk niveau is het? De entree-opleiding is een opleiding op mbo-niveau 1. Binnen een jaar kun je je 
diploma behalen.

Waar word je voor opgeleid? Assistent verkoop/retail, Assistent logistiek of Assistent horeca, voeding 
of voedingsindustrie.

Na je diploma? Na de entree-opleiding 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 kun je meteen 
doorstromen binnen LIFE College. 
De opleidingen Handel & Ondernemen/Retail, 
Agrologistiek en Food niveau 2 sluiten goed 
aan op je entree-opleiding. 

Entree-opleiding

Heb je geen schooldiploma behaald? 
En wil je toch graag naar het mbo en straks een leuke baan vinden? 

Dan is de entree-opleiding misschien wel iets voor jou! Je kunt kiezen uit 
drie uitstroomrichtingen: Assistent verkoop/retail, Assistent logistiek, 
en Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie.

Werken aan je toekomst

BOL NIVEAU 1

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les?
•  Assistent verkoop/retail Je leert van alles 
 over het werk in een winkel en het magazijn.  
 Je helpt bij de ontvangst en opslag van
 goederen, presentatie van artikelen en de 
 verzorging van de winkel. Je leert natuurlijk 
 ook hoe je klanten kunt helpen en hoe je een  
 goede verkoper wordt.

•  Assistent logistiek In deze opleiding word 
 je opgeleid voor de (groot)handel- en trans- 
 portsector. Je leert hoe je kunt helpen bij 
 het ontvangen en opslaan van producten in een 
 bedrijf en hoe je producten kunt klaarzetten  
 voor verzending naar een klant. Je controleert  
 of er genoeg producten zijn en of ze wel goed  
 verpakt zijn.

•  Assistent horeca, voeding of voedings-  
 industrie Je bent in deze opleiding vaak   
 bezig om lekkere gerechten te bereiden.   
 Dat doe je in de keuken van onze school 
 en bij stagebedrijven. 
 

Daarnaast assisteer je bij de productie, verwerking 
en verpakking van voedingsmiddelen. Je houdt 
ook de voorraad bij en je hebt oog voor de 
kwaliteit van voedingsmiddelen.

De entree-opleiding is praktijkgericht. Je combi-
neert school met stage, zodat je weet hoe het er in 
de praktijk aan toe gaat. Naast de beroepsgerichte 
vakken krijg je ook algemene vakken zoals 
Nederlands, rekenen en burgerschap.

Iets voor jou? Een entree-opleiding is iets 
voor jou als:
•  je geen schooldiploma voortgezet onderwijs 
 hebt;
•  je graag een mbo-opleiding wilt volgen en aan 
 je toekomst wilt werken;
•  je 16 jaar of ouder bent op 1 augustus 2021;
•  je een positief advies hebt gekregen vanuit 
 het praktijkonderwijs.

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl

Alyssa: “Door 
persoonlijke 
begeleiding heb ik 
snel mijn diploma 
behaald”



8 / MBO-OPLEIDINGEN 2023-2024 LENTIZ | MBO LIFE COLLEGE / 9

Over de opleiding

Welk niveau is het? De opleiding Agrologistiek kun je doen op mbo-niveau 1,2 en 3. Als je niveau 2 
gaat volgen, dan kun je binnen één jaar je diploma behalen. De opleiding op niveau 3 duurt twee jaar. 

Werken en leren (BBL)! Ben je praktisch ingesteld en wil je graag werken? Dan kan je deze opleiding 
ook in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) doen. Je combineert dan een dag school met een baan 
van minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Voordat je met de opleiding start, moet je zelf 
een baan vinden.

Waar word je voor opgeleid? Assistent logistiek (niveau 1), Medewerker agrohandel en logistiek 
(niveau 2) of Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek (niveau 3).

Na je diploma? Na je opleiding kun je aan de slag bij een (groot)handelsbedrijf, veiling of productie-
bedrijf. Je kunt er ook voor kiezen om verder te studeren op een hoger niveau. Na niveau 2 kan je 
doorstromen naar niveau 3 bij ons op school. Na niveau 3 kan je doorstromen naar de opleiding 
Logistiek Supervisor of Vakexpert Agrohandel en Logistiek (niveau 4) op een andere school. 

Agrologistiek

Tijdens de opleiding Agrologistiek leer je alles over het werk in de groothandel voor 
verse en gekoelde producten. Een groothandel is een bedrijf dat producten inkoopt 
en daarna verkoopt en vervoert naar winkels. Elke dag komen er veel producten 
binnen en gaan er ook weer veel producten uit. Een snelle wereld dus!

Vind jij het leuk om een rol te spelen bij de handel, transport en controle van 
producten? Kies dan voor de opleiding Agrologistiek.

De snelle wereld van transport

BOL/BBL NIVEAU 1, 2, 3

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les? Tijdens de opleidng leer 
je meer over het werk in de logstiek en in de 
groothandel. 
Je leert van alles over:
•    controle van binnengekomen producten;
•  intern transport van producten (rijden met de 
 heftruck);
•  verpakking van producten;
•  warenkennis van verse producten;
•  opslag van producten in het (gekoelde) 
 magazijn;
•  magazijnlogistiek;
•  leidinggeven en plannen (niveau 3);
•  veilig en milieubewust werken.

Ook krijg je vakken als Nederlands, rekenen, 
loopbaan en burgerschap.

Tijdens je opleiding kun je een veiligheids-
certificaat (VCA) en een heftruckcertificaat 
behalen. De lessen zijn afwisselend, leren doe 
je niet alleen op school. Je loopt ook stage en gaat 
met je klas op bezoek bij bedrijven. 

Iets voor jou? De opleiding Agrologistiek is iets 
voor jou als:
•  de snelle wereld van de groothandel je 
 aantrekt;
•  het je leuk lijkt om producten te controleren;
•  je graag op een heftruck wilt leren rijden.

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl

Dave: "Het werk in 
de agrologistiek is 
heel afwisselend"
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Over de opleiding

Als Retailmanager (niv. 4) kun je goed omgaan met klanten en medewerkers in een winkel. Als eindverant-
woordelijke voor de winkel en het personeel, weet je precies wat er moet gebeuren. Jij neemt de belangrijke 
beslissingen. Ook signaleer je nieuwe trends voor de winkel en je speelt in op de veranderingen in de branche.

Als Retailspecialist (niv. 3) ben jij de rechterhand van de manager en begeleid jij de retailmedewerkers. 
Je werkt hen in, geeft feedback en controleert of alles juist wordt uitgevoerd. Jij informeert de manager over 
de resultaten. Je weet waar de kansen liggen om de winkel te verbeteren.

Als Retailmedewerker (niv. 2) geef jij klanten deskundig advies over de producten. Je zorgt ervoor dat 
winkelen een topbelevenis wordt. Je bent het gezicht van de winkel en jij zorgt voor een leuke sfeer. 

Welk niveau is het? Retailmanager is een niveau 4 opleiding en duurt twee jaar. Ook de opleiding Retailspecialist 
op niveau 3, duurt twee jaar. Daarna kun je in één jaar het diploma op niveau 4 behalen. De opleidingen Assistent 
verkoop/retail op niveau 1 en Retailmedewerker op niveau 2 kun je in één jaar behalen. 

Waar word je voor opgeleid? Assistent verkoop/retail (niveau 1), Retailmedewerker (niveau 2), Retailspecialist 
(niveau 3) of Retailmanager (niveau 4).

Na je diploma? Na je mbo-dipoma kun je werken in de detailhandel of je start je eigen bedrijf (niveau 4). 
Je kunt ook doorstuderen op het hbo, bijvoorbeeld in de richting Commerciële Economie of 
Ondernemerschap & Retailmanagement. Heb je een niveau 2 of 3-diploma dan kun je bij ons verder 
studeren op een hoger mbo-niveau. 

Handel & Ondernemen/Retail

In de opleidingen tot Retailmanager (niv. 4) en Retailspecialist (niv. 3) draait alles 
om de detailhandel. Naast de taken in de winkel geef je leiding aan het personeel. 
Jij bent een belangrijke factor in de onderneming. Je zorgt ervoor dat de winkel 
blijft groeien en met de trends meegaat. De Retailmedewerker (niv. 2) ontvangt en 
adviseert de klanten in de winkel. Ook leer je alles over de in- en verkoop en hoe je 
de artikelen aantrekkelijk kunt presenteren. 

Wil jij graag een praktijkgerichte, afwisselende opleiding volgen? 
Kies dan voor Handel & Ondernemen/Retail! 

BOL NIVEAU 2, 3, 4

Dylano: “Ik word breed 
economisch opgeleid, 
dus hierna kan ik nog 
alle kanten op”

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les? Tijdens de opleiding op 
niveau 3 en 4 werk je aan opdrachten in een 
projectgroep. Je volgt de modules als: 
•   trends & Innovaties; 
•   hospitality, advies en verkoop;
•   goederenstroom & voorraadbeheer;
•   personeelsbeleid;
•   retailmarketing;
•   tactisch en financieel beleid. 

Keuzedelen voor niveau 3 en 4
In de opleiding bieden we keuzedelen aan als: 
•   online marketing en toepassen van e-commerce;
•   oriëntatie op ondernemerschap; 
•   duurzaamheid.

Tijdens de eenjarige opleiding op niveau 2 ben je 
bezig met de thema’s: 
•   advies & verkoop;
•   de klantreis begeleiden;
•   ontvangst en voorraadbeheer;
•   winkelpresentatie en klantrelaties.

Naast het volgen van de lessen, doe je een van 
je stages in de groene detailhandel.

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl
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Over de opleiding 

Jij leert gegevens in kaart te brengen voor opdrachten die te maken hebben met klimaat, duurzaamheid, 
leefomgeving en milieu. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je met een drone vliegt om een gebied in kaart te 
brengen over gebouwen, rivieren of natuurgebieden. Met inzet van de nieuwste technologieën verzamel jij 
de benodigde gegevens. Dit wordt door jou verwerkt, gevisualiseerd en gepresenteerd. En dat gaat hand 
in hand met creativiteit, ICT- en presentatievaardigheden én klantencontact. Dat leer je allemaal op de 
opleiding en tijdens je stages. 

Welk niveau is het? De opleiding Geo, Data & Design is een mbo-opleiding op niveau 4 die drie jaar 
duurt. Het is zowel theoretisch als praktisch een uitdagende opleiding.

Waar word je voor opgeleid? Vakexpert Geo, Data & Design (niveau 4).

Na je diploma? Als je klaar bent met de opleiding, kun je aan het werk bij verschillende instellingen 
of bedrijven die data verzamelen, verwerken en presenteren. Je zou een baan kunnen hebben bij een 
adviesbureau, een ingenieursbureau of de overheid (gemeente, provincie). In de branche zijn veel banen 
te vinden, er is baanzekerheid. Je kunt ook een aansluitende hbo-opleiding gaan volgen zoals Geo, Media 
& Design of Applied Geo-Information Science. De mbo-opleiding Geo, Data & Design komt tegemoet aan 
de toenemende vraag van de arbeidsmarkt voor vakexperts op dit gebied.

Geo, Data & Design 

Ben jij iemand die het leuk vindt om de wereld te onderzoeken door het verzamelen 
van gegevens, dit te verwerken tot informatie én de resultaten te visualiseren en 
te presenteren? Dit maakt jouw werk afwisselend. Als professional op het gebied 
van Geo, Data & Design werk jij mee aan de digitale transformatie van de wereld. 
Je brengt gegevens in kaart om oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken 
die te maken hebben met klimaat, duurzaamheid, leefomgeving en milieu. Jij bent 
de specialist die geo-data verzamelt, verwerkt en de resultaten naar moderne 
visualisaties en datapresentaties kan omzetten. Spreekt dit je aan? Dan is deze 
opleiding iets voor jou! 

Jij brengt de wereld in kaart 

BOL NIVEAU 4

NIEUWE 
STUDIE!

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les? Tijdens de opleiding werk je 
aan projecten uit de praktijk. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat de gemeente een nieuw stadspark wil 
aanleggen. Jij gaat na wat zich in de bodem 
bevindt, welke bebouwing er is en je brengt de 
grootte van het gebied in kaart. De gegevens 
verwerk je in het geografisch informatiesysteem 
(GIS) en je presenteert de resultaten met een 
infographic. Jij werkt met de nieuwste digitale 
technieken. Ook werk je met het tekenprogramma 
CAD. Dankzij jouw onderzoek en presentatie kan 
de gemeente aan de slag met het aanleggen 
van het nieuwe stadspark! Met dit beroep hou jij 
je  bezig met verzamelen van gegevens, verwerk 
je deze en visualiseer je jouw resultaten voor 
de opdrachtgever. Als vakexpert heb jij ook 
regelmatig overleg.

Iets voor jou? De opleiding Geo, Data & Design is 
iets voor jou als: 
• je zowel binnen als buiten bezig wilt zijn;
• je het een uitdaging vindt om van informatie  
 een duidelijk overzicht te maken;
• je wil bijdragen aan het in kaart brengen van  
 een duurzame wereld;
• je het leuk vindt om ICT-vaardig te worden. Je  
 werkt met tekenprogramma’s en geografische  
 informatie systemen;
• je wilt je digitaal en creatief ontwikkelen;
• je graag met innovatieve meetapparatuur
 werkt, gecombineerd met de nieuwste   
 technieken.

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl

Guido: “Als specialist Geo, 
Data & Design werk ik aan 
actuele vraagstukken met 
behulp van de nieuwste 
technologieën”
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Over de opleiding 

Onze natuur wordt steeds meer bedreigd: bedrijven lozen afval, in de lucht zitten uitlaatgassen, water is 
verontreinigd, er is geluidsoverlast. Overtreden bedrijven de wet- en regelgeving? Als milieu-inspecteur 
neem je maatregelen en geef je advies over hoe overtredingen voorkomen kunnen worden. Tijdens 
de opleiding Inspecteur Leefomgeving werk je aan een meer duurzame leefomgeving waarin je na je 
opleiding aan de slag kunt. 

Welk niveau is het? Inspecteur Leefomgeving is een mbo-niveau 4+ opleiding die vier jaar duurt. 
Het is zowel theoretisch als praktisch een uitdagende opleiding. Er zijn mogelijkheden om de opleiding 
versneld te volgen. In dat geval rond je de opleiding in drie jaar af.

Werken en leren (BBL) Ben je praktisch ingesteld en wil je graag werken? Dan kun je deze opleiding ook 
in de Beroepsgerichte Leerweg (BBL) doen. Je combineert dan één dag school met je werk bij een erkend 
leerbedrijf. Voordat je met de opleiding start, moet je wel zelf een baan vinden. De BBL-variant van de 
opleiding is een (verkort) maatwerktraject.

Waar word je voor opgeleid? Milieu-inspecteur of -adviseur

Na je diploma? Als je klaar bent met de opleiding, kun je aan de slag bij bijvoorbeeld een omgevings-
dienst, een waterschap of een milieu-adviesbureau. Je kunt ook op de milieu-afdeling van een bedrijf 
gaan werken. In deze branche zijn er op de korte en lange termijn veel banen te vinden. Je kunt ook een 
aansluitende hbo-opleiding volgen zoals Milieukunde, Landscape and Environment Management (LEM) of 
Watermanagement.  

Inspecteur leefomgeving

Lijkt het je leuk om te controleren of mensen en bedrijven zich wel aan milieu wet- 
en regelgeving houden? Dan is Inspecteur Leefomgeving jouw opleiding! Je leert 
hoe je toezicht houdt op een schone leefomgeving. Een afwisselende milieu wet- en 
regelgeving opleiding met inhoud! 

Toezicht houden op onze leefomgeving

BOL/BBL NIVEAU 4+

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les? In de opleiding leer je meer 
over milieukunde, milieuwetgeving, communicatie, 
rapporteren en ecologie. Daarnaast is er een 
praktisch gedeelte, waarin je bijvoorbeeld 
leert over het uitvoeren van inspecties en hoe 
je maatregelen neemt als er overtredingen 
plaatsvinden. Je gaat bijvoorbeeld:
• milieu-inspecties uitvoeren (op het gebied van 
 bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen);
• metingen/monsternames en waarnemingen 
 doen;
• controles uitvoeren en meldingen van 
 overtredingen afhandelen;
• adviseren over milieuwetten en -regels 
 en toezicht daarop;
• rapportages uitwerken.

Ook krijg je vakken als Nederlands, Engels, 
rekenen en burgerschap.

Iets voor jou? De opleiding Inspecteur 
Leefomgeving is iets voor jou als:
• je graag bezig bent met je leefomgeving;
• je interesse hebt in toezicht en handhaving van  
 milieuregels en -wetten of het geven van 
 milieu-advies;
• je zowel binnen als buiten bezig wilt zijn;
• je van theorie en praktijk houdt.

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl

Anouk: “Ik heb van 
jongs af aan een klik 
met milieu en water”
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Over de opleiding

Een zak chips, een blikje frisdrank of een pak melk… alle voedingsmiddelen die jij eet of drinkt, worden 
eerst bereid en verpakt. Er zit een hele keten van bedrijven achter, waar voedingsmiddelen worden 
ontwikkeld en geproduceerd. In de opleiding Food leer je van alles over het bereiden en verpakken van 
voedingsmiddelen. Daarbij let je op smaak, hygiëne, kwaliteit en voedselveiligheid. 

De opleiding Food is samen met bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie ontwikkeld. We noemen 
de samenwerking de Food Innovation Academy (FIA): de start van jouw succesvolle toekomst in de 
voedingsindustrie! 

Welk niveau is het? Food kan je doen op mbo-niveau 1 en 2. Je kunt binnen een jaar je diploma behalen.

Werken en leren (BBL) Ben je praktisch ingesteld en wil je graag werken? Dan kun je deze opleiding op 
niveau 2 ook in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Je combineert dan één dag school met 
minimaal 20 uur per week werken bij een erkend leerbedrijf. Voordat je met de opleiding start, heb je een 
baan nodig in de sector. 

Waar word je voor opgeleid? Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie (niveau 1) of Medewerker 
voeding & technologie (niveau 2). 

Na je diploma? Als je klaar bent met de opleiding, kun je meteen aan de slag bij één van de voedings-
middelenbedrijven in de buurt, zoals de bedrijven van de Food Innovation Academy. Je kunt bijvoorbeeld 
aan de slag als productiemedewerker. Je kunt natuurlijk ook doorstuderen op een hoger niveau. 

Food

Kies jij voor een opleiding met baanzekerheid en vind je het leuk om met de bereiding 
van voeding bezig te zijn? Kies dan voor de opleiding Food! In deze opleiding leer je 
van alles over de bereiding van voeding in de voedingsmiddelenindustrie. 

Baanzekerheid!

BOL niveau 1, BOL/BBL niveau 2

FOOD INNOVATION ACADEMY.  Hét nieuwe expertisecentrum van 

de voedingsmiddelenindustrie in de regio Rotterdam-Rijnmond met 

opleidingen in een gloednieuw technologisch centrum. 

 www.foodinnovationacademy.nl

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les? De opleiding is praktijk-
gericht. Je leert dus niet alleen maar theorie, 
maar bent ook veel bezig in de praktijk! 
Je leert over:
•  bereiden van voeding;
•  verpakken en opslaan van voeding;
•  werken volgens regels voor kwaliteit en 
 voedselveiligheid;
•  werken met apparatuur en machines voor 
 voedselbereiding;
•  veilig & hygiënisch werken.

Ook krijg je vakken als Nederlands, rekenen 
en burgerschap. 

Iets voor jou? De opleiding Food is iets voor 
jou als:
•  je passie hebt voor voeding en de productie 
 en bereiding ervan;
•  je het leuk vindt om in de keuken te staan;
•  je praktisch bent ingesteld;
•  je graag direct een baan wilt na je opleiding;
•  je interesse hebt in techniek en productie.

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl

Joshua: “Op de dag 
van mijn afstudeerstage 
een baan aangeboden 
krijgen, nu werk ik er!”
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Over de opleiding

Alle voedingsmiddelen die in de winkel liggen, worden eerst ontwikkeld, bereid en verpakt in de voedings-
middelenindustrie. Het is een high-tech wereld vol innovatie en technologie. In de opleiding Voeding & 
Technologie leer je van alles over de ontwikkeling en productie van voedingsmiddelen voor nu en in de 
toekomst. De opleiding is samen met bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie ontwikkeld. We noemen 
die samenwerking de Food Innovation Academy (FIA): de start van jouw carrière in de voeding!

Welk niveau is het? Voeding & Technologie kan je doen op mbo-niveau 3 en 4. De opleiding duurt drie 
jaar. Als je de opleiding sneller kunt doen, dan volg je een maatwerktraject.

Werken en leren (BBL) Ben je praktisch ingesteld en wil je graag werken? Dan kan je deze opleiding ook 
in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) doen. Je combineert dan één dag school met minimaal 20 uur 
per week werken bij een erkend leerbedrijf. Voordat je met de opleiding start, heb je een baan nodig in de 
sector. 

Waar word je voor opgeleid? Vakbekwaam medewerker voeding & technologie (niveau 3) of 
Vakexpert voeding & technologie (niveau 4). 

Na je diploma? Na je opleiding kun je meteen aan de slag bij één van de bedrijven in de buurt, zoals de 
bedrijven van de Food Innovation Academy. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als productontwikkelaar 
of leidinggevende in de productie. Je kunt ook verder studeren op een aansluitende hbo-opleiding. 
Bijvoorbeeld de opleiding Food, Commerce & Technology van de Hogeschool Inholland, die ook is 
aangesloten bij de Food Innovation Academy.

Voeding & Technologie

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! 
In deze opleiding word je opgeleid voor een carrière in 
de voedingsmiddelenindustrie. 

Baanzekerheid & Innovatie in de voedingswereld

BOL/BBL NIVEAU 3, 4

FOOD INNOVATION ACADEMY.  Hét nieuwe expertisecentrum van 

de voedings-middelenindustrie in de regio Rotterdam-Rijnmond met 

opleidingen in een gloednieuw technologisch centrum. 

 www.foodinnovationacademy.nl

Opbouw van de opleiding

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl

Iris: “Ik vind 
het leuk om 

verantwoordelijkheid 
te dragen voor een 
voedingsproduct”
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Over de opleiding

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. 
De opleiding Voeding & Kwaliteit wordt samen met bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie gemaakt. 
We noemen de samenwerking de Food Innovation Academy (FIA): de start van jouw succesvolle toekomst 
in de voedingsindustrie!

Welk niveau is het? Voeding & Kwaliteit kan je doen op mbo-niveau 4 en duurt drie jaar.

Werken en leren (BBL) Ben je praktisch ingesteld en wil je graag werken? Dan kan je deze opleiding 
ook in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) doen. Je combineert dan een dag school met minimaal 
20 uur per week werken bij een erkend leerbedrijf. Voordat je met de opleiding start, heb je een baan 
nodig in de sector. 

Waar word je voor opgeleid? Vakexpert voeding & kwaliteit.

Na je diploma? Als je klaar bent met de opleiding Voeding & Kwaliteit, kun 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. Je kunt natuurlijk ook doorstromen naar 
een hbo-opleiding. Bijvoorbeeld naar de opleiding Food, Commerce & Technology van 
de Hogeschool Inholland, die ook is aangesloten bij de Food Innovation Academy.

Voeding & Kwaliteit

Wil jij een bijdrage leveren aan een gezonde wereld? In de opleiding Voeding & 
Kwaliteit leer je van alles over de kwaliteit en de verbetering van voeding. 

Onderzoek naar voeding

BOL/BBL NIVEAU 4

FOOD INNOVATION ACADEMY.  Hét nieuwe expertisecentrum van 

de voedings-middelenindustrie in de regio Rotterdam-Rijnmond met 

opleidingen in een gloednieuw technologisch centrum. 

 www.foodinnovationacademy.nl

Opbouw van de opleiding

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl

Camiel: “Ik draag bij 
aan de verbetering van 
voedingsmiddelen”
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Over de opleiding

Welk niveau is het? Food & Lifestyle is een mbo-niveau 4-opleiding en duurt drie jaar.

Waar word je voor opgeleid? Vakexpert voeding en voorlichting.

Na je diploma? 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. 

Food & Lifestyle

Er is steeds meer aandacht voor een gezonde levensstijl en mensen zoeken vaker 
advies en begeleiding bij het ontwikkelen van een gezond eet- en leefpatroon. 
Food & Lifestyle is een brede opleiding op het gebied van voeding, communicatie en 
voorlichting. Je leert alles over gezonde voeding, voedselkwaliteit, voedselveiligheid 
en over 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!

Gezonde voeding is de toekomst

BOL NIVEAU 4

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les? Je leert hoe je mensen 
kunt begeleiden, voorlichten en adviseren op het 
gebied van een gezonde levensstijl. Onderwerpen 
die aan bod komen, zijn onder andere:
•   Voedingsleer en chemie: je leert over voedings- 
 stoffen, gezonde en ongezonde voeding. 
 Je krijgt basiskennis over het menselijk lichaam 
 en het effect van voeding op je lichaam.
•   Levensmiddelenleer: je leert over voedings- 
 middelen, waar deze vandaan komen en hoe ze
 geproduceerd worden. Je weet hoe de 
 voedselketen in elkaar zit en je leert etiketten 
 lezen. 
•   Voedingspraktijk: tijdens deze lessen ga je de  
 theorie die je bij de voedingsvakken geleerd  
 hebt, in praktijk brengen. 
•   Kwaliteit en veiligheid: je leert hoe je zorg 
 draagt voor voedsel door te kijken naar zowel 
 de kwaliteit als de veiligheid van het voedsel. 
 Denk hierbij aan alles van geur, smaak en 
 presentatie tot en met de hygiëne die een 
 rol speelt bij de bereiding. 

•   Communicatie: je leert hoe je mensen kunt   
 coachen, begeleiden en motiveren.
•   Marketing & Voorlichting: je leert hoe je goede 
 voorlichting geeft en welke (online en offline)
 communicatiemiddelen je daarbij kunt inzetten. 
 Je leert ook welke invloed marketing heeft op 
 consumenten en hoe je marketing- 
 communicatie kunt inzetten om gebruik van  
 gezonde voedingsmiddelen te stimuleren. 
•   Psychologie: je leert wat psychologie inhoudt  
 en gaat in op verschillende doelgroepen,   
 gesprekstechnieken en gedragsveranderingen.

Daarnaast krijg je vakken als Nederlands, Engels, 
rekenen en burgerschap en volg je keuzedelen.

Iets voor jou? De opleiding Food & Lifestyle is
iets voor jou als:
•   je graag mensen wilt coachen, voorlichten en  
 adviseren;
•   je passie hebt voor voeding;
•   je de gezondheid van mensen belangrijk vindt.

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl

Sacha: “Het leuke van 
Food & Lifestyle is dat 
je met voeding én met 
communicatie bezig bent”
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Vier niveaus
Binnen het mbo zijn er vier niveaus. Hoe hoger 
het niveau, hoe meer je moet weten en kunnen. 
De duur van de opleiding is afhankelijk van het 
niveau. Natuurlijk is er de mogelijkheid om door te 
stromen van niveau naar niveau. De opleidingen 
van Lentiz worden aangeboden op mbo-niveau 
1, 2, 3 en 4. Hieronder volgt een overzicht van de 
mbo-niveaus:

Toelatingseisen
In het mbo kun je op verschillende niveaus 
een diploma behalen. Op welk niveau je kunt 
beginnen, hangt af van je vooropleiding en 
werkervaring.

Plusvoorziening New LIFE 
Voor jongeren die nog geen startkwalificatie 
hebben behaald, biedt Lentiz | LIFE College een 
speciaal traject aan. In dit maatwerktraject wordt 
ondersteuning geboden bij het behalen van het 
dipoma op mbo-niveau 2. Een verkort programma 
behoort tot de mogelijkheden. Er is gedurende 
het gehele schooljaar flexibele instroom. Meer 
informatie kun je vinden op onze website. Je kunt 
ook contact opnemen met dhr. Luiten via e-mail: 
mluiten@lentiz.nl of telefoon: (010) 473 53 77.

Wet Toelatingsrecht mbo
Na je (digitale) aanmelding ontvang je een 
uitnodiging voor de verplichte intake. Het is voor 
het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je 
het goede e-mailadres en het goede postadres 
hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet 
kunt komen, meld je je af. 

Je hebt recht op toelating tot de opleiding als je 
aan de volgende voorwaarden voldoet:
• je meldt je uiterlijk 1 april aan;
• je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
• je neemt deel aan de verplichte intake-

activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw 
aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook 
dan word je uitgenodigd voor een intake. 

Toelatingseisen vanuit vmbo, 
havo/vwo en mbo
Niveau 1/entreeopleiding: deze opleiding is er 
voor jongeren vanaf 16 jaar zonder diploma van 
een vooropleiding. 
Niveau 2: als je minimaal een diploma vmbo 
basisberoepsgerichte leerweg hebt, mag je 
naar een opleiding op niveau 2.
Niveau 3 en 4: als je een diploma vmbo kader-
beroepsgerichte, gemengde of theoretische 
leerweg, of het mbo-diploma niveau 2 respec-
tievelijk 3 hebt, mag je naar een opleiding op 
niveau 3 of 4.
Havo-/vwo-studenten: ben je een havo-/vwo-
student met een overgangsbewijs van havo-/vwo-
3 naar havo-/vwo-4, dan kan je bij ons ook een 
opleiding volgen. Je wordt dan toegelaten tot de 
opleidingen op niveau 2, 3 of 4.

Niveau

Duur

Wat word je?

1 jaar

Assistent
medewerker

1 jaar

Medewerker

2-3 jaar

Vakbekwaam
medewerker/

assistent
bedrijfsleider

3-4 jaar

Ondernemer/
bedrijfsleider/

manager/
vakexpert

Algemene informatie

Het verschil is dat je geen automatisch toelatings-
recht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. 

Wij doen ons best om je toch te plaatsen bij 
de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet 
geplaatst kunt worden, overleggen we samen 
welke andere opleiding bij je past.

Twee Leerwegen: BOL en BBL
Binnen het mbo bestaan er twee leerwegen, BOL 
en BBL. In zowel de BOL- als de BBL-opleiding 
moet je uiteindelijk aan dezelfde eisen voldoen. 
Aan het eind van de opleiding ontvang je dus een 
gelijkwaardig diploma, alleen de exameneisen zijn 
anders.

BOL (Beroepsopleidende Leerweg)
Je volgt dagonderwijs en daarnaast loop je BPV 
(beroepspraktijkvorming/stage). Het verschilt per 
opleiding op welke wijze en in welk studiejaar 
deze stages plaatsvinden.

BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)
Je werkt betaald of onbetaald bij een erkend 
leerbedrijf of een instelling. Je combineert één 
dag school met minimaal 20 uur per week werken. 
In principe moet je zelf voor een passende 
arbeidsplek zorgen. Natuurlijk kunnen we je 
hierbij ook adviseren.

BPV (Beroepspraktijkvorming)
Praktijk is belangrijk voor het leren. Het leren in de 
praktijk vormt dan ook een belangrijk onderdeel 
van het mbo. Je doet tijdens je BPV ervaring op 
in een erkend leerbedrijf. Tijdens je BPV raak je 
vertrouwd met de sfeer in een bedrijf of instelling 
en leer je kennis en vaardigheden in de praktijk 
toe te passen. Je wordt door een praktijkopleider 
binnen het leerbedrijf begeleid. Natuurlijk word je 
ook vanuit de school begeleid.

Raadpleeg www.stagemarkt.nl voor een passende 
werk-/stageplek. In het erkenningsregister kun je 
per opleiding zoeken naar een erkend leerbedrijf 
in jouw regio.

Formele eisen leerplicht
Tot het schooljaar dat volgt op het moment dat je 
16 jaar wordt, ben je volledig leerplichtig en moet 
je voltijds dagonderwijs volgen. Pas het schooljaar, 
volgend op het moment waarop je 16 jaar bent 
geworden, ben je gedeeltelijk leerplichtig. 
Vanaf dat moment kan je worden toegelaten tot 
een BBL-opleiding. Tot die tijd kun je terecht in de 
BOL.

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl

Kwalificatieplicht
Alle jongeren moeten tot hun 18e een volledig 
onderwijsprogramma volgen, tenzij ze minimaal 
een mbo- niveau 2-, havo- of vwo-diploma 
hebben behaald. Als je bij aanvang van je 
opleiding zeventien jaar bent geworden, geldt 
de kwalificatieplicht voor jou.
 

Lees verder op de volgende pagina >>>
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Het aanbod van keuzedelen wordt bij aanvang 
van de opleiding vastgesteld. Afhankelijk van de 
opleiding kies je een of meerdere keuzedelen uit 
het aanbod. Een keuzedeel kun je volgen in de 
lessen op school, in de beroepspraktijkvorming 
(BPV) of in zelfstudie. Je wordt goed geïnformeerd 
over de inhoud van het keuzedeel en de manier 
waarop dit keuzedeel moet worden afgesloten. 
Bij het vaststellen van welke keuzedelen je kunt 
volgen, hanteert de school een aantal spelregels. 
We noemen dit het ‘HUBO-principe’. Bekeken 
wordt in hoeverre de keuzedelen Haalbaar, 
Uitvoerbaar, Betaalbaar en te Organiseren zijn. 
Uiteindelijk worden in de opleidingsovereenkomst 
(OOK) de keuzedelen opgenomen.

Examinering in het mbo
Gedurende de opleiding krijgt elke student te 
maken met meerdere examens: beroepsgerichte 
examens en AVO-examens voor Nederlands, 
rekenen, moderne vreemde talen en loopbaan & 
burgerschap. We volgen je vorderingen tijdens 
de opleiding nauwgezet. Als je resultaten goed 
zijn mag je deelnemen aan het examen, dat 
bestaat uit praktische opdrachten en schriftelijke 
examens. Voor de AVO-examens moet je aan 
bepaalde niveaus voldoen om je diploma te 
kunnen behalen. Dit is afhankelijk van het niveau 
van de opleiding. Ook de keuzedelen behoren 
tot de slaag-zakregeling.

Lesgeld en schoolkosten
Doorgaans betaal je lesgeld aan het Rijk en 
schoolkosten aan de school. Als je bij aanvang 
van de opleiding 18 jaar of ouder bent of je bent 
gehuwd (of gehuwd geweest) dan ben je als 
student lesgeldplichtig. De schoolkosten die je 
aan de school betaalt, verschilt per opleiding.

Tegemoetkoming studiekosten en 
studiefinanciering
Het is mogelijk dat je in aanmerking komt 
voor studiefinanciering. Vraag daarvoor meer 
informatie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(www.duo.nl) of laat je informeren door de 
leerlingenadministratie van je school.

Bindend studieadvies (BSA)
Tijdens de opleiding krijg je een bindend studie-
advies. Dit advies geven wij pas nadat we regel-
matig voortgangsgesprekken met je hebben 
gevoerd en daarover schriftelijk verslag hebben 
gedaan. Als je een eenjarige opleiding volgt 
doen we dat na 3-4 maanden; bij een meerjarige 
opleiding uiterlijk na 9 maanden. Het studie-
advies is bindend en kan je niet weigeren.

Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) & 
Burgerschapsvorming
Een mbo-opleiding leidt jou als student niet alleen 
op tot een beginnend beroepsbeoefenaar maar 
vormt en bereidt jou ook voor op een zelfstandige 
rol als burger in de Nederlandse samenleving. 
Daarom volg je altijd, ongeacht je niveau, ook 
algemeen vormende vakken als Nederlands (taal), 
rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Opbouw van de opleiding
Een mbo-opleiding is uit 3 onderdelen 
opgebouwd:

1.  Het beroepsgerichte deel. Dit deel is minimaal 
50% van de opleiding. Alle elementen van het 
beroep, ongeacht het niveau van de opleiding, 
komen hier aan bod. Het gaat om kennis, houding 
en vaardigheden. Daarnaast bevat het ook de 
verplichte AVO-vakken (Nederlands, rekenen, 
loopbaan & burgerschap en een vreemde taal).

2.  Het profieldeel. In dit deel wordt het 
beroepsgerichte deel nader uitgewerkt en werken 
we toe naar het eindniveau van de opleiding 
(medewerker, vakbekwaam medewerker en 
vakexpert/manager/bedrijfsleider).

3.  Het keuzedeel. In elke opleiding, ongeacht 
het niveau, volg je een of meer keuzedelen. 
Een keuzedeel is verbredend, verdiepend en 
kan helpen om door te stromen naar een hoger 
niveau. Je kunt een of meerdere keuzedelen 
kiezen uit een aanbod dat de school jaarlijks 
samenstelt. 

Algemene informatie (vervolg)

Aanmelden? Ga naar www.lifecollege.nl



Lentiz | MBO LIFE College is een kleinschalig 
mbo met persoonlijke aandacht voor studenten. 
Op het LIFE College leer je meer dan alleen 
schoolvakken. Bij ons draait het om jou: 
jouw talent, jouw ontwikkeling en jouw 
toekomst staan centraal!

Parallelweg 401
3112 NA Schiedam

T (010) 473 53 77
E info@lifecollege.nl
www.lifecollege.nl

lentizlifecollege

Donderdag 17 november 2022  16.00 - 20.00 uur
Donderdag 26 januari 2023 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 28 januari 2023   10.00 - 13.00 uur
Dinsdag 21 maart 2023  16.00 - 20.00 uur

Meer informatie over de opleidingen is te 
verkrijgen via de website. Hier kun je ook een 
afspraak inplannen voor een persoonlijk gesprek. 

OPEN DAGEN
OPEN DAG OP AL 
ONZE LOCATIES: 

DONDERDAG 
17 NOVEMBER

Check lentiz.nl voor alle 
locaties en actuele info

Den Haag
Rotterdam

Schiedam

Opleiding Kwalificatie Niveau                Opleidingscode
Entree-opleiding Assistent verkoop/retail BOL 1 25748
  Assistent logistiek BOL 1 25743
  Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie BOL 1 25742
       
Agrologistiek Medewerker agrohandel en logistiek BOL/BBL 2 25430
  Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek BOL/BBL 3 25434
       
Handel &  Retailmedewerker BOL 2 25808
Ondernemen/ Retailspecialist BOL 3 25809
Retail Retailmanager BOL 4 25807
 
Inspecteur  Adviseur Leefomgeving BOL/BBL 4+ 25582
Leefomgeving  

Geo, Data & Design Vakexpert Geo, Data & Design BOL 4    26041

Food Innovation Academy      
Food Medewerker voeding & technologie BOL/BBL 2 25460
Voeding & Technologie Vakbekwaam medewerker voeding & technologie BOL/BBL 3 25461
 Vakexpert voeding & technologie BOL/BBL 4 25463
Voeding & Kwaliteit Vakexpert voeding & kwaliteit BOL/BBL 4 25462
           
Food & Lifestyle Vakexpert voeding en voorlichting BOL 4 25464


