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In 6 jaar naar het hbo bij Lentiz | LIFE College!



Klaar voor je toekomst!
Bij LIFE College bieden we een uitdagende leerroute aan die mavo en mbo op een 
slimme manier combineert. Bij deze opleiding is er ruimte voor een combinatie tussen 
theorie op hoog niveau en een praktische toepassing hiervan. Je kunt bij ons versneld 
een volwaardig mavo- en mbo-4 diploma behalen, om zo door te stromen naar het 
hbo.

Jouw talent centraal
Lentiz | LIFE College is anders dan andere scholen. Hier draait het om jouw 
talent! Je leert bij ons meer dan alleen schoolvakken. Je leert ook over het 
leven. We geven je aandacht en begeleiding zodat jij succesvol kunt zijn. 
Bij ons op school werk je in kleine groepjes in de klas en je hebt een mentor 
waar je veel lesuren van krijgt en die jou dus goed kent. Bij de hbo-route, 
een praktische route naar het hbo, kun je in 6 jaar je mavo en mbo-4 
diploma halen. Je krijgt daarbij alle kansen om jouw talenten te ontwikkelen.

Jouw rol als wereldburger
Door aandacht voor mondialisering en internationale samenwerking 

krijg je een mooie rol in de maatschappij en heb je zicht op 

jouw bijdrage aan de wereld.



• Ben jij ondernemend, onderzoekend en nieuwsgierig op 

het gebied van Voeding en/of Handel & Ondernemen?

• Vind je studeren prima en wil je die kennis ook direct 

toepassen?

• Doe je graag ervaring op in de praktijk?

• Heb jij het lef om zelf verantwoordelijkheid te nemen?

• Vind je samenwerken leuk?

• Houd je van nauwkeurig en zelfstandig werken?

• Heb je aanleg om iets te organiseren?

• Geef je niet snel op en wil je je doel bereiken? 

• Heb je de ambitie om naar het hbo te gaan?

Dan ben jij geschikt voor de praktische hbo-route!

Past de praktische hbo-route 
bij jou?





De ideale voorbereiding op het hbo

Voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn en ook goed kunnen leren heeft Lentiz | LIFE 
College de praktische hbo-route. Je kunt theorie en praktijk combineren en toch versneld een 
diploma in je zak hebben, waarmee je kunt doorstromen naar het hbo. Je werkt vanaf het eerste 
leerjaar aan algemene vakken op een hoog niveau. Bij het vak ‘onderzoeken en ondernemen’ 
werk je een dagdeel per week aan projecten. 

Tijdens het vak ‘praktische sectororiëntatie’ maak je kennis met bedrijven en sectoren waarin 
je later kunt gaan werken. Dit is een goede voorbereiding op de stages die je gaat lopen. 
Tussentijds behaal je een mavodiploma. Je sluit de praktische hbo-route bij Lentiz | LIFE College 
af met een mbo niveau 4-diploma. 



hbo
mbo 

(3 jaar)
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De verkorte route 
naar het hbo

Hoe werkt de praktische hbo-route?
• In leerjaar 1 en 2 krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde. 
• In leerjaar 3 en 4 doe je examen in de mavo-onderdelen. Je begint dan ook met een stage en je 

volgt de eerste mbo-vakken. 
• In leerjaar 5 en 6 ben je volledig bezig met je mbo niveau 4-opleiding op het gebied van Voeding 

en/of Handel & Ondernemen. 
• Bovendien krijg je de keuzemodule hbo-vaardigheden waarin je je oriënteert en voorbereidt op 

het hbo. Na 6 jaar heb je dus je mavo- én mbo-diploma niveau 4. Je kunt zo doorstromen naar 
het hbo!
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Praktische hbo-route (6 jaar)

Doorlopende leerroute
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Aanmelden
Ga naar www.lifecollege.nl, klik op “aanmelden” en maak een afspraak 
voor een aanmeldgesprek. We willen graag met jou en je ouders praten 
over jouw droom!

Open Dagen
Kijk voor de data van de Open Dagen op www.lifecollege.nl/opendagen

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


