
Wil jij aan de slag met technologie, duurzaamheid en digitalisering? Hou jij je graag 
bezig met dingen die in de échte wereld spelen? En wil je ook gewoon een mooi 
diploma halen? Kom dan naar Novilab!

Voor vmbo basis, kader, gl, mavo en mavo/havo
Deze opleiding is een samenwerking tussen Lentiz | Dalton en Lentiz | Floracollege en daarom kunnen 
leerlingen van alle niveaus van het vmbo aan de slag bij Novilab. Of je nou een basis-, kader-, gl-, mavo- of 
mavo/havo-advies hebt; bij ons kun je jezelf én de wereld ontwikkelen!

Dé opleiding van de toekomst!



Toekomstgericht leren met elkaar
Novilab is een opleiding die sterk is gericht op 
de toekomst. Je leert, ontdekt en onderzoekt met 
elkaar. Je ontwikkelt jezelf door te doen en je 
ontdekt allemaal interessante en nieuwe dingen. 
Denk maar aan technologische ontwikkelingen 
als robots en drones. Ook leer je over de 
mogelijkheden van digitalisering. En we bekijken 
hoe je alle informatie die er is, kunt gebruiken om 
de wereld gezonder, mooier en beter te maken. 
Je werkt samen met je klasgenoten aan kleine 
onderzoeksopdrachten voor bedrijven. Hiervan 
leer je ontzettend veel. En natuurlijk ga je ook 
aan de slag met bijvoorbeeld Nederlands en 
rekenen.
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Verplichte vakken met een 
duidelijke samenhang
De docenten bouwen met elkaar de leerroute. 
Zij zorgen ervoor dat jij op een betekenisvolle 
manier aan de slag gaat met de verplichte 
stof. De onderwerpen waar we mee bezig zijn, 
kun je steeds plaatsen in een of meer van de 
werelden die we binnen Novilab gebruiken. 
Hieronder vallen alle vakken die je ook op een 
andere school krijgt. Zo zorgen we ervoor dat 
jij steeds weet waaróm je iets leert, en dat je 
begrijpt hoe je dingen kunt toepassen in de 
wereld van nu of in de toekomst. 

Persoonlijk 
De docenten zijn ook coaches, en iedere 
leerling krijgt zijn eigen coach. Die begeleidt je, 
helpt je in je ontwikkeling, en stelt je vragen die 
je aan het denken zetten. Zo leer je niet alleen 
over de wereld en de toekomst, maar ook over 
jezelf. Je ziet welke stappen je zet en denkt na 
over wat jij nog wilt ontwikkelen. Samen met je 
coach bekijk je wat hiervoor nodig is en daag je 
jezelf continu uit. 



Examen
Na vier jaar doe je examen op het niveau waar 
je dan bent. Dat kan dus per vak verschillen. 
En naast je diploma heb je dan een ontzettend 
breed beeld van de wereld en de toekomst. Je 
kunt écht meedenken en meepraten over allerlei 
onderwerpen. Jij gaat de steeds veranderende 
toekomst met vertrouwen tegemoet!

Iets voor jou?
Ben jij nieuwsgierig naar wat de toekomst 
te bieden heeft? Noemen ze jou regelmatig 
een tikkeltje eigenwijs? Leer je graag door te 
doen en te onderzoeken, vind je veel dingen 
interessant en ben je omgevingsbewust?  
Kom dan naar Novilab! Ontdek wat technologie, 
digitalisering en duurzaamheid allemaal voor 
kansen bieden. Werk samen met klasgenoten, 
docenten en organisaties en ga aan de slag 
met oplossingen voor de problemen van nu  
en de toekomst. Ontwikkel jezelf en de wereld 
bij Novilab! 



Contactgegevens
De teamleider van Novilab, Aline van Rijn, is 
bereikbaar via het algemene telefoonnummer 
(0174) 62 47 10 of via e-mailadres: 
novilab@lentiz.nl 

Locatie: Prof. Holwerdalaan 60, 2672 LD Naaldwijk

Praktische informatie 
De opleiding wordt gegeven in het bekende gebouw van Lentiz aan de Professor Holwerdalaan 60. 
Hier is voor jullie de leeromgeving van de toekomst ingericht in een eigen Novilab-vleugel. Vergeet 
het traditionele klaslokaal. Denk aan computers met grote schermen waar je gemakkelijk rondom kunt 
samenwerken, 3D-printers en robots, maar ook verschillende leer-, werk- en overlegplekken en veel groen. 

Samen met je ouder(s)/verzorger(s) sfeer komen 
proeven bij Novilab? Kom dan naar onze open dag.

Open Dag 
donderdag 3 februari 2022 
van 15.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 20.30 uur

Bekijk ook de website: lentiz.nl/novilab. 

Hebben je ouder(s)/verzorger(s) nog vragen 
voordat jullie een keuze maken? Wij ontvangen 
ze graag op onze voorlichtingsavond. 
Aanmelden kan via de website.

Voorlichtingsavond (voor ouders)
woensdag 16 februari 2022 
van 19.30 - 20.30 uur

Wij willen iedereen graag op een 
voorlichtingsbijeenkomst of open dag 
ontvangen op school. Alle contactmomenten 
in de school zijn onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen. De actuele stand van zaken 
vind je op: www.lentiz.nl/novilab.


