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Beste leerling, 
 
In leerjaar 3 doet elke leerling Groen. 
In leerjaar 4 kun je kiezen uit 10 routes. 
Kies een route die je leuk lijkt! 
Elke route heeft een actief programma. Je leert door te doen. 
Bij elke route leer je specifieke vak-inhouden. 
Bij elke route loop je 2x stage. Waar je stage loopt, wordt in overleg met 
jou gekozen. Net zoals dat nu gebeurt. 
In elke route ontdek je of die richting iets voor je is. 
Met elke route kun je later, op het mbo, in dezelfde richting doorgaan. 
Maar met elke route kun je in het mbo ook een ándere kant op. 
 
De routes die Lentiz Floracollege aanbiedt zijn: 
 Economie & Ondernemen 
 Food & Gastheerschap 
 Flower & Art 

Natuur & Zorg 
Techniek & Design 

 Werktuigbouwkunde 
 Evenementenproductie 
 Buitensport & Natuur 

Lifestyle, Sport & Bewegen 
 Health & Well-Being 
 
Voor welke route kies jij in het 4e leerjaar? 
Als je verder in dit boekje kijkt, vind je uitleg over de routes. 
Op pagina 15 wordt verwezen naar de digitale mogelijkheid voor het 
invullen van het keuzeformulier en de vragen die in het formulier worden 
gesteld. In de maand mei hoor je bij welke route je geplaatst bent. 
 
Veel lees- en leerplezier! 
 
Michiel Hoff, teamleider bovenbouw  
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Tien routes op het Lentiz Floracollege 
 
 

Economie & Ondernemen 

Food & Gastheerschap 

Flower & Art 

Natuur & Zorg 

Techniek & Design 

Werktuigbouwkunde 

Evenementenproductie 

 

Buitensport & Natuur 

Lifestyle, Sport & Bewegen 

Health &Well-Being 
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Economie & Ondernemen 
In de economie draait het om vraag en aanbod van goederen en diensten. 
Je koopt boodschappen in de supermarkt (goederen), laat je adviseren 
door een belastingadviseur (dienst), schaft een nieuwe smartphone aan 
(goed) of gaat naar de kapper (dienst). Elke sector heeft met klanten te 
maken.  
 
In deze route bedenk je je eigen product of dienst. Je leert hoe je klanten 
kunt krijgen en behouden, maar natuurlijk ook hoe je een product of 
dienst kan verkopen. Je leert dus veel over marketing. 

Via Marktplaats en onze (School)webwinkel verkoop je écht.  

 
 
 

 
 
 

 
Elke route is een goede voorbereiding op alle richtingen van het MBO! 
Contactpersoon: de heer W. Brehm, e-mail: wbrehm@lentiz.nl 
 
Mogelijke stagebedrijven: 

Administratie Detailhandel 

Webwinkel Groothandel 

  

Economie & Ondernemen 

mailto:wbrehm@lentiz.nl
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Food & Gastheerschap 
In deze route maak je kennis met een boeiend pakket aan mogelijkheden 
om je te specialiseren in het bereiden van eten, het serveren ervan, de 
informatie achter het ingrediënt of het organiseren van een sfeervolle 
culinaire avond.  Bij Food gaat het dus niet alleen om het verantwoord 
bereiden van eten. Je leert ook bedienen, tafels klaarmaken en gasten 
ontvangen. Zo serveer je in de lunchroom onze eigen kleine 
lunchgerechten. We sluiten de route af met een heuse Diner show: een 
avondvullend programma in ons restaurant in combinatie met keuken en 
theater! 

  

  
 

Elke route is een goede voorbereiding op alle richtingen van het MBO! 
Contactpersoon: R. Borremans, e-mail: rborremans@lentiz.nl  
 
Mogelijke stagebedrijven: 

Lokale horeca De Naald 

Koppert Cress Lunchrooms 

 

  
Food & Gastheerschap 

mailto:rborremans@lentiz.nl
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Flower & Art 
Ben je creatief, houd je van bloemen, kleur en 
vormgeving? Dan is dit de route die bij je past! 
In deze route leer je veel over bloemen en 
bloemwerk. Maar ook over kleur, vorm en 
compositie. Je richt ruimtes in. En je maakt een 
website waarop je je eigen foto’s presenteert. 
 
Voor de inrichting van een ruimte maak je een 
tekening van het interieur. Je ontwikkelt zo digitale 
vaardigheden zoals technisch tekenen in SketchUp.  
Voor je website maak je zelf foto’s. Je leert hoe je foto’s mooier kunt 
maken met een foto-bewerkingsprogramma. Je zult ook veel tekenen, 
schilderen en illustreren. 
Dus, ben je creatief en wil je de andere kant van bloemsierkunst zien, kies 
dan voor de route Flower& Art! 
 

  
 
Elke route is een goede voorbereiding op alle richtingen van het MBO! 
Contactpersoon: G. Fok, e-mail: gfok@lentiz.nl  
 
Mogelijke stagebedrijven: 

Bloemenwinkel, tuincentrum, bloemenveiling, 
bloemen- en plantenteelt, arrangeurs 

Standbouw, woonwinkel, productpresentatie 
veiling, evenementenbedrijf 

Fotograaf, webdesign Atelier, decorbouw, etaleur, schilder, 
restaurateur 

 
Flower & Art 

mailto:gfok@lentiz.nl
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Natuur & Zorg 
Bij Natuur en Zorg ga je veel buiten aan de slag! Je leert hoe je een tuin of 
park moet ontwerpen, aanleggen en onderhouden. In welk seizoen is er 
bepaalde zorg nodig? Ook leer je hoe je verschillende planten kunt 
herkennen en hoe je die kunt gebruiken voor jouw tuin of landschaps-
ontwerp. Laat je talent en creativiteit de vrije loop en maak je droomtuin! 
Je leert ook veel over dieren. Wat voor dieren zijn er? En wat voor 
huisvesting hebben zij nodig? Je verzorgt dieren en je houdt in de gaten of 
een dier gezond is. 
Op een zorgboerderij ontdek je wat planten en dieren voor mensen met 
een zorgvraag betekenen. Jij leert hoe jij met deze mensen om kunt gaan, 
je verzorgt er de dieren en je ontdekt welke gewassen je op een 
zorgboerderij kunt kweken. 
 

 
Elke route is een goede voorbereiding op alle richtingen van het MBO! 
Contactpersonen: N. Rijsdijk, e-mail adres nrijsdijk@lentiz.nl  
en F.de Kok-Heijmenberg, e-mail: fheijmenberg@lentiz.nl  
 
Mogelijke stagebedrijven: 

Boswachter en natuurmonumenten Zorgboerderij en kinderboerderij 

Onderwijs instantie, kenniscentrum en 
scouting 

Architect en hovenier 
 

  

Natuur & Zorg 

mailto:nrijsdijk@lentiz.nl
mailto:fheijmenberg@lentiz.nl
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Techniek & Design 
In techniek en design leer je hoe en waarom producten ontwikkeld 
worden. We beginnen met omgekeerd ontwerpen. Waarom ziet een 
kurketrekker er zo uit? Hoe zit een stoel in elkaar? Wat kun je met een 
product doen? De vraag van de opdrachtgever/klant speelt hierbij een 
belangrijke rol. Vervolgens ga je vraaggestuurd ontwerpen. Vanuit een 
probleem van een opdrachtgever/klant bedenk en ontwerp je een 
oplossing voor dat probleem. Je presenteert je ontwerp aan de 
opdrachtgever. Wat je gaat ontwerpen kan dus van alles zijn, bijvoorbeeld 
een meubel van gerecycled hout, een sieraad, een hulpmiddel voor 
gehandicapten, een interieur voor een bejaarde, kleding met licht, 
speelgoed voor kleuters, een verticale tuin voor een bovenwoning, enz. 
 

   
 
Elke route is een goede voorbereiding op alle richtingen van het MBO! 
Contactpersoon: A. Keepers, e-mail: akeepers@lentiz.nl  
  
Mogelijke stagebedrijven: 

Architect of ontwerpbureau Tuinontwerper of hovenier 

Meubelmaker of instrumentmaker Edelsmid of stylist 

 

  Techniek & Design 

mailto:akeepers@lentiz.nl
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Werktuigbouwkunde 
Vind je het leuk om dingen te maken? Wil je graag allerlei technieken 
leren om materiaal te bewerken? Of lijkt het je interessant om in de 
techniek te werken? Bijvoorbeeld in de Werktuigbouw, Elektrotechniek, 
Installatietechniek of Besturingstechniek? Dan is de route 
Werktuigbouwkunde iets voor jou! 
In deze route leer je allerlei technieken, zoals booglassen 
(Elektrode/MIG/TIG lassen), plaat- en constructiewerk (een combinatie 
van plaatstaal en buisprofielen) en verspaningstechnieken (draaien). Je 
leert omgaan met machines. Ook leer je technisch tekenen en de 
basiskennis van elektrotechniek, veiligheid en gereedschappen. 
In ‘trainingen’ maak je een aantal werkstukken volgens een werktekening. 
In projectopdrachten bedenk en ontwerp je producten voor een bedrijf of 
een andere opdrachtgever, bijvoorbeeld een ‘industriële’ lamp voor een 
interieurzaak. We gaan ook op excursies en naar vakbeurzen. 
Dus, als je je veelzijdig wil ontwikkelen, kies dan voor de Werktuigbouw! 
 

 
 

 

Elke route is een goede voorbereiding op alle richtingen van het MBO! 
Contactpersoon: P. van der Knaap, e-mail pvdknaap@lentiz.nl  
 
Mogelijke stagebedrijven: 

Las- en constructiebedrijven, fijn metaal Kassenbouw 

Elektrotechnische bedrijven, 
installatiebedrijven 

Autotechniek 
 

 
Werktuigbouwkunde 

mailto:pvdknaap@lentiz.nl
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Evenementenproductie 
Art Production gaat om het bedenken, vormgeven, uitvoeren én managen 
van creatieve projecten. Je neemt deel aan de organisatie van diverse 
evenementen in de school en je organiseert bijvoorbeeld zelf een 
tentoonstelling. Je ontwerpt banners en ander promotiemateriaal voor de 
musicals én je werkt mee aan de productie van de grote musical. 
Als je interesse hebt in de evenementenindustrie en als je je talenten en 
creativiteit op het gebied van leidinggeven, plannen, organiseren en 
marketing verder wil ontwikkelen, kies dan voor Evenementenproductie! 

 

 
 

Elke route is een goede voorbereiding op alle richtingen van het MBO! 
Contactpersoon: O. Maat, e-mail: omaat@lentiz.nl  
 
Mogelijke stagebedrijven: 

 Stand en decorbouw 

- Heleen Valstar  
- Zuidkoop 
- Piet v Straalen 

 Licht & Geluid 
- Generations Light & Sound Productions 
- Clubsound 

Evenementen en theater 
- Ducos productions 
- Westland Theater de Naald 
- WOS Media 

Reclame en marketing 
- Omber Visuals 
- Rolf v Koppen fotografie 
 

   

  
Evenementenproductie 

 

mailto:omaat@lentiz.nl
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Buitensport & Natuur 
Houd je van buitenlucht, actie en natuur? Wil je graag sportieve 
activiteiten kunnen organiseren en begeleiden? Ben je niet bang om met 
je handen te werken en een beetje vies te worden? Ben je sociaal, 
avontuurlijk en sportief? Dan past de route Buitensport & Natuur bij jou! 
 
In deze route verbeter je je eigen 
buitensportvaardigheden, zoals 
mountainbiken, klimmen, kanoën / 
raften en survival activiteiten. Je 
leert koken en slapen in de natuur 
(bivak). Je leert hoe je activiteiten 
kunt organiseren, hoe je groepen 
kunt begeleiden en wat belangrijk is 
om goed te kunnen samenwerken. 
Natuurlijk leer je ook hoe je 
omgaat met buitensport-
materiaal en de natuur.  
 
Het is een heel actief 
programma. Je leert door te 
doen. De route is een goede 
voorbereiding op MBO 
Outdoor. Maar ook op Sport 
& Bewegen en opleidingen 
richting Natuur of Veiligheid. 
 
Elke route is een goede voorbereiding op alle richtingen van het MBO! 
Contactpersoon: Nicolette Krikke, e-mail: nkrikke@lentiz.nl  
 
Mogelijke stagebedrijven: 

2SUR5 (outdoorcoach/(sport)docent Westerhonk/Parnassia (pedagogisch medew.) 

Staatsbosbeheer (boswachter) Ministerie van Defensie (militair) 

 

Buitensport & Natuur 

mailto:nkrikke@lentiz.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.oldskooloutdoor.nl/assets/images/dan-edwards-38003.480x0.jpg&imgrefurl=http://www.oldskooloutdoor.nl/outdoor/buitensport/&docid=oKYDJElbE1z4hM&tbnid=vc5dt_lEAXcZSM:&vet=10ahUKEwjW0_zB1YzZAhWCb1AKHYGRDqM4ZBAzCGUoYDBg..i&w=480&h=320&hl=nl&bih=612&biw=1366&q=buitensport&ved=0ahUKEwjW0_zB1YzZAhWCb1AKHYGRDqM4ZBAzCGUoYDBg&iact=mrc&uact=8
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Lifestyle, Sport & Bewegen 
Wil je straks naar een MBO opleiding voor Lifestyle, Sport en Bewegen? 
Wil je later een beroep waarin leiding geven belangrijk is? 
Leef je graag gezond en wil je anderen daarbij 
helpen? Overweeg je om in de gezondheidszorg 
of welzijnswerk te gaan werken,  
bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider, 
verpleegkundige, spelbegeleider? 

Is de politie iets 
voor jou of het 
leger, of denk je 
erover om 
onderwijsassistent 
te worden? 
Lijkt het je 
interessant om 
later (of nu al) als 
vrijwilliger in de 
sportvereniging 

aan de slag te gaan als jeugdtrainer, als 
begeleider of als scheidsrechter? 
Of vind je het gewoon alleen maar erg leuk om met sport en alles wat 
daarmee te maken heeft bezig te zijn en zou je je er best wat meer in 
willen verdiepen? 
Dan is Lifestyle, Sport & Bewegen als keuzevak iets voor jou! 
 
Elke route is een goede voorbereiding op alle richtingen van het MBO! 
Contactpersoon: A. van Eeuwijk, e-mail: aveeuwijk@lentiz.nl  
Mogelijke stagebedrijven: 

2SUR5 outdoor-activiteiten Optiesport Westland 

Fitcenter The Gym Ministerie van Defensie 

Basisschool De Achtsprong Fysiotherapie Sohie Stam 

Brandweer Haaglanden Kinderopvang Okidoki 

Stichting Kwest Zwembad de Boetzelaer 

 
  Lifestyle, Sport & Bewegen 

mailto:aveeuwijk@lentiz.nl
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Health & Well-Being 
Ben jij iemand die altijd naar medische series op tv kijkt? En help je graag 
anderen? Zou je meer willen weten over de verzorging van baby’s tot 
ouderen? Wil jij zelf op een goede manier leren handelen, ingrijpen en 
geruststellen? Vind je het belangrijk om mensen blij te maken door voor 
hen te zorgen, hen mooi te maken, activiteiten te organiseren en door een 
goed gesprek te voeren? Of wil je leren hoe je baby’s, kinderen, jongeren, 
gezinnen, ouderen of gehandicapten kunt motiveren, activeren en 
begeleiden? 
Dan is Health & Well-Being echt iets voor jou! 

            

   
 
Elke route is een goede voorbereiding op alle richtingen van het MBO! 
Contactpersoon: D. Vogel, e-mail: dvogel@lentiz.nl  
 
Mogelijke stagebedrijven: 

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang Basisschool 

Ziekenhuis, zorgcentrum Kapper 

Zorgboerderij, woongroep Jeugdwerk 

  
Health & Well-Being 

mailto:dvogel@lentiz.nl
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Welke route kies jij in het 4e leerjaar? 
 
In de 4e klas volg je één keuzearrangement.  
 
De link naar het digitale keuzeformulier wordt na de ouderavond van 11 
april via de mail toegestuurd. Daarna kun je je keuze maken! 
 
De volgende vragen staan in het keuzeformulier: 
In welke klas zit je? 
Wat is je leerlingnummer? (zie schoolpas) 
Welk arrangement is je eerste keuze? 
Welk arrangement is je tweede keuze? 
Welk arrangement is je derde keuze? 
Heb je nog een opmerking of een vraag? 
Bedankt voor het invullen van de vragen. In mei hoor je welk 
keuzearrangement je in de vierde klas gaat volgen! 
 
Uiterlijk 26 april 2018 moet het digitale formulier ingeleverd zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


