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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
Lentiz | LIFE College is een VMBO-MBO school in Schiedam. We bieden VMBO en MBO in 

één gebouw aan. Vandaar ‘LIFE college, de school van je leven’ (zie logo). 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

We bieden VMBO- en MBO-onderwijs aan. Na schooltijd wordt naast workshops voor 

talentontwikkeling ook  extra support voor jongeren in de driehoek Thuis-School-Straat 

geboden.   

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
De school is gebaseerd op 3 pijlers:  

1. Talentontwikkeling staat centraal. 

2. Het 8 tot 8 concept waarbij jongeren na schooltijd deel kunnen nemen aan allerlei 

activiteiten gericht op talentontwikkeling. 

3. VMBO en MBO in één gebouw.  

Onze visie:   

Een betere en rechtvaardige wereld, waarin jongeren tot hun recht komen, in hun kracht 

staan. Gelukkig zijn. Wij vinden het als school belangrijk om in verbinding te staan met 

onze omgeving.  

 

Om succesvol te kunnen zijn is één van de voorwaarden dat jongeren in staat zijn om te 

leren hoe zij meer in hun kracht kunnen komen. Dit is voor hen van groot belang om te 

kunnen stijgen op de maatschappelijke ladder.  

Het bevorderen van kansengelijkheid voor jongeren is voor ons belangrijk. 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Door met ons samen te werken. De afgelopen jaren heeft ons onderwijsconcept in 

samenwerking met onze (alliantie)partners zijn effectiviteit bewezen. Voorbeelden van 

onze alliantiepartners zijn de Bibliotheek Schiedam, DOCK, Yets foundations en 

werkgevers. Daarnaast werken we samen met allerlei organisaties die onze gezamenlijke 

doelstelling versterken, zoals De Kleine Ambassade, sportverenigingen, WOT’s, enz. 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Dit weten we op veel verschillende manieren: door deelname aan wijk overleggen, contact 

met WOT’s, korte lijnen met de gemeentelijke organisaties op het gebied van sociale 

stijging, op de hoogte van plannen vanuit gemeente en wijk, tevredenheidsonderzoeken, 

zeer laag VSV-percentage, zeer goede onderwijsresultaten, enz. 

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
Binnen de school hebben we jaarlijks een bereik van 1200 jongeren in de leeftijd van 12 tot 
23 jaar die deelnemen aan onze onderwijsprogramma’s en die gebruik kunnen maken van 
ons 8 tot 8 concept. Daarnaast hebben we indirect een groter bereik van het netwerk om de 
jongeren heen in de driehoek Thuis-School-Straat. Samen met andere organisaties kunnen 
we deze mogelijkheden uitbreiden. 
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7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Via de jongeren zelf, de onderwijsprogramma’s, jongerenwerkers, ouders en 
samenwerkende partners, nieuwsberichten,  social media enz. 
 
 
 

Lentiz | LIFE College 
Adres:  Parallelweg 401, Schiedam 

Contactpersoon: Rianne de Graaf, directeur 

   Sandra van der Marel, adviseur 

E-mail:   lifecollege@lentiz.nl 

   rdgraaf@lentiz.nl 

Tel:   010 – 473 5377 

Website:  https://www.lentiz.nl/lifecollege 

Omvang:         150 medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, 1200 leerlingen en 

studenten 
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