
VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP  STC – Lentiz onderwijsgroep (LIFE 
College mbo Schiedam) 
 

 

 
Omschrijving van de organisatie  
 
Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, 
havo en vwo) en zes scholen voor mbo-onderwijs in de groene sector. Deze veertien 
unieke scholen bevinden zich in economische regio’s Greenport West-Holland 
(Westland, Oostland), Mainport en Freshport (groen en food in de stad), het vitale 
platteland van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee en de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag en zijn verspreid over zeven gemeenten. Ruim 7500 leerlingen 
en studenten volgen onderwijs op een van de scholen in zowel voltijd als 
deeltijdopleidingen en in de vorm van contractactiviteiten. In het onderwijs worden de 
leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en gestimuleerd om het beste uit 
zichzelf te halen. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen 
kennis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich 
te ontwikkelen als mens. 
 
Voor onze locatie MBO LIFE College in Schiedam zijn wij op zoek naar nieuwe 
enthousiaste collega’s die zich betrokken voelen bij de school en de doelgroep.  
Bovenal ben je een teamspeler die flexibel is en communicatief vaardig.  
 

• Op het LIFE college zal je stage lopen binnen de mbo opleidingen niveau 1 en 
2 en werk je onder begeleiding van en samen met de gezinsspecialist als 
onderdeel van het Zorg Doe Team. Het Zorg Doe Team bestaat uit een 
gezinsspecialist, een psycholoog, een zorgcoördinator en een jongerenwerker.    
Het ZDT verzorgt individuele begeleiding aan studenten die problematiek 
ervaren die van invloed zijn op hun schoolprestaties en aanwezigheid. De 
oorsprong van de problematiek ligt op school, thuis en/of in 
aanleg/ontwikkeling. 

• Informatie Locatie Maasland volgt tijdens de Mini Expo.  
 
 
Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 
  
Het Scheepvaart en Transport College en het Lentiz College starten in februari 2021 
met een leerwerkgemeenschap voor het profiel Jeugd. Beide scholen werken met 
een multidisciplinair begeleidingsteam. Volgend jaar verwachten we dat er meer 
regionale vakscholen aansluiten. De instellingen, stagiaires, professionals binnen de 
begeleidingsteams en de betrokken docent vanuit het HR vormen samen een 
leerwerkgemeenschap binnen de pedagogische context van een mbo-instelling.  
 
Werkzaamheden en profiel van de student:   
 
Wat ga je doen? Als stagiair ligt je focus op individuele begeleiding, het 
ondersteunen bij groepsaanbod en het meedraaien in werkgroepen. Hieronder een 
aantal concrete voorbeelden van werkzaamheden die je gaat verrichten:  
 



• Je gaat onder begeleiding toewerken naar het zelfstandig begeleiden van 
studenten (caseload).  

• Je brengt de onderwijsbehoeften in kaart van de studenten in je caseload. 

• Samen met de student, SLB’er en eventueel externe betrokkenen stel je een 
handelingsplan op.  

• Je voert de handelingsplannen uit op basis van een gefaseerde werkwijze. 

• De vorderingen worden gerapporteerd in een registratiesysteem en (deels) 
teruggekoppeld aan betrokkenen. 

• Tijdens o.a. het Financieel Inloop Spreekuur (FIS) en diverse trainingen 
ondersteun je de uitvoerende professionals. 

• De werkgroepen binnen het Begeleidingsteam die als doel hebben de 
professionaliteit van het begeleidingsteam te vergroten ondersteun je in de 
uitvoering en voorzie je van input. 

 
Wat is er o.a. voor nodig om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren? 
 

• Je hebt affiniteit met één van de twee doelgroepen waarmee we werken. 
Vmbo-leerlingen (12-16 jaar) of mbo-studenten (16-23 jaar).  

• Je bent proactief, neemt zelf initiatieven t.a.v. je werk.    

• Je bent zelfstandig, vraagt op tijd hulp en feedback en bent een teamspeler. 
Je bent bij ons echt onderdeel van een team waarbinnen je zelfstandig 
werkzaamheden verricht.  

• Je bent alert op grenzen tussen jou als hulpverlener en deelnemers, ook als 
het leeftijdsverschil klein is of je zelf jonger bent.  

• Je kunt verwoorden wat je graag zou willen leren zodat wij je een aanbod 
kunnen doen dat daarbij aansluit.   

• Je gaat integer met informatie om en voelt aan wat gevoelig ligt. Eerst denken, 
dan doen is iets wat bij ons heel belangrijk is.   
  

 

Aantal stageplaatsen: één plek per locatie. 
Stagevergoeding:  Een stagevergoeding is helaas niet mogelijk.  
  
Sollicitatieprocedure  
Proces van solliciteren : Motivatiebrief en C.V.  
Deadline   : 28-05-2021 

Sollicitatiegesprekken : 31-05-2021 tot 09-07-2021 

Start van de stage  : september 2021 
  
Contactpersoon Hogeschool Rotterdam  
Job Reniers  
Coördinator profiel Jeugd - LWG docent STC / Lentiz  
j.b.reniers@hr.nl 
   
 


