VAN LENTE TECHNIEK ACADEMIE
NIEUWLEUSEN

VOOR ALLE
DENKENDE
DOENERS

DÉ NIEUWE
MANIER VAN
OPLEIDEN
Talenten leiden we op als echte ‘denkende doeners’. Van jong tot
ervaren, van zij-instromers tot doorstromers. We willen dat ze
nadenken over hoe dingen anders of beter kunnen. Maar vooral
leiden we ze op als echte doeners: de makers van de toekomst.
We vinden het belangrijk om ze pragmatische praktijkervaring
en skills mee te geven.
Daardoor worden ze op het werk snel omarmd door collega monteurs
en leveren ze resultaat. Want zeker in de technische wereld moet je
respect verdienen, door te laten zien dat je iets kunt.
We zijn een erkend leerbedrijf met dé praktijkbegeleiders. We kijken
naar het individu en leggen de focus op dingen die aandacht verdienen. Er zijn zeer ervaren techniekdocenten bij ons aangesloten,
en docenten die de algemene vakken als Nederlands, technisch
Engels en rekenen verzorgen. Zo kunnen we, in samenwerking met
een ROC, een volwaardig en erkend MBO diploma aanbieden.

techniek academie

‘Echt onderwijs’, draait niet om
de theorie maar om de ambacht.
Juist in deze tijd staan we te
springen om gouden handen.
Om vakmensen die in één keer
de oplossing bedenken en snel
kunnen maken!

Daarom bieden we een praktische
leerweg naar succes. We stimuleren talent, en de doorontwikkeling van onze mensen en die van
onze klanten. Zo garanderen we de
aansluiting op de vraag vanuit de
markt.

+ Optimale, individuele begeleiding
+ Direct meer praktische skills
+ Erkend MBO 3 of 4 diploma

VERSNELD
PROGRAMMA
De praktijklessen geven we in een aaneengesloten blok. Zo beklijft de leerstof beter.
De leerlingen volgen 4 tot 5 weken achter elkaar praktijk, gevolgd door 1 week theorie.
Dit is een andere aanpak dan op een reguliere ROC met 4 dagen praktijk- en 1 dag
theorieles per week.
Het voordeel is dat de leerlingen langer en ongestoord aan hun opdrachten kunnen
werken. Elke vrijdag is er tijd voor vragen en huiswerk maken, begeleid door de praktijkdocenten. Uit ervaring weten we dat leerlingen hierdoor hun opleiding wel tot een jaar
sneller succesvol kunnen afronden met een erkend MBO 3- of 4-diploma.

VOORDELEN:
De Van Lente Techniek Academie biedt de meest actuele trainingen,
studie- en praktijkopdrachten. We leveren denkende doeners af. Zo
sluiten onze opleidingen exact aan op de behoeften van de leerling
en de werkvloer.
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Optimale begeleiding
Versneld opleidingstraject
Praktijk en theorie hand in hand
Direct, meer toepasbare skills
Nieuwste technieken
Aandacht voor individu
Behalen erkend MBO diploma
Keuze uit rol (functie) en werkplek (door verbinding
verschillende bedrijven en technische teams)

Echt praktijkgericht personeel
Goede mentaliteit en kwaliteitsstandaard
Klaargestoomd voor uw organisatie
Direct meer praktische skills
Op de hoogte van de laatste technieken
Erkend leerbedrijf en praktijkcentrum

VASTE KOSTEN VOOR EXTERNE BEDRIJVEN

Intake en Praktijkbegeleiding schoolweken (schooljaar)

€ 2.000,00

VARIABELE KOSTEN VOOR EXTERNE BEDRIJVEN

Examen (bij Van Lente Techniek Academie)
Introductieweek praktijk (afh. van de instaptoets)

€ 1.500,00
€ 875,00

Deze prijzen gelden voor de techniek academie in Nieuwleusen

Opties:
BPV begeleiding in de praktijk
Begeleiding maatwerk (aanvullend)
Trainingen op maat p.p.

€ 2.000,00 (4 x per schooljaar/i.c.m. wpb)
€ 475,00 per dagdeel
€ 475,00 per dagdeel

AL 90 JAAR
DE KRACHT
VAN KENNIS
& ERVARING
ZEKERHEID VAN ERVARING
Van Lente richt zich op het slimmer, beter en storingsvrij laten
functioneren van productieprocessen en gebouwen. Samen
met Van Doren Engineers (overname juli 2021) hebben wij de
ambitie om niet de grootste, maar de beste systeemintegrator
van Nederland te worden. Als familiebedrijven vullen wij elkaar
perfect aan en hebben we meer slagkracht.

INTERESSE IN
ONZE ACADEMIE?
Kijk dan op onze website:
lerenbijvanlente.nl of bel naar
ons kantoor 0570 - 63 12 18

Goed (bij)geschoold zijn met trainingen, studies en cursussen is
voor ons al jaren een logisch onderdeel van de kwaliteitsnorm.
We hebben hiervoor een speciale leeromgeving ontwikkeld.
Namelijk de Van Lente Techniek Academie. Ook medewerkers
van klanten kunnen een opleiding of trainingsprogramma bij
ons volgen.
Vanaf 2011 heeft ons bedrijf regelmatig prijzen gewonnen voor het beste
ERKEND LEERBEDRIJF van het jaar. Kwaliteit is dus een garantie!

Van Lente Systeemintegratie B.V.
vestigingen
Herfordstraat 5, 7418EX Deventer

tel 0570 - 63 12 18
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Reeuwijkse Poort 210, 2811MZ Reeuwijk

tel 0182 - 30 08 74

Olgerweg 2 a - 3, 9723ED Groningen

tel 050 - 211 03 98

Kalkovenweg 24, 7711GW Nieuwleusen

tel 0529 - 70 02 25
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Op deze vestigingen is een techniek academie aanwezig
techniek academie

mail academie@vanlente.nl

