
 

BEDRIJVENAVOND 
WANNEER 

24 november 2021 
16:00 – 20:00 uur  
 

Opbouwen vanaf 14:30  uur 

WAAR 

Aula  
Wilgenlei 2B 2665 KN Bleiswijk  

Tijdens de opendagen kunnen bedrijven hun 

bedrijf onder de aandacht brengen bij de 

toekomstige nieuwe studenten en leerlingen.  

Kan er worden gewerkt aan ieders netwerk. 

En komen bedrijfsleven en onderwijs samen.  

  

STAP 1  
Lees de info in dit 

document 

STAP 2 
Meld je aan via 

mdijkmans@lentiz.nl  

SAVE THE 
DATE  

 

21 januari ‘22   

19:00-20:00 uur 

MBO & VMBO  

 

3 februari ‘22 

19:00-21:00 uur 

Alleen VMBO  
 

24 maart ‘22  

16:00-20:00 uur  

Alleen MBO  

 

 

 

 



 

VANAF SCHOOLJAAR 2021-2022 BIEDEN WIJ DE 
BEDRIJVEN OOK EEN PLAATS AAN TIJDENS DE 
OPEN DAG.  

BRENG JE BEDRIJF ONDER DE AANDACHT BIJ 
NIEUWE TOEKOMSTIGE STUDENTEN EN 
LEERLINGEN .  

TIJDENS DE OPENDAG IS DE AULA BESCHIKBAAR 
VOOR HET BEDRIJFSLEVEN.  PER OPLEIDING 
ZULLEN ER BEDRIJVEN AANWEZIG ZIJN.  ER STAAN 
TAFELS VOOR JULLIE KLAAR !! 

IEDERE OPEN DAG WORDEN JULLIE UITGENODIGD 
NIEUWSGIERIG WELKE OPENDAGEN VOOR JULLIE BEDRIJF 
INTERESSANT ZIJN !!  VRAAG HET EVEN BIJ ONS NA. 

Informatie algemeen  
  
Aula is op de begane grond.  
A1 kan tijdelijk geparkeerd worden om te laden en lossen 
A2 Ingang school – aula direct links na de ingang  
A3 parkeerplaatsen voldoende plaatsen beschikbaar      
      Bijgebouw – naast dit gebouw zijn ook een aantal   
      parkeerplaatsen beschikbaar.  

 

 
Afmelden aan het eind van de avond bij : Michael Dijkmans  

 

 

24 november 21  

16:00-20:00  

Alleen MBO  
Opbouwen vanaf 14:30 

 

 

21 januari ‘22   

19:00-20:00 uur 

MBO & VMBO  

 

3 februari ‘22 

19:00-21:00 uur 

Alleen VMBO  
 

24 maart ‘22  

16:00-20:00 uur 

Alleen MBO  

 
 

Aanspreekpunt   
tijdens de open dag  
 

  
Lindy van Drielen  
                      & 
 

 
 
Michael Dijkmans 
 



 

 

Tafels en beschikbare plaatsen  
 

     
Hovenier bedrijven krijgen een plek van 1,4 meter 
bij 1 meter bij ongeveer 80 cm hoog en aan de 
zijkant een afwerking met vaste planten.  
 

    
Bloem bedrijven krijgen een plaats op het groene 
eiland 1 meter bij 75 cm en ruimte omheen  
 

    
Dier bedrijven tafels van 2,1 meter bij 1 meter bij 
ongeveer 75 cm hoog  
Teelt 1,6 meter bij 1 meter hoog bij 50 cm   
 

 
voorbeeld tafel katt-Inn 
 

 

Tips voor de kraam  
 
Kiezen, ontdekken en 
doen.  
 
Iets laten bewegen of 
wat met licht.  
 
Geen tafels nodig maar 
wel de ruimte geen 
probleem. Dat kan ook. 
 
Voorbeeld  
 
We hebben een basis 
opstelling gemaakt als 
voorbeeld voor het 
bedrijf Katt-Inn  
www.katinn.nl 
 
Deze wordt inmiddels 
aangepast en er komt 
een verblijf waar alles in 
komt te staan. Ook komt 
er een banner met 
informatie naast te staan 
 
 
Instructie in de school  
 
Ingang hoofdgebouw. 
Direct links aula.  
Rechtdoor in de gang  
Wc’s aan de linker kant.  
 
Trap naar boven  

Als jullie naar boven gaan 
hanteren we op school 
rechts naar boven en links 
naar beneden.  

http://www.katinn.nl/


 

 
Tips :  
 
Op dit moment een student of leerling van ons op 
jullie locatie vraag aan hem/haar of ze aanwezig 
kunnen zijn op 24 november 2021.   
 
Zijn er tijdens de open dag vertegenwoordigers van 
het bedrijf aanwezig dan is het leuk als er 
bedrijfskleding wordt gedragen met het logo. Is dit 
niet mogelijk dan kunnen wij een naamkaartje 
regelen.  
 
Kan er niemand  aanwezig zijn dan graag de spullen 
aanleveren voor 15:00 uur. Het stageteam zal 
opbouwen en uw bedrijf onder de aandacht 
brengen tijdens de open dag.  

 

AANMELDEN  

 
Aanmelden bij  mdijkmans@lentiz.nl en de 
volgende gegevens doorgeven : 
 
Aantal aanwezige personen, voor en achternaam 
en de  functie  van de aanwezige personen. 
 
24 november 2021 wordt er voor soep en broodjes 
kroket (ook vegetarisch verkrijgbaar) gezorgd.  
Dit krijgen de aanwezige bedrijven vanuit school. 
 

 

 

 

mailto:mdijkmans@lentiz.nl

