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VOORWOORD
Voor u ligt de aanvraag ‘aanvullende bekostiging kwaliteitsmiddelen’ voor de periode vanaf 2019 tot en met 2022 in de vorm van
de kwaliteitsagenda mbo (hierna: kwaliteitsagenda) van de Lentiz onderwijsgroep. Deze kwaliteitsagenda is opgesteld naar
aanleiding van het bestuursakkoord ‘MBO 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef’. In het bestuursakkoord is vastgelegd door de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als vertegenwoordiger van het Kabinet en de publiek bekostigde instellingen in
het middelbaar beroepsonderwijs, zoals vertegenwoordigd in de MBO Raad, hun overeenstemming over de tweede tranche
kwaliteitsafspraken mbo en hun gezamenlijke ambities.
Deze kwaliteitsagenda geeft u inzicht op welke wijze de Lentiz onderwijsgroep in het mbo samen met de belangrijkste partners in
de regio inspeelt op actuele (onderwijs)vragen in de regio en dit vertaalt naar heldere ambities en maatregelen, die efficiënt en
effectief zijn voor de versterking van de kwaliteit van het mbo onderwijs in de regio. De ambities en maatregelen zijn opgesteld
op basis van de landelijke speerpunten uit het bestuursakkoord, structurele samenwerkingen met onze partners in de regio’s en
de speerpunten die voortvloeien uit ons strategisch meerjarenplan 2018-2022 ‘Toekomstmakers’ (hierna: SMP).
In het SMP is op basis van nationaal en internationaal onderzoek, gesprekken met bedrijven, overheden, docenten, ouders en
studenten beschreven hoe de Lentiz onderwijsgroep de toekomst voor zich ziet en welke strategie er nodig is om het mboonderwijs in de regio de komende jaren vorm te geven.
De Lentiz onderwijsgroep beschrijft in het SMP dat de huidige en toekomstige studenten opgroeien in een razendsnel
veranderende wereld. Die wordt aangeduid met de term ‘VUCA-wereld’. VUCA staat voor volatile (vluchtig), uncertain (onzeker),
complex (complex) en ambiguous (dubbelzinnig). In goed Nederlands betekent dat: een snel veranderende, chaotische wereld
met een steeds weer nieuwere werkelijkheid. Door dat vluchtige karakter is het voor organisaties en individuen steeds moeilijker
om de toekomst te plannen. De Lentiz-studenten hebben in de toekomst een baan die nu misschien niet eens bestaat of in ieder
geval is de wereld sterk in beweging en zo ook de arbeidsmarkt. Onder invloed van onder andere digitalisering, automatisering,
robotisering en verduurzaming van de samenleving is een werkveld nu misschien nog marginaal, maar kan dat straks de
samenleving op zijn kop zetten. Dat stelt het onderwijs voor een uitdaging, want de Lentiz onderwijsgroep is er juist om de
studenten voor te bereiden op hun leven na school. Daarom ziet de Lentiz onderwijsgroep het als haar belangrijke taak om
studenten op te leiden voor een relevant mbo-diploma gericht op een goed arbeidsmarktperspectief maar tevens studenten te
helpen om om te gaan met deze snelle veranderingen en hierin orde te scheppen. Om ze vervolgens te leren hoe ze dat
zelfstandig kunnen doen. Lentiz wil een rol spelen in de vorming van studenten als mensen, ze leren samen te werken en een
moreel kompas mee te geven. Vooral dat laatste is belangrijk. Als studenten begrijpen welke ontwikkelingen de wereld om hen
heen kleuren, dan is de volgende stap snel gemaakt: inzien hoe ze invloed kunnen uitoefenen op die ontwikkelingen. En
zodoende zelf mede vormgeven aan de toekomst: toekomstmakers. Dan is de toekomst opeens niet iets wat de student lijdzaam
ondergaat, maar iets waar hij/zij vol energie richting aan kan geven. En voor ons een eer en een voorrecht om daaraan te mogen
bijdragen.

Raad van Bestuur
Lentiz onderwijsgroep
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1.

INLEIDING

Om ervoor te zorgen dat het mbo onderwijs ‘toekomstbestendig’ is, worden mbo-instellingen door het ministerie van OC&W
gevraagd, in het verlengde van de ‘Kwaliteitsafspraken 2015-2018’, een nieuwe kwaliteitsagenda voor de jaren 2019-2022 op te
stellen met daarbij drie belangrijke uitgangspunten:
1. Mbo-instellingen innoveren hun onderwijs voortdurend en dragen op die manier meer bij aan de innovatie van hun regio
cq. werkgebied en aan de ontwikkelingen in hun branches. Speerpunten zijn: een goede aansluiting op de arbeidsmarkt
(van de toekomst), inzet op bevorderen van gelijke kansen en het aanbod aan en persoonlijke begeleiding van kwetsbare
jongeren.
2. Mbo-instellingen bieden gelijke kansen aan alle jongeren om hun persoonlijk talent en burgerschap te ontwikkelen, door
te stromen naar een goede positie op de arbeidsmarkt en naar vervolgopleidingen in het mbo en hbo. Het mbo is
daarmee de eerste keus voor aanstaande vakmensen en biedt optimale toegang naar de arbeidsmarkt en het
vervolgonderwijs.
3. Het mbo-onderwijs voor volwassenen gaat qua omvang toenemen, gebruikmakend van de publieke
onderwijsinfrastructuur.
In aansluiting op het SMP van de Lentiz onderwijsgroep en de drie landelijke uitgangspunten heeft de Lentiz onderwijsgroep de
kwaliteitsagenda opgesteld voor de periode van 2019 tot en met 2022. Met het strategisch meerjarenplan als visiedocument en
de kwaliteitsagenda als actieprogramma voor het mbo zal de Raad van Bestuur, het management en alle medewerkers zich elke
dag inspannen om studenten zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden.
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2.

2.1

LENTIZ ONDERWIJSGROEP EN DE REGIO
Lentiz-scholen en het werkgebied

De Lentiz onderwijsgroep is een scholengroep voor voortgezet onderwijs (vo) en het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo) in het
zuiden van Zuid Holland en heeft scholen in het Westland, Oostland, Midden Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam,
Barendrecht en Middelharnis. Naast mbo-onderwijs in de groene sector verzorgt de Lentiz onderwijsgroep ook vmbo-onderwijs in
alle sectoren en HAVO/VWO onderwijs.
De Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet
onderwijs en zes mbo-scholen. Lentiz|cursus & consult is een aparte
eenheid die mbo-branches specifieke cursussen en opleidingen
aanbiedt. De 14 scholen zijn verspreid over 8 gemeenten in een
dynamische deel van de Randstad. Zo’n 850 medewerkers zetten zich
dagelijks met hart en ziel in voor ongeveer 7.500 studenten en
Studenten, zodat zij de Lentiz onderwijsgroep verlaten met een
waarde(n)vol diploma en goed toegerust zijn voor hun toekomst.
Hiervan zijn er circa 1.700 mbo-studenten.
In 2017 werd de Lentiz onderwijsgroep benadert om in
samenwerking met regionale partners, gemeenten, provincie en het
Ministerie van OC&W enkele scholen van de Edudelta onderwijsgroep
onderdak te bieden. Een intensieve proces in de regio heeft ertoe
geleid dat sinds 1-8-2018 de mbo-scholen in Oostland, Barendrecht
en Middelharnis onderdeel zijn gaan vormen van de Lentiz
onderwijsgroep (zie overzichtskaart van ons werkgebied). Voor
enkele mbo-opleidingen geldt overigens dat zij een bovenregionale
voedingsgebied bedienen. Hierop zullen we nader ingaan bij de
beschrijvingen van de regio’s verderop in dit hoofdstuk.
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Hieronder een overzicht van de Lentiz-scholen:
Onze mbo-scholen:

Onze vo-scholen:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

•

Lentiz | VMBO Maasland, Maasland
Lentiz | Reviuslyceum, Maassluis
Lentiz | Revius MAVO, Maassluis
Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum, Naaldwijk
Lentiz | Floracollege, Naaldwijk
Lentiz | VMBO LIFE College, Schiedam
Lentiz | Geuzencollege, Vlaardingen
Lentiz | Groen van Prinstererlyceum, Vlaardingen

•
•
•
•
•

Lentiz | MBO Westland (vormt samen met ROC Mondriaan en
Albeda College het MBO Westland)
Lentiz | MBO Oostland, Bleiswijk
Lentiz | MBO Barendrecht
Lentiz | MBO Middelharnis
Lentiz | MBO LIFE College, Schiedam
Lentiz | MBO Maasland

Organogram Lentiz onderwijsgroep

ieronder wordt het organogram van de Lentiz onderwijsgroep weergegeven:
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2.3

Strategisch meerjarenplan: Toekomstmakers

In 2018 is, in aansluiting op het SMP 2015-2018 ‘Windkracht 10’, het nieuwe SMP opgesteld genaamd: ‘Toekomstmakers’. In het
voorwoord is al benoemd dat de Lentiz onderwijsgroep zich realiseert dat de huidige samenleving ongekende snelle
veranderingen kent. De huidige studenten komen terecht in een economische en sociaal-maatschappelijke realiteit die in
toenemende mate anders is dan die van gisteren of vandaag. Dat zijn uitdagingen voor de studenten, maar ook voor de Lentiz
onderwijsgroep als aanbieder van onderwijs. Want welke kennis en vaardigheden hebben jongeren van nu in de toekomst nodig?
In het onderwijs worden studenten voorbereid op hun. Dat is best ingewikkeld, want
niemand weet precies hoe de toekomst eruitziet. Zeker in deze tijd, waarin
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen razendsnel gaan. Het wordt
steeds moeilijker om tien of zelfs al vijf jaar vooruit te denken. Juist om die reden is
het belangrijk dat de Lentiz onderwijsgroep studenten niet alleen kennis aanbiedt,
maar ook vaardigheden om zich te ontwikkelen als mens.
De Lentiz onderwijsgroep is actief in een dynamische regio. Voor ons
werkgebied worden dit de belangrijkste trends:
digitale toegangspoort tot Europa, Zero carbon, circulaire economie, inclusive society,
deel- en maakeconomie. Dit heeft ook aanzienlijke effecten op onze groene mboopleidingen.
De uitdaging voor het onderwijs is dan ook om studenten klaar te maken voor die toekomst, en hen te leren die toekomst als een
kans te zien. Het zijn juist de jongeren die de wereld kunnen veranderen. En de Lentiz onderwijsgroep is er om ze daarbij in het
onderwijs te ondersteunen. De Lentiz onderwijsgroep leidt dus geen jongeren op voor een onbekende toekomst: jongerwn
worden opgeleid om die toekomst mede vorm te geven voor en in de groene arbeidsmarkt, als actieve burgers in de samenleving
en in een sterk internationaal georiënteerde randstedelijke regio. Echte toekomstmakers dus. Dat is een heel ander perspectief,
waardoor angst voor het onbekende opeens plaatsmaakt voor nieuwsgierigheid naar het nieuwe. Daarom heeft het SMP de titel
‘toekomstmakers’ gekregen. Die term staat trouwens ook voor de organisatie als geheel: het bestuur, het management en alle
medewerkers spannen zich elke dag in om de studenten zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden.
Hierbij gaat de Lentiz onderwijsgroep uit van drie kernbegrippen:
•
Vormen:
Lentiz gaat voor een brede vorming en ontwikkeling van studenten. Behalve als drager van kennis ziet de Lentiz onderwijsgroep
zichzelf ook als aanbieder en ontwikkelaar van een moreel kompas. Bildung en maatwerk (waaronder gelijke kansen voor
iedereen en aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie) zijn daarbij belangrijke thema’s.
•
Verbinden:
Dat doet de Lentiz onderwijsgroep in nauwe samenwerking tussen scholen onderling, en met externe partners in de regio, zowel
nationaal als ook internationaal. De belangrijke thema’s hierbij zijn de integrale gebiedsbenadering als basis voor de regionale
samenwerking(en), internationale verbinding en (interne) samenwerking.
•
Verantwoorden:
Het resultaat is de herkenbare Lentiz-kwaliteit, waarvoor de Lentiz onderwijsgroep individueel verantwoordelijkheid neemt en
waarover intern en extern transparant verantwoording wordt afgelegd.
Voor meer informatie over het SMP Toekomstmakers kunt u terecht op de link van de Lentiz onderwijsgroep:
https://Lentizcontinu.nl/smp/
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2.4

Integrale gebiedsbenadering en positionering in de regio

De integrale gebiedsbenadering is reeds meerdere jaren de basis van de Lentizstrategie en daarmee van de samenwerking in de regio. De Lentiz onderwijsgroep
heeft een divers aanbod van opleidingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De mbo-opleidingen passen bij de economische
bedrijvigheid in de regio.
In de regio vindt voortdurend interactie plaats met (toekomstige) studenten,
bedrijven, ondernemers, overheden, onderwijs/kennisinstellingen en
maatschappelijke organisaties. In dit netwerk van mensen en organisaties vervult de
Lentiz onderwijsgroep een actieve rol. De Lentiz onderwijsgroep participeert in
samenwerkingsverbanden en initieert regionale projecten in het domein van leren,
werken en onderzoek. Waar binnen dat netwerk de visies en belangen samenvallen,
maakt de Lentiz onderwijsgroep de vertaalslag naar een relevant en uitdagend
onderwijsaanbod. Veelal binnen de context van een regionale campus.
Concreet betekent dit dat Lentiz onderwijsgroep in meerdere unieke economische systemen functioneert, te weten:
1.
De Greenport West-Holland in Westland, Oostland en in Barendrecht
2.
De Mainport: het groen en food in de stad
3.
Het vitale platteland van Midden Delfland en Goeree-Overflakkee
De Lentiz onderwijsgroep en haar scholen participeren structureel en actief in de bovenstaande economische systemen en
hebben daarin niet alleen een sterk verbindende rol tussen overheden, bedrijven en onderwijs, maar verbindt deze
economische systemen ook met elkaar. Deze (boven)regionale netwerken en samenwerkingsverbanden worden hieronder
toegelicht.
2.4.2 Greenport West-Holland in Westland, Oostland en in Barendrecht
Belangrijk bovenregionaal samenwerkingsverband is de Greenport West-Holland. De Greenport West-Holland is actief in de
regio’s Westland, Oostland en Barendrecht. Greenport West-Holland is een zogenoemde triple helix-samenwerking. Drie partijen
namelijk ondernemers, overheden en kennisinstellingen, werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale
tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in de genen.
De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doet de
Greenport vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen
eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.
Samen werken deze partijen aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Dit cluster
bevat alle bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van voeding en sierteelt: van handelaren tot productiebedrijven
en van veredelaars tot logistieke bedrijven. De Greenport onderzoekt welke acties nodig zijn voor die gezonde, vitale en
duurzame toekomst: de ondernemers hebben daarbij de regie; overheden en onderwijs- en kennisinstellingen faciliteren.
De ambities
Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft een internationale toppositie. Dat
wilt de sector graag zo behouden. Dat vraagt allereerst om een duidelijke
ambitie. Die ambitie is samen te vatten in concrete doelen:
• Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig
voedsel & groen
• Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden
• Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en
importstromen
• Nieuwe internationale hubs
• Internationaal kenniscentrum
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De strategie
De Greenport moet weer de nummer 1 van de wereld worden op het gebied van kennis en innovatie. Bovendien moet de regio
oplossingen bedenken voor het voeden van West-Europese megasteden, en die oplossingen verkopen aan andere megasteden.
Dat is kortweg de gedachte achter ‘Feeding and Greening the mega-cities’, de strategie van de Greenport.

Lentiz participeert reeds jaren actief in dit netwerk en verankert haar mbo-scholen in Westland, Oostland en Barendrecht aan de
regio en de ambities van de Greenport West-Holland (meer info zie: https://greenportwestholland.nl/). Lentiz werkt hierbinnen
ook samen met de voor de instelling relevante gemeentes, provincie Zuid Holland en haar collega mbo-scholen (Albeda College,
Mondriaan, Wellant college, Zadkine en Da Vinci College) en HBO (InHolland, Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool).
Tevens wordt samengewerkt met de Universiteiten van Leiden, TU Delft, het Erasmus Universiteit Rotterdam en Wageningen
University & Research.
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2.4.3 De Mainport: groen en food in de stad
In de stadse regio participeert de Lentiz onderwijsgroep sinds jaren in de regionale Food-initiatieven: Food Innovation Academy
(Vlaardingen/Schiedam) en Rotterdam Food Cluster - Food for the Future (Rotterdam).
•
Food Innovation Academy (FIA)
De levensmiddelenindustrie in Nederland genereert jaarlijks een omzet van meer dan 50 miljard. Met een stijging van 5,4 procent
kent de levensmiddelenindustrie de hoogste productiegroei in vijf jaar. De export neemt over de hele linie toe, zowel naar Europa
als naar de rest van de wereld. De levensmiddelensector is goed voor bijna vijf procent van het bruto binnenlands product (bbp),
er werken circa 136.000 mensen, dat staat voor 6% van de totale werkgelegenheid in Nederland.
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) huisvest een groot aantal levensmiddelenbedrijven die gebruik maken van
hoogwaardige technologie en die behoefte hebben aan goed opgeleide mbo en hbo levensmiddelentechnologen en technici en
duurzame inzetbaarheid van (toekomstige) medewerkers.
De Food Innovation Academy is het regionale meetingpoint in de MRDH. Het is het innovatielab waar bedrijfsleven, onderwijs en
overheid samen innoveren, creëren en inspireren. Om in de toekomst de levensmiddelenindustrie in de MRDH van goede en
gemotiveerde werknemers te voorzien is een unieke samenwerking opgezet tussen bedrijven, overheid en onderwijs. Deze
samenwerking is de Food Innovation Academy en is erop gericht om voldoende goed opgeleide technisch en technologische
professionals op mbo- en hbo-niveau af te leveren.
Onderwijs (Lentiz|MBO LIFE College en Hogeschool InHolland, tevens zijn er contacten met SVO en Wellant College) en
bedrijfsleven ontwikkelen samen up-to-date foodopleidingen in een hybride leeromgeving (onderwijs, onderzoek en bedrijven
gecombineerd). Vakspecialisten uit foodbedrijven geven les op school en bij bedrijven. Ruim 28 bedrijven en instellingen zijn
direct betrokken bij de Food Innovation Academy (meer info zie: http://foodinnovationacademy.nl/).
Bedrijven en onderwijsinstellingen hebben inmiddels toegezegd expertise te leveren voor de ontwikkeling van de opleiding, actief
betrekken van docenten en studenten, inspirerende stages en het leveren van machines voor het technologisch hart van de
opleiding. Studenten doen afstudeeropdrachten en lopen stage bij bedrijven uit de levensmiddelenindustrie. Na de opleiding
vindt de student een baan bij een van de aangesloten bedrijven in de levensmiddelensector. Daarnaast zijn er de agro-logistieke
bedrijven waarbij de opleidingen agro-handel & logistiek op aansluiten.
De Lentiz onderwijsgroep heeft een verbindende functie binnen de systemen waarin zij fungeert. Zo verbindt de Lentiz
onderwijsgroep het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) via het AanDeBak-garantie met de Foood Innovation Aacdemy.
Om te zorgen dat jongeren op Rotterdam Zuid een goede start in de arbeidsmarkt hebben, biedt het NPRZ de studenten uit
Rotterdam Zuid een AanDeBak-garantie. Dit is een garantie voor werk na het behalen van een MBO-diploma in de sectoren zorg,
techniek, bouw en food. De bedrijven van de Food Innovation Academy garanderen dat de student uit Rotterdam Zuid, na het
succesvol afronden van een mbo-opleiding FOOD bij het Lentiz Life College, kan gaan werken bij één van de aangesloten
bedrijven. In 2019 zullen ook de studenten van het traject New LIFE (meer informatie 4.4.2) sterker betrokken worden bij de
Food Innovation Academy
•
Rotterdam Food Cluster - Food for the Future
De Rotterdamse regio loopt voorop in de wereldwijde voedseleconomie. Met meer dan 8.000 food gerelateerde bedrijven en een
gunstige ligging als ‘mainport to Europe’ is het Rotterdam Food Cluster uniek in de wereld. Iedere dag werken mensen hier, van
zaadveredeling, productie, verwerking, research & development en onderwijs, tot transport en logistiek, aan oplossingen voor de
voedselvraagstukken van vandaag en morgen.
De foodsector digitaliseert, verduurzaamt en innoveert met enorme snelheid. Deze internationale omgeving biedt onderzoeksen onderwijsinstellingen, werknemers en ondernemers van morgen volop kansen. Samen met het bedrijfsleven, kennis- en
opleidingsinstituten stimuleren we het innovatievermogen van de levensmiddelensector en bereiden we de nieuwe generatie
voor op de toekomst. Als de sector voorop willen blijven lopen in de wereld, dan is concreet onderzoek naar innovatie
noodzakelijk. Ook zijn aansluitende opleidingen voor de skills van de toekomst onmisbaar. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen,
bedrijven en de Gemeente Rotterdam gaan deze uitdaging sámen aan. Ze voeren de komende jaren een concrete
onderzoeksagenda uit, gericht op de benodigde businessmodellen van morgen.
(Meer info zie: https://www.rotterdamfoodcluster.com/over-ons-2/).
Naast bovenstaande bovenregionale samenwerkingen zijn er meer relevante ontwikkelingen in deze stadse regio. Deze worden
toegelicht in hoofdstuk 2.4.
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2.4.4 Het vitale platteland van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee.
Er zijn twee economische gebieden die getypeerd kunnen worden als vitaal platteland. Dat is enerzijds in de regio Midden
Delfland/Maassluis en anderzijds op Goeree-Overflakkee.
Citta Slow in Midden-Delfland en eilandvisie Goeree-Overflakkee
Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten,
gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het gaat hierbij om gemeenten
met minder dan 50.000 inwoners. De oorsprong van Cittaslow ligt in Orvieto (Italië).
In deze tijden van urbanisatie en veralgemenisering is het voor authentieke gebieden belangrijk de lokale identiteit te bewaken,
te versterken en verder uit te dragen. In een Cittaslow kunnen inwoners en bezoekers op een plezierige, gastvrije manier en op
een menselijk tempo genieten. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving is het allerbelangrijkst voor een
Cittaslow. Dit betekent dat een gezond milieu, het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en een goede infrastructuur
hoog op de agenda van de gemeente staan. Deze koestert het cultuurhistorisch erfgoed, de plaatselijke tradities en het
aanbieden en promoten van streekproducten. Midden-Delfland is het beschermde landschap in de MRDH en de meest duurzame
gemeente van Nederland. Een plek waar de koe gewoon in de wei staat en groenten rechtstreeks uit de kassen of van het land
komen. Lentiz participeert reeds jaren actief in dit netwerk en verankerd haar mbo-school in Maasland aan de regio en de
ambities van Citta Slow (meer info: http://www.cittaslow-nederland.nl/). De opleidingen en cursussen van deze mbo-locatie zijn
gericht op de hierbij passende economische bedrijvigheid en maatschappelijke context.
Ook de eilandvisie van Goeree-Overflakkee heeft hier kenmerken van. Ook hier wordt het aanbod de komende jaren op gericht
op de economische bedrijvigheid die voortkomt uit die visie (meer info: https://www.youtube.com/embed/n3DWwty_Fas en
https://www.youtube.com/watch?v=F_po-6effsI).
Equestrum
Aansluitend bij de gebiedsvisie en het vitaal platteland is er de afgelopen jaren ook intensief gewerkt aan het versterken van de
hippische branche in Zuid-West Nederland. Hiervoor werkt de Lentiz onderwijsgroep samen met Equestrum.
Equestrum is het Internationale Hippische Kennis- en Innovatiecentrum Metropool Rotterdam – Den Haag en werkt met
verschillende partijen en netwerken van ondernemers, onderwijs en overheid aan kennisontwikkeling en innovatie van de
hippische sector. Equestrum heeft een belangrijke aanjaagfunctie met cross-overs naar de sector sport, internationale business,
vrijetijdsbeleving en hippische kennisontwikkeling en heeft de volgende onderscheidende kenmerken:
•
Grote betrokkenheid bedrijfsleven: (hippische) bedrijven en ondernemers praten en denken mee;
•
Intensieve samenwerking en korte lijnen tussen overheid, onderwijs en gemeente;
•
Talentontwikkeling van studenten via de Lentiz mbo-opleidingen Paardensport en -houderij.
De internationale mbo-opleiding Paardensport in Maasland is in samenwerking met
Lentiz onderwijsgroep het eerste concrete initiatief van Equestrum in samenwerking
met Manege Chardon, naast de reeds jaren bestaande opleiding Paardenhouderij in
samenwerking met manage Middenhof in Maassluis.
Daarnaast wordt er gewerkt aan de invulling van professionele clinics en
inspiratiebijeenkomsten, in nauwe samenwerking met de landelijk organisaties
FNRS, de KNHS en het KWPN bij maneges, hippische bedrijven en organisaties in de
Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Deze initiatieven hebben naast
kennisdeling, ook de functie om te inspireren.
De innovatie wordt de komende jaren aangejaagd door in nauwe samenwerking
met de universiteiten van Leiden, Delft en Erasmus (LDE), Utrecht en hogescholen
innovatieprogramma’s te ontwikkelen met en voor de branche. Kennisontwikkeling,
kwaliteitsborging, professionaliseren en innoveren zijn vanzelfsprekende begrippen
binnen de hippische wereld. Om de bestaande en toekomstige ambities aan te
scherpen, te verbeteren en tot de wereldtop te blijven behoren is Equestrum
opgericht. Ondernemers, onderwijs en overheid, (o.a. de gemeente MiddenDelfland), werken intensief samen aan kennisontwikkeling en innovatie voor de
hippische sector. Deze samenwerking gaat verder dan alleen de hippische bedrijven:
om de paardensport heen zijn een aantal grote netwerken actief die veel mogelijkheden bieden voor (internationaal)
ondernemerschap, hospitality, netwerkvorming en nieuwe economische activiteiten. Deze initiatieven hebben naast kennisdeling
de functie om innovatie aan te jagen in de brede Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hierbij wordt binnen Midden Delfland
ook actief gezocht naar de vorming van een fysieke Equestrum campus (meer info: http://equestrum.nl/).
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2.4.5 Roadmap Next Economy (RNE) in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Naast drie bovengenoemde economische systemen participeert de Lentiz onderwijsgroep ook in de thematische Roadmap Next
Economy van de MRDH en daarbinnen in de Next Education. De Roadmap Next Economy is ontstaan doordat de wereld in
transitie is. Elke dag zijn er in de media en om ons heen zichtbaar: klimaatverandering, toenemende migratie, de groeiende
ongelijkheid in de samenleving, de technologische revolutie, de opkomst van nieuwe economieën en wereldmachten en de
dreigende uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. Samen plaatsen deze ontwikkelingen de maatschappij voor de grootste
uitdaging sinds de negentiende eeuw. Sommigen typeren dit ook wel als de volgende industriële revolutie.
De Roadmap Next Economy (RNE) – gepubliceerd in november 2016 in opdracht van de MRDH – schetst een beeld van de
regionale opgaven voor de komende decennia, waarin de transitie van de economie en samenleving gestalte moet krijgen. Het
biedt een kompas voor de
toekomst aan de hand van vijf
transitiepaden:
• Smart Digital Delta
• Smart Energy Delta,
• Circular Economy,
• Next Education,
• Next Society.
Deze transitiepaden hebben ook
grote invloed op de branches
waarvoor de Lentiz onderwijsgroep
voor opleidt. Neem de
automatisering, digitalisering en
groei naar een circulaire tuinbouw
en kassen. Opvallend is dat de
nabije toekomst een enorme
toename van sensortechnieken in
de kas, verzamelen en analyseren
van big data op basis waarvan de teelten verder worden geoptimaliseerd en zoveel als mogelijk energieneutraal (fossielvrij)
worden geproduceerd. Dit voorbeeld van een branche in transitie impliceert dat de ‘Next Economy’ in alle branches zijn invloed
zal gaan hebben en dat de Lentiz onderwijsgroep daar met de beroepsopleidingen in nauwe samenwerking met de bedrijven en
de regio’s op willen anticiperen en willen aansluiten.
Hiermee wordt ook direct aangesloten op de beleidsnotitie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden - Nederland
als koploper in kringlooplandbouw’ van het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit’. Ter illustratie onderstaande
citaat over de glastuinbouw:
“De Nederlandse glastuinbouw heeft al veel kenmerken van een circulair systeem waarbij nog verdergaande stappen kunnen
worden gezet in onder meer het verbeteren van waterkwaliteit en van duurzame energievoorziening.
In een circulaire kas worden, zo efficiënt mogelijk, voedselgewassen en sierproducten geteeld zonder emissies naar bodem, water
en lucht, wordt zo min mogelijk water gebruikt en wordt zo veel mogelijk klimaatneutraal geproduceerd. Waar mogelijk wordt
gebruik gemaakt van aardwarmte en restwarmte uit andere sectoren. CO₂ (meststof voor planten) wordt uit de lucht gehaald of
afgevangen door industrie en hergebruikt in de kas.
Nauwe samenwerking in de ketens en regio’s (greenports), de mogelijkheid om in gesloten systemen dichtbij de consument te
produceren en een groot innovatief vermogen vormen een goede basis om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen
bieden. Het benutten van deze kennis in het buitenland, bijvoorbeeld voor het voeden van megasteden, zal verder
worden versterkt”.
De MRDH wil daarmee binnen Europa voorop lopen bij de transformatie naar een nieuwe economie, met een aantrekkelijk
klimaat voor talenten, ondernemers en investeerders (meer info: https://roadmapnexteconomy.com/).
Binnen de MRDH en het samenwerkingsverband RNE Next Education, het samenwerkingsverband van alle mbo- en hbo-scholen
gericht op de ‘next economy’ participeert de Lentiz onderwijsgroep actief in het onderstaande campusnetwerk. Onder andere
middels dit verband wordt gewerkt aan de regionale afstemming op de economische bedrijvigheid, de arbeidsmarkt van de
toekomst en de afstemming tussen de verschillende instellingen. De campussen waarin de Lentiz onderwijsgroep participeert
maken onderdeel uit van dit netwerk.
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2.5

Beschrijving regio’s en mbo-scholen

In de vorige paragraaf is aangegeven dat de integrale gebiedsbandering de
motor vormt voor al het handelen van de Lentiz onderwijsgroep. Om goed
in te kunnen spelen op de economische en maatschappelijke
ontwikkelingen in een gebied en toekomstbestendig te zijn, is het
belangrijk om te participeren in relevante (regionale en landelijke)
samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 2.3 zijn de bovenregionale
samenwerkingen beschreven. In deze paragraaf wordt nader ingaan op de
regio’s, samenwerkingen daarbinnen en de rol van de mbo-locaties. De
regio-analyses zijn uiteraard eerder uitgevoerd door de Lentiz
onderwijsgroep ten behoeve van nieuwe opleidingen en- of
samenwerkingsverbanden. Voor het opstellen van de kwaliteitsagenda zijn
voor alle relevante regio’s actuele regio-analyses uitgevoerd. In het kader van leesbaarheid zijn de regio-beschrijvingen (de
externe analyse) gekoppeld aan de beschrijving van de mbo-locaties of scholen. Logischerwijze vormt de beschrijving (analyse)
van de regio’s de basis voor onze ambities en doelstellingen.
De Lentiz onderwijsgroep onderscheid de volgende regio’s en –mbo-scholen:
1.

De Greenport West Holland in Westland, Oostland en in Barendrecht
a.
MBO Westland en het Groene Lyceum in Naaldwijk (regio Westland)
b.
MBO Oostland en het Groene Lyceum in Bleiswijk (regio Oostland)
c.
MBO Barendrecht in Barendrecht (regio Barendrecht)

2.

De Mainport: het groen en food in de stad
d.
MBO LIFE College in Schiedam/Vlaardingen (regio Rijnmond)

3.

Het vitale platteland van Midden Delfland en Goeree-Overflakkee
e.
MBO Middelharnis in Middelharnis (regio Goeree-Overflakkee)
f.
MBO Maasland in Maasland (regio Midden Delfland/Maassluis)

2.5.1 MBO Westland en het Groene Lyceum in Naaldwijk (regio Westland)
De regio Westland herbergt het grootste aangesloten tuinbouwgebied van
Nederland en vormt het kloppend hart van de Greenport West Holland met tal van
internationaal georiënteerde bedrijven die actief zijn in de tuinbouwsector. Het is
een groeigemeente waar tot 2040 een groei en vergroening van de bevolking wordt
verwacht.
De Westlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend als gezond, kwalitatief,
innovatief en efficiënt. De kenniseconomie Westland bestaat uit strategische
allianties tussen regio's, bedrijven, kennisinstellingen en personen.
In Westland zijn voldoende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden om blijvend in
de wereldtop te ondernemen als moderne teler. Om die vooraanstaande positie te
behouden zet Westland zich in voor de totale glastuinbouwcluster. Hierbij zijn de
primaire, toeleverende, verwerkende en distribuerende bedrijven complementair aan elkaar en allen onmisbaar. De accenten
van de toekomst zullen steeds meer komen te liggen op kennisontwikkeling en innovatie, handel en logistiek en duurzaamheid als
dragende pijlers voor de tuinbouwcluster.
De Westlandse visie richting 2028 is dat de tuinbouw transformeert naar ‘urban fresh supply systems’ met platform gestuurde
fulfillment centra. Dit zijn hoogwaardige productielocaties waar met de laatste technologie kennis geproduceerd wordt, helemaal
toegesneden op de lokale omstandigheden. Dit flexibele proces met gestuurde productiesystemen kunnen precies
de verse producten leveren die op dat moment gevraagd worden door de markt. Deze marktvraag komt via verschillende
platformen bij de producent. Verse voeding en hoogwaardige sierteeltproducten worden hiermee zo dicht mogelijk bij de
consumenten geproduceerd waardoor het verser, duurzamer, bereikbaar en betaalbaar is. Ook is het minder belastend voor het
milieu omdat het niet over grote afstanden getransporteerd hoeft te worden.
Personalisering naar de consument speelt daarbij een steeds belangrijkere rol, de sector biedt ultiem maatwerk voor
gepersonaliseerde voeding en een groene leefomgeving. Daarmee kunnen de consumenten steeds beter inzien en ervaren wat
‘vers inhoudt’; wat de emotionele waarde van planten en bloemen is, en wat de gezondsheidswaarde van groente en fruit is.
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Door het maken van crossovers met de logistieke sector onderscheidt Westland zich als draaischijf van versproducten die
hoogwaardig duurzaam geproduceerd zijn.
De Lentiz onderwijsgroep is als actieve regionale partner op de hoogte van deze ontwikkelingen en speelt in op deze behoeften
door ontwikkelingen door te voeren naar het onderwijs. Binnen de regio Westland verzorgt de Lentiz onderwijsgroep onderwijs
op twee mbo-locaties: Lentiz| MBO Westland en op Lentiz| Het Groene Lyceum (hGL).
Sinds augustus 2017 is mbo Westland gevestigd in het World Horti Center1. Het World Horti Center is hét kennis- en
innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs,
onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. De business driven campus World Horti Center is
onderdeel van de Greenport West Holland en is een leeromgeving voor wereldwijd toptalent uit het mbo (MBO Westland), hbo
(Inholland) en werkt samen met vooraanstaande kennisinstellingen. World Horti Center is een unieke samensmelting van
onderzoek, demonstratie en educatie.
Het centrum is een samenwerking tussen Demokwekerij Westland, MBO Westland (Albeda College, Lentiz onderwijsgroep, ROC
Mondriaan), Greenport Food & Flower Xperience en gemeente Westland.
Greenport Food & Flower Xperience is een internationale permanente expositie van bijna 100 bedrijven vanuit het volledige
glastuinbouwcluster. Hiermee toont de Nederlandse tuinbouw zich aan (internationale) gasten (doelstelling 25.000 gasten per
jaar) met een Business- to-business concept. Tevens is de demokwekerij Westland gevestigd in het WHC. Dit is een privaat bedrijf
waar in 40 kleinere kassen (praktijk)onderzoek plaatsvindt met vele partijen gericht op het blijven innoveren van de Nederlandse
glastuinbouw.
Daarnaast is uitgangspunt dat de WHC ook een meetingspoint is in het kader van het Centrum voor innovatief vakmanschap
Tuinbouw & uitgangsmaterialen (CIV T&U) waarvan Lentiz de afgelopen jaren penvoerder was. Het CIV T&U is landelijk
georganiseerd en daarmee aanjager van de ontwikkelingen binnen de Greenport Nederland. Voor de komende jaren is het van
belang dit te verduurzamen.
Tot slot is ook het Centre for sustainablity van de Universiteiten Leiden, Delft en Erasmus (LDE) vertegenwoordigd via haar
Greenport Hub. (Meer info: https://www.worldhorticenter.nl/nl/publicaties).
Het WHC werkt actief en nauw samen met en aan het Innovatiepact van de Greenport West Holland waarin ook de provincie Zuid
Holland een belangrijke rol speelt. De verhuizing naar het WHC biedt kansen om het onderwijs aantrekkelijk en eigentijds aan te
bieden dat ruimte biedt aan de regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt. Door de nauwe samenwerking met
bedrijven binnen en buiten het WHC is de betrokkenheid van de bedrijven bij het onderwijs vergroot door hen letterlijk een plek
te geven in het curriculum, dit heeft ertoe geleidt dat de opleidingen beter aansluiten bij de actuele behoeften van de bedrijven
en de regio. Met praktische ondersteuning van prominente bedrijven in de regio is de inhoud van de mbo -richtingen Horti,
Business en Techniek verder aangescherpt. Verdere vervolgambities zitten in het structureel inzetten van hybride leer- en
stagemogelijkheden zodat er een duidelijke relatie is tussen de inhoud van het onderwijs en de activiteiten die in de bpv
uitgevoerd worden. Ook zal mbo Westland de komende periode extra acties inzetten om de kansen die het WHC biedt nog beter
te benutten door o.a. gastdocenten uit de bedrijven meer in te zetten, bedrijfsexcursies verder te ontwikkelen, nog verdere
samenwerking bij de ontwikkeling van innovatieve lesmaterialen en docentstudiedagen. Daarmee is en wordt de transfer tussen
leren op school en in de praktijk (nog meer) vergroot en sluit het nieuwe curriculum van de opleidingen nog beter aan bij de
arbeidsvraag. Desalniettemin is het de komende jaren noodzakelijk om de kwaliteit van de opleidingen te verduurzamen zeker
ook gezien bovenstaande ontwikkelingen in de branche. Hiervoor is het nodig om in deze kwaliteitsagenda een plek te geven aan
een onderwijsmodel dat het mogelijk maakt de basiskwaliteit te borgen en gelijktijdig flexibel in te spelen op de voortdurende
veranderingen. Dit geldt overigens voor meerdere branches en opleidingen binnen Lentiz.
World Horti Center zorgt niet alleen voor verbinding tussen de verschillende scholen en de beroepspraktijk, maar ook tussen
werelden binnen dat werkveld: tussen agro en techniek. Een voorbeeld van een cross-over is, is Groene Mechatronica. Ook is dit
jaar gestart met een nieuwe opleiding rondom Voeding & Voorlichting. Doordat mbo, hbo en bedrijven op één locatie gevestigd
zijn, komt de samenwerking steeds beter tot uiting. Zo ontstaan bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden om onderzoekende
vaardigheden onder studenten verder te ontwikkelen.
Daarnaast zetten diverse bedrijven hun expertise in bij de inrichting ‘praktijk leeromgeving mbo ’, zoals het technieklokaal en de
tuinbouwschoolkassen, waarin klimatologische omstandigheden worden nagebootst. Door deze intensieve samenwerking met
bedrijven in de regio heeft de Horti-opleiding van mbo Westland de meest innovatieve leeromgeving van Nederland. De nauwe
samenwerking wordt vanuit het kabinet bevordert middels het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF).
Deze samenwerkingsverbanden hebben uiteraard hun weerkaatsing gehad op onze opleidingsportfolio’s. Het HGL en MBO
Westland bieden de volgen de opleidingen aan: Manager Retail, Agrohandel en logistiek, Teelt, Bloem, groen en styling, Food en
Gezondheid en Watermanagement.
_____________________________________________________________________________
1

Voor meer informatie zie https://www.youtube.com/watch?v=PM-eFnlHDLY).
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Westland is een van de regio’s die het concept ‘Het Groene Lyceum’ aanbiedt. Deze vorm van onderwijs is voornamelijk geschikt
voor studenten met relatief hoog werk- en denkniveau en aangevuld met een praktische instelling. Door het voortgezet onderwijs
te koppelen aan middelbaar beroepsonderwijs, behalen studenten in een versneld traject een startbewijs voor het HBO. Na dit
geïntegreerde traject hebben studenten een volwaardig mavo-diploma en een MBO niveau 4 diploma. Het onderwijsconcept
wordt sinds 2012 in samenwerking met de Dalton Mavo en MBO Westland aangeboden. Het concept behaalt goede resultaten.
Er is diplomarendement van 100%. Door het koppelen van het voorgezet onderwijs aan het middelbaar onderwijs wordt de
instroom in de groene mbo’s versterkt.

2.5.2 MBO Oostland en het Groene Lyceum in Bleiswijk (regio Oostland)
De regio Oostland beslaat de gemeenten Lansingerland,
Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas, delen van
Waddinxveen/Boskoop en Zoetermeer. Het Oostland is
een dynamische en innovatieve regio in de zuidvleugel van
de Randstad. Met name de gemeenten Lansingerland en
Pijnacker/Nootdorp zijn groeigemeenten en verwachten
voor de komende jaren een bevolkingstoename waarbij
het aantal jongeren ook zal stijgen: demografisch is sprake
van vergroening.
De regio Oostland heeft een centrale ligging. De steden
Rotterdam, Delft en Den Haag liggen vlakbij.
De Rotterdamse haven en Rotterdam The Hague Airport
liggen op een steenworp afstand. Ook Schiphol is niet ver weg. Het Oostland kent een zeer innovatief tuinbouwcluster, waarin de
diverse spelers elkaar versterken, daarbij ondersteund door diverse kennisinstellingen zoals de TU Delft en Wageningen
Universiteit. Om toekomstbestendig te zijn zal de regio nog meer inzetten op betere contacten met het onderwijs rondom
marketing, handel en logistiek en beter gebruik maken van beschikbare kennis als ook ontwikkeling daarvan rondom teelt en
duurzame energie. MBO Oostland is een nieuwe locatie van de Lentiz onderwijsgroep sinds 1 augustus 2018. Dit vraagt de
komende jaren o.a. middels deze kwaliteitsagenda aandacht om het groene MBO onderwijs stevig vorm te geven.
Het mbo in Bleiswijk was gericht op de doorstroom voor de vmbo-opleidingen van Melanchthon. Die mbo-opleidingen werden
destijds aangeboden door Edudelta Onderwijsgroep. Mbo Oostland staat midden in de maatschappij en staat bekend als
kenniscentrum met doorlopende leerlijnen in de beroepskolom. MBO Oostland is een school die studenten verbindt met vragen
uit de maatschappij. Maar ook een school die (jonge) werknemers in het arbeidsproces ondersteunen in het verwerven van
nieuwe skills. MBO Oostland toetst regelmatig af of het curriculum past bij de veranderende arbeidsmarkt. Samen met
klankbordgroepen wordt regelmatig vanuit die arbeidsmarktanalyse antwoorden gegeven op vragen die studenten vooruit
helpen. Lentiz onderwijsgroep wil er een volwaardige mbo-school van maken. Niet alleen gericht op de doorstroom vanuit
Melanchthon-studenten maar op een brede instroom uit de gehele regio. Op dit moment biedt mbo Oostland onderwijs aan een
klein aantal studenten. De prognose is dat de studentenaantallen zullen toenemen tot 220 studenten in 2022. Lentiz
onderwijsgroep verwacht dat de studentenaantallen zullen stijgen omdat zij samen met overheid en ondernemers in de regio een
nieuwe aanpak ontwikkeld hebben analoog aan de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in het
Westland. Het huidige onderwijsportfolio bestaat uit Business & Logistiek, Agrohandel & Logistiek, Teelttechnologie &
Management, Bloem & Design, Hovenier en Dierverzorging.
De nieuwe aanpak leidt er toe dat mbo Oostland actueel op de hoogte is van de wensen en behoeften van de bedrijven. De
komende periode zal bijvoorbeeld meer ingezet worden op algemene (21e eeuwse) vaardigheden, waarvan bedrijven aangeven
dat die voor hun toekomstige medewerkers zeer belangrijk zijn, evenals de nieuwe elementen die in vele beroepen een plek
hebben gekregen of krijgen zoals digitalisering, robotisering en automatisering. Daarnaast worden de studenten bedrijfsnabij
opgeleid. Er wordt gewerkt aan samen opleiden binnen een hybride leeromgeving: leren in en met de praktijk. Kennis mede
ontwikkelen door niet alleen te leren in het klaslokaal maar ook door te doen. Dit blijkt een goede en motiverende werkwijze,
maar hiervoor hebben onderwijs en praktijk elkaar intensief nodig.
Een mooi voorbeeld van een recente samenwerking tussen onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven is het ‘Hybride leren in de
Glastuinbouw’. Binnen dit project krijgen studentenop diverse glastuinbouwbedrijven les van de ondernemer. Het startschot van
het project werd gegeven door LTO Glaskracht Nederland. De nieuwe mbo vestiging werkt aan de transitie van hybride opleiden
in alle mbo -opleidingen.
Daarnaast vinden op dit moment concrete besprekingen plaats voor een campusvorming in Bleiswijk. Campusvorming draagt bij
aan een duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen om deze transitie te bevorderen. Met deelname aan de campus
verbindt een bedrijf zich aan hybride opleiden. Hybride opleiden is een win-win model, waarbij alle partijen voordeel
ondervinden. De leeromgeving in bedrijven is uitdagend en motiverend, ook omdat studenten meer verantwoordelijkheid
krijgen. De leeromgeving is realistisch, ’state of the art´ en levert een beter bedrijfs- en beroepsbeeld. Innovatie in bedrijven
dringen snel door in opleidingen en afgeleide cursussen. Bedrijven kunnen carrièreperspectieven schetsen, hebben meer invloed
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op het opleidingsprogramma en kunnen mbo -studenten aan zich binden. Kern van hybride leren is dat betrokken
(partner)bedrijven en school samen één integrale opleiding ontwerpen, invullen en onderhouden. Binnen de transitie is er
behalve de focus op de inhoud veel aandacht voor organisatie, maatwerk, ICT-infrastructuur, coaching van de praktijkopleiders
financiële consequenties binnen het nieuwe opleidingsmodel.
Binnen de campusvorming rondom mbo Oostland wordt samengewerkt met regionale initiatieven zoals de Holland Rail Terminal
(HRT). Gemeente Zoetermeer en Lansingerland zetten samen in op de ontwikkeling van de Holland Rail Terminal met aansluiting
van mbo Oostland bij Holland Rail Terminal. Met name de agro-logistieke mbo-opleidingen worden afgestemd op deze regionale
innovatie. Ook het Horti Science Parc (met Wageningen UR en Delphy) in Bleiswijk is een belangrijke partner voor de
campusvorming van mbo Oostland. Met een vertaling naar mbo-niveau krijgen lokale technologische innovaties van de
glastuinbouw direct een basis in het curriculum van de betrokken mbo -opleidingen. Samen met alle partners (overheid,
bedrijven en onderzoek) wordt binnen de campusvorming onderzocht welke innovaties op mbo -niveau uitkristalliseren en op
welke wijze deze ontwikkelingen het beste in mbo -opleidingen kunnen worden vertaald. Het is bedoeling dit
afstemmingsonderzoek regelmatig te herhalen. Campus Oostland (werktitel) en in het bijzonder Lentiz mbo Oostland heeft als
ambitie het mbo-kenniscentrum te zijn voor de regionale agri-business.
Lentiz mbo Oostland biedt tevens Het Groene Lyceum (HGL) aan. Deze vorm van onderwijs is voornamelijk geschikt voor (v)mbostudenten met relatief hoog werk- en denkniveau en aangevuld met een praktische instelling. Door het voortgezet onderwijs te
koppelen aan middelbaar beroepsonderwijs, behalen studenten in een versneld traject een startbewijs voor het HBO. Na dit
geïntegreerde traject hebben studenten een volwaardig diploma vmbo GL (gemengde leerweg) en een MBO niveau 4 diploma.
Het onderwijsconcept wordt sinds 2012 in samenwerking met Melanchthon Business School aangeboden. Het concept behaalt
goede resultaten met een hoog diplomarendement van 100%.

Glastuinbouw haalt onderwijs naar de kas; Aftrap Project 'Hybride leren glastuinbouw Oostland' ism LTO Glaskracht
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2.5.3 MBO Barendrecht in Barendrecht (regio Barendrecht)
In de gemeente Barendrecht ligt de nadruk van de Greenport op
logistiek en handel van groente en fruit. Barendrecht is een
aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers. De gemeente
heeft negen bedrijventerreinen, 2.200 grote en kleine
ondernemingen gevestigd en deze ondernemingen bieden 22.000
arbeidsplaatsen. De meeste arbeidsplaatsen zijn te vinden in de
(groot)handel, (agro)logistiek, zakelijke dienstverlening,
bouwnijverheid, onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg. De
haven van Rotterdam is een belangrijke factor voor de economische
bedrijvigheid in Barendrecht. Vandaag de dag vormt bedrijventerrein
Barendrecht-Oost het logistieke centrum voor de nationale en
internationale handel en distributie van aardappelen, groente en
fruit. In de toekomst is meer behoefte aan flexibele werknemers, goede digitale infrastructuur en behoefte aan netwerken
waarin men elkaar aanvult.
Barendrecht staat op de drieëndertigste plaats van de economisch sterkste gemeenten van Nederland. Ook qua demografisch is
Barendrecht een groeigemeente. Op 1 januari 2017 telde Barendrecht 48.349 inwoners. De verwachting is dat Barendrecht in
2025 50.000 inwoners telt met veel jonge gezinnen.
Sinds 1 augustus 2018 heeft de Lentiz onderwijsgroep de locatie van voormalig Edudelta overgenomen. Deze locatie biedt op dit
moment aan 140 studenten de opleidingen Hovenier, Groen, Grond en Infra en Dier. Ambitie van de Lentiz onderwijsgroep is om
het mbo in Barendrecht in samenwerking met Albeda College en Da Vinci (beide ook gevestigd in Barendrecht) en met
partnerbedrijven en overheden te laten groeien tot een volwaardig mbo, die opleidingen aanbiedt aansluitend bij de regionale
economie en arbeidsmarktvraag. De Lentiz onderwijsgroep zal, zoals in de andere regio’s, dit in samenwerking met partners
onderzoeken en uitvoeren. De gemeenten Barendrecht, Rotterdam en Ridderkerk zetten samen met diverse agro-logistieke
bedrijven in de regio in op de ontwikkeling van een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein: Nieuw Rijerwaard. Een aantal van
deze bedrijven heeft inmiddels grond verworven en samen met de drie gemeenten, de bedrijven, ROC Albeda en Davinci wordt
onderzocht wat dit concreet betekent voor het mbo-onderwijsaanbod groen. De eerste jaren van de kwaliteitsagenda zullen we
gebruiken om tot een integraal plan voor de ontwikkeling van MBO Barendrecht te komen. Dit zal gedurende de jaren een
aanvulling opleveren voor de huidige kwaliteitsagenda MBO.

2.5.4 MBO LIFE College in Vlaardingen/Schiedam (regio Rijnmond)
MBO LIFE College is gevestigd in Vlaardingen/Schiedam en richt zich op het groene onderwijs in de rergio Rijnmond.
De gemeente Schiedam ligt centraal in een economisch vitale regio. Op het snijpunt van de kennis- as van universiteiten en
kennisinstellingen en de belangrijkste logistieke knooppunten van Nederland, heeft Schiedam een buitengewoon goede ligging in
de metropoolregio. De economie van de regio is van nationaal belang en concurreert op een Europese en mondiale schaal met
andere stedelijke netwerken, Recente inzichten laten zien dat de potentie van de regio onvoldoende tot haar recht komt en
verdere integratie in het grootstedelijke gebied rond Rotterdam en Den Haag nog veel economische meerwaarde kan genereren.
Hierin is (volgens de economische adviesraad Vlaardingen) samenwerking een vereiste. Samenwerking op het gebied van
economie en innovatie zal de gemeente Schiedam, Vlaardingen (en Maasluis) versterken. Vlaardingen heeft namelijk te maken
met een terugloop in bedrijven die zich vestigen in de stad. Volgens ‘Bevolkingsprognose Rotterdam 2030’is er sprake van een
(lichte) bevolkingsgroei in de regio’s Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam.

17

Zoals beschreven in 2.3.2 is de vraag in de regio Rijnmond in de food-sector hoog.
De levensmiddelentechnologie is een sterke branche in de regio Rijnmond en
biedt werkgelegenheid aan meer dan 12.000 mensen in de regio Rijnmond. Het
LIFE College streeft naar een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Via
verschillende beroepenveldencomissies (BVC’s) worden deze samenwerkingen
versterkt. Sterk beroepsonderwijs vraagt echter meer dan twee tot drie keer per
jaar overleg. Mbo LIFE College is dan ook het afgelopen jaar gestart met de
nieuwe Food Innovation Academy (FIA). De Food Innovation Academy (FIA) is een
samenwerkingsverband bestaande uit een breed palet van bedrijven uit de
levensmiddelentechnologie, onderwijs en overheden. Het gaat hier onder meer
om Avandis, Cérélia, Coolfresh, Farm Frites, FNLI, Friesland Campina, Giraffe Coffee, De Graafstroom, Groen Agro Control,
Inholland Delft, De Koning Vlees, Lentiz onderwijsgroep, Meneba, Menken Orlando, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid,
Olympic Food Group, Royal Steensma, SGS, Solina, Swartberg, Techniek College Rotterdam, Tuinderij Vers, Unilever, Verstegen
Spices, Vlaardingen, Wellant en met verdere ondersteuning van Beko Bakkerij Techniek, Inventech, Stable Micro, Van Asselt &
Alferink, en Vtechnology. En deze kring groeit.
De FIA is tot stand gekomen op basis van twee grote uitdagingen.
In de eerste plaats is de voedingsindustrie een sterke branche in de regio die werkgelegenheid biedt aan meer dan
12.000 mensen in de regio. Door vergrijzing/ontgroening ontstaat jaarlijks een behoefte aan 100 MBOlevensmiddelentechnologen (niveau 2, 3 en 4) alsook aan een groot aantal HBO-ers. De FIA voorziet daarvoor in
beroepsopleidingen om dit probleem van de sector op de arbeidsmarkt op te pakken. Met als leidend principe Lerend
werken/Werkend leren.
De kracht van de sector Levensmiddelentechnologie beter aan te laten sluiten bij jongerenculturen, bij
maatschappelijke debatten over Food en over de toegevoegde waarde van bedrijven, ook in relatie tot de VN-goals
aangaande veilig en duurzame voedselproductie. Die slag kan de FIA maken vanwege de huidige samenwerking en de
daarin deelnemende bedrijven, hun medewerkers, de studenten (HBO/MBO) en de docenten!
De start van de nieuwe locatie van de FIA per augustus 2019 is bij uitstek het moment om deze uitdaging voortvarend aan te
pakken en potentiële medewerkers te verleiden om voor een opleiding en carrière in de voedingsindustrie te kiezen. De partners
willen een Try & Taste/Meetingpoint-ruimte inrichten waarin jongeren, andere potentiële werknemers en geïnteresseerden in
de wereld van Food, Health & Technology kennis kunnen maken met de wereld van de voedingsindustrie die normaalgesproken
gesloten blijft. Doel van het project is het beter verbinden van de vraag van het bedrijfsleven en de onderzoeken van INholland
Delft samen met de Lentiz-studenten als onderdeel van hun onderwijsprogramma. Deze combinatie is de basis voor een extern
programma met een ontmoetings- en inspiratieplaats voor bedrijven, studenten,
docenten, medewerkers, onderzoekers, Studenten uit PO- en VO-onderwijs,
ouders/verzorgers van studenten en het brede publiek rondom het thema Food,
Health & Technology. Deze ontmoetingsplaats is de FIA-Try & Taste/Meetingpoint.
Nodig is daarbij de doorontwikkeling van de FIA naar een campus waarbij onderwijs en
onderzoek dicht bij bedrijven plaats vindt rondom het Food, Health & Technology: de
Kennis- en Innovatiecampus Food, Health & Technology. Dit zal onderdeel gaan
uitmaken van deze kwaliteitsagenda.
Het LIFE College biedt uiteraard meerdere mbo -opleidingen in de bol en bbl varianten.
Het LIFE College biedt ‘groene’ opleidingen aan in een grootstedelijke omgeving met de bijbehorende grootstedelijke doelgroep.
De opleidingen die aangeboden worden zijn: Entree Logistiek, Entree Food, Entree Handel , Inspecteur leefomgeving, Food &
Lifestyle, Catering, Food, Logistiek medewerker en Handel & Ondernemen. Op basis van S-BB behoren al deze opleidingen tot
categorieën waar de kans op werk hoog is2. Desalniettemin wilt het LIFE college de komende periode inzetten om een verdere
doorontwikkeling van deze opleidingen te realiseren. Dit kan o.a. door sommige opleidingen uit te breiden naar bbl-trajecten
(vergoot de kans op een baan) en- of door de doorontwikkeling van de opleidingen in samenwerking met ROC’s zodat het nog
meer past bij de vraag van de regio en de leefwereld van studenten.
LIFE College is een school die studenten meer aanbiedt dan alleen onderwijs. De studenten worden niet alleen ondersteunt in
onderwijskundige zaken maar ook op het gebied van zorg en persoonlijke ontwikkeling biedt de school begeleiding en steun. Zo
biedt het LIFE College in het kader van RMC-afspraken het traject New LIFE aan. New LIFE is een regionale voorziening voor
jongeren uit een kwetsbare positie. Met kwalitatief goed onderwijs en persoonlijke begeleiding worden de studenten
ondersteunt bij het behalen van een startkwalificatie. Ambities van het LIFE college is om de succesvolle aanpak van New Life
_____________________________________________________________________________
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verder te versterken door o.a. een verbreding en verdieping van het aanbod, in gezamenlijkheid met andere AOC’s en bedrijven
verder door te ontwikkelen.
2.5.5 MBO Middelharnis in Middelharnis (regio Goeree-Overflakkee)
Middelharnis is een stad in de gemeente Goeree-Overflakkee (ZuidHolland). Middelharnis, met 7.187 inwoners per 1 januari 2017, vormt
samen met Sommelsdijk (7.233 inw.) één woonkern. Deze gezamenlijke
kern heeft een centrumfunctie op het eiland Goeree-Overflakkee. De
bevolkingsgroei stabiliseert en er dreigt een mogelijke krimp, vergrijzing en
ontgroening. Ook de economische activiteit en dynamiek staan onder druk.
Zo is de ruimtevraag voor bedrijventerreinen laag en de woningmarkt lastig,
en veel toeristische voorzieningen hebben een moderniseringsslag nodig.
De grote maatschappelijke trends van dit moment zijn helder: de bevolking
trekt naar steden, vergrijzing, decentralisaties in het sociale domein,
opschaling naar regio’s. Maar ook is er een hang naar het lokale. Dit uit zich in zelfvoorzienendheid en duurzaamheid - en een
steeds grotere vraag naar lokale, ‘eerlijke’ producten. Ook is er een toenemende vraag naar duurzame energie en een snelle
ontwikkeling van energieneutraal wonen en leven. Deze trends sluiten aan op de ontwikkelingen op het eiland.
Daarom werken de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland al sinds 2012 succesvol samen om de sociale en
economische vitaliteit van het eiland te ontwikkelen en te versterken. Inmiddels weten de provincie en de gemeente elkaar goed
te vinden en zijn er tal van netwerken opgericht waarin overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen
beoogde doelen bereiken. Deze netwerken staan centraal in het nieuwe gebiedsprogramma (2017 – 2020) ‘Gaan voor GoereeOverflakkee’. Voorbeelden van netwerken zijn de landschapstafels Haringvliet en Landbouw, de erfgoedtafel GoereeOverflakkee, Smart Water, Waterpoort, Energy Island en de Duurzaamheidsalliantie.
Gemeente en provincie werken momenteel samen aan de volgende doelen:

•
•
•
•

Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en versterken van recreatie en toerisme;
Het stimuleren van innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg;
Het realiseren van duurzame energie en fungeren als proeftuin voor innovaties;
Het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is een evenwichtige balans tussen (gebieds)ontwikkelingen enerzijds en de kernkwaliteiten
van het eiland anderzijds; natuur, rust en ruimte. Daarmee is het een economisch gebied dat getypeerd wordt als vitaal
platteland. Deze locatie biedt op dit moment groen MBO onderwijs aan 45 studenten in de richtingen Hovenier, Dier en Plant.
Sinds de zomer is gestart om de Lentiz aanpak van integrale gebiedsbenadering ook in Middelharnis toe te passen. Hiervoor zijn
de contacten met de gemeente gelegd, wordt aangesloten bij de economische bedrijvigheid en de gebeidsvisie die er geldt. De
Lentiz onderwijsgroep zal, zoals in de andere regio’s, dit in samenwerking met partners onderzoeken en uitvoeren. De eerste
jaren van de kwaliteitsagenda zal gebruikt worden om tot een integraal plan voor de ontwikkeling van MBO Middelharnis te
komen. Dit gebeurt in Middelharnis weer als onderdeel van een samenwerking met Albeda College en de regionale VO partners
RGO en de Prins Maurits om te komen tot de beroepencampus Middelharnis. Daarbij wordt aangesloten bij de nieuwbouw van
het Albeda en zal via die weg een onderdeel van de beroepencampus gaan vormen. Het groene MBO zal kleinschalig blijven in
deze regio. Dat betekent dat er een flexibel onderwijsmodel georganiseerd wordt die de kwantiteit en daarmee de slagkracht van
de Lentiz onderwijsgroep gebruikt om de kleinschalige opleidingen van Middelharnis kwalitatief goed te kunnen blijven
aanbieden. Hierbij zal ook de wijze waarop het onderwijs samen met de bedrijven wordt vormgegeven en uitgevoerd een
belangrijk aandachtpunt zijn. Dit zal gedurende de jaren een aanvulling opleveren voor de huidige kwaliteitsagenda MBO.
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2.5.6 MBO Maasland in Maasland (regio Midden Delfland/Maassluis)
Midden-Delfland en Maassluis vormen administratief geen wettelijke regio. De Lentiz onderwijsgroep beschrijft deze twee
gemeenten als een ‘regio’ omdat ze geografisch dicht tegen elkaar aan liggen en ontwikkelingen vaak in elkaar overlopen. Het
opleidingsportfolio dient rekening te houden met enerzijds de economische en culturele aspecten van een ‘stadse gemeente’ als
Maassluis, meer gericht op detailhandel en die van Midden-Delfland, dat meer gericht is op groen, duurzaamheid en de
internationale keurmerk Cittaslow. De gemeente Maassluis is een van de 23 gemeenten die in de metropoolregio Rotterdam-Den
Haag (MRDH). Deze Metropoolregio is met 2,2 miljoen inwoners het economisch hart van de zuidelijke Randstad. In de
Metropoolregio wordt 15 procent van het totale Nederlandse inkomen verdiend. De arbeidsproductiviteit is er hoog en het
economisch profiel is sterk en divers. De MRDH heeft sterke verbindingen met nabijgelegen andere grootstedelijke regio’s.
Midden-Delfland ligt in het spanningsgebied van meerdere stedelijke concentraties, te weten Rotterdam, Westland, Vlaardingen
en Maassluis. De glastuinbouw uit het Westland ligt grotendeels ten westen van de gemeente. In het open weidegebied rond de
dorpskernen Schipluiden en Maasland is te typeren als vitaal platteland. Bij Den Hoorn bevinden zich ook nog diverse
tuinbouwbedrijven. Rondom de Herenwerf bij Maasland bevindt zich een van de modernste glastuinbouwcomplexen van Europa.
Midden-Delfland is het laatste nog open veenweidegebied in het zuidwestelijk deel van de Randstad. Het is een waardevol
agrarische cultuurlandschap tussen Rotterdam en Den Haag; een echt ‘oer-Hollands’ landschap met weidse uitzichten en de koe
in de wei. In dit landschap kunnen de ca. 1,5 miljoen inwoners van deze drukbevolkte regio nog terecht voor de beleving van
ruimte en stilte. Daarnaast heeft een groen gebied als Midden-Delfland een gunstig effect op het vestigingsklimaat van
(internationale) bedrijven en draagt het bij om van de Randstad een toonaangevende regio met internationale allure te maken.
Voor de kwaliteit van de leefomgeving is het erg belangrijk dat deze kwaliteiten van Midden-Delfland worden behouden en waar
mogelijk ook worden versterkt. Zowel voor Maasluis als voor de regio Midden-Delfland wordt een stabilisatie of lichte groei van
de bevolking verwacht.
Lentiz MBO|Maasland is gevestigd in Maasland. Mbo Maasland biedt in de bol en bbl varianten de opleidingen: Dierverzorging,
Paraveterinair, Paardenhouderij, Paardensport , Outdoor Activities, Hovenier en Groen, grond, infra (Gemechaniseerd loonwerk)
aan in een prachtige groene omgeving en is tevens de grootste mbo locatie van de Lentiz onderwijsgroep.
In 2017 is de Paardensport opleiding in hele nauwe samenwerking tussen projectbureau Equestrum, het regionale hippische
bedrijfsleven, Lentiz onderwijsgroep en de nationale bonden KNHS, KWPN en FNRS ontwikkeld en van start gegaan. Hierbij is het
basismodel - 2 dagen les op school, 2 dagen praktijklessen en vaardigheidslessen op Manege Chardon in Den Hoorn en 1 dag
stagelopen op de preferente bedrijven. Een vorm van hybride leren. De preferente bedrijven werken actief mee aan alle
onderdelen van de opleiding: de intake, het curriculum, de vaardigheidslessen, de stages en de examens. In het derde en vierde
jaar gaat gewerkt worden met een mester gezel model waarbij intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
noodzakelijk blijft. De opleiding voorziet in een arbeidsmarktbehoefte en is NPA gecertificeerd. Tevens wordt in nauwe
samenwerking met manage Middelhof in Maassluis de opleiding Paardenhouderij uitgevoerd.
Afgelopen jaren is daarmee de basis gelegd van de hippische campus gelegd. Zowel het (hippische) bedrijfsleven als de
gemeente/provincie en de MRDH werken intensief samen met Lentiz om de komende jaren een fysieke hippische campus te
realiseren in Midden Delfland, “Equestrum hét hippische kennis- en innovatiecentrum”. De hippische sector heeft een belangrijke
economische waarde in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Equestrum staat voor kennis/opleiden, inspireren en innovatie.
Het hippische kennis- en innovatiecentrum heeft een aanjaagfunctie en een katalyserende werking met cross-overs naar de
sector sport, naar internationale handel business, plattelandsontwikkeling, vrijetijdsbeleving en welbevinden.
De ambities van Equestrum en Lentiz de komende jaren zijn:
Het realiseren van de fysieke campus en een sterke hippische
infrastructuur als bakermat voor de state-of-the-art kennis in de
sector in samenwerking met de private partners. De campus wordt
ontwikkeld vanuit kernbegrippen ‘circulair’, ‘duurzaam’, ‘innovatie
en kennis’ en ‘technologie’. De campus wordt zo ingericht dat
onderzoekers, docenten en de bedrijven de faciliteit kunnen
gebruiken voor onderzoek-, en kennisontwikkeling. Nieuwe
arrangementen in termen van onderwijs-bedrijfsleven- kennis
ontstaan doordat de lijnen verkort zijn. Tevens is ruimte om de cross
overs in de sector verder uit te diepen.

20

Innovatie en kennisontwikkeling als speerpunt
Het doel is tevens om de hippische sector binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag naar een volgend niveau te tillen op
het innovatieaspect. Dit speerpunt van Equestrum gaan we, gebruikmakend van de beschikbare middelen, verder uitwerken en
versterken. De daaruit voortvloeiende resultaten van onderzoek en innovatie op gebied van o.a. breeding, scouting,
dierenwelzijn, circulariteit, gebruik van automatisering/robotisering/ sensortechnologie/big data, diergeneeskunde komen direct
beschikbaar in de branche. Hiervoor brengen we de komende periode bedrijven, overheden, universiteiten, innovatiebedrijven,
studenten (wetenschappelijk en uit het beroepsonderwijs) bij elkaar en starten we programma’s, trainingen en masterclasses die
onderzoek, innovatie, business en onderwijs thematisch aan elkaar verbinden. Er ontstaat een ‘learning community’ waarin een
practoraat ‘hippische innovatie’ wordt gerealiseerd (mbo), die samen met lectoren (HBO) en wetenschappelijk kennis een
vliegwiel voor onderzoek en daarmee kennisontwikkeling vormen.
Ook in Maasland is de arbeidsmarktvraag van de hoveniersbranche groter dan het aantal studenten dat op dit moment de
reguliere opleiding volgt. Naast de reguliere opleiding bieden we in nauwe samenwerking met de branchevereniging VHG ook de
brancheopleiding in de regio. Het is van belang de komende jaren te investeren in het versterken van de samenwerking met de
VHG (de relaties met de regionale bedrijven zijn prima) en zodoende in samenwerking met de andere Lentiz scholen die
hoveniersopleidingen aanbieden te komen tot een optimaal aanbod, versterken van de instroom, aansluiten bij trends als de
Levende Tuin en de hoveniersopleidingen helder positioneren. In de periode van de kwaliteitsagenda kunnen we hierin een flinke
stap voorwaarts zetten. We gaan hierbij ook de samenwerking met de VHG optimaliseren, bij de samenwerking met deze
branche is ruimte voor verbetering vanuit Lentiz. Beide ontwikkelingen krijgen een plek in de kwaliteitsagenda 2019-2022.
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2.6

Intern en extern commitment in onze regio

Zoals eerder beschreven, ziet de Lentiz onderwijsgroep het als haar verantwoordelijkheid om de student voor te bereiden op een
snel veranderende economie en samenleving en daarmee op de toekomst. Dit is best ingewikkeld want niemand weet precies
hoe ‘die toekomst’ er uit ziet. Zeker in deze tijd waarin technologische en maatschappelijke ontwikkelingen razendsnel gaan.
Juist om die reden is het belangrijk dat Lentiz onderwijsgroep studenten niet alleen kennis meegeeft maar ook vaardigheden die
ze kunnen helpen om zich te ontwikkelen als mens. Dit kan een onderwijsinstelling niet alleen. Vanwege de snelle technische,
economische, demografische en maatschappelijke veranderingen is het essentieel dat onderwijsinstellingen, bedrijven en
overheden intensief samenwerken. De integrale gebiedsbenadering is voor de Lentiz onderwijsgroep dan ook een van de
belangrijkste uitgangspunten.
Lentiz onderwijsgroep is continu actief om extern via publieke-private samenwerkingen (zoals o.a. het WHC, FIA, Equestrum) of
via beroepenveldcommissies het onderwijs duurzaam vorm te geven. Middels deze samenwerkingsverbanden worden de
opleidingen en cursussen doorlopend afgestemd op de economische bedrijvigheid in de regio en de voortdurende ontwikkelingen
die binnen branches gaande zijn. Tevens wordt met bedrijven en overheden in de regio gewerkt aan het beschikbaar maken en
houden van de benodigde actuele voorzieningen, of dit nu gaat om een high-tech kas of een all round manege. Hierbij volgen we
de lijn dat bedrijven en overheden in onze regio’s zullen moeten investeren om de voorzieningen ook voor onderwijs up-to-date
te houden.
De wensen en behoeften in de regio en daaraan gekoppelde onderwijsontwikkelingen zijn logischerwijze opgenomen in de
kwaliteitsagenda en worden onderschreven door de belangrijkste partners. Voor het opstellen van de kwaliteitsagenda is
voortgeborduurd op de reeds ingezette lijnen en is met partners de ingezette koers in het kader van de landelijke ambitie en het
recent met partners ontwikkelde strategisch meerjarenplan als basis genomen. In deze kwaliteitsagenda benoemen we op basis
van dat kader met de regionale partners afgestemde doelen en maatregelen.
Buiten de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en overheden werkt Lentiz al vele jaren actief samen met
onderwijsinstellingen landelijk en in de regio’s. In verschillende regio’s vormt Lentiz al jaren met verschillende onderwijspartners
samenwerkingsverbanden. Zo werkt Lentiz bij MBO Westland al bijna 10 jaar intensief samen met Albeda College en Mondriaan
onderwijsgroep bij de uitvoering van het mbo-onderwijs in het Westland. Met Albeda is een gezamenlijke regiovisie ontwikkeld
waar in alle regio’s afstemming heeft plaatsgevonden. Dat gaat bijvoorbeeld ook om Maassluis, Vlaardingen en sinds kort
Barendrecht. In deze laatste, wordt gestreefd naar een MBO Barendrecht in nauwe samenwerking tussen Albeda, Da Vinci en
Lentiz. Ook de samenwerking met VO scholen is intensief. Niet alleen omdat we Lentiz naast groen MBO ook groen VMBO in de
regio’s vertegenwoordigt maar ook omdat hier altijd de samenwerking wordt opgezocht. In Barendrecht bijvoorbeeld is rond de
fusie met Edudelta actief gekozen om het VMBO onderwijs (ook groen) in nauwe samenwerking met de VO besturen van CVO en
OZHW te gaan ontwikkelen en met elkaar een VMBO samenwerkingsschool te gaan vormen. Dit proces is op dit moment volop
gaande.
In Oostland wordt er nauw samengewerkt met Melanchthon onderwijsgroep (VO scholengroep). Deze samenwerking is zowel
inhoudelijk als gebouwelijk. MBO Oostland is op dit moment ondergebracht in een gebouw van VMBO van Melanchthon Business
School. De directeur van het VMBO is ook de directeur van MBO Oostland. In iedere regio kent Lentiz op deze manier
samenwerkingsverbanden. Met name in de voor Lentiz nieuwe regio’s (Oostland, Barendrecht en Middelharnis) zal er de
komende jaren intensief ingezet worden op het versterken van deze samenwerkingsverbanden in de regio.
In alle regio’s werkt Lentiz met de regionale VMBO’s samen. Een specifiek aandachtpunt voor de komende jaren is het verder
versterken van deze samenwerkingsverbanden en het bevorderen van de doorstroom van groen VMBO naar het groene MBO. Dit
juist omdat er een grote arbeidsmarktvraag is in de meeste van de branches waarvoor we opleiden.
Ook collega AOC’s worden actief betrokken in dit proces. Regionaal zijn samenwerkingsverbanden waarin zowel Lentiz als
Wellant participeren (bijv. Food for the Future, Greenport West Holland). Het onderwijsaanbod is in de regio’s afgestemd en
complementair. Landelijk werkt Lentiz op basis van expertise samen met bijvoorbeeld de collega’s van Aeres en Clusius.
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Totstandkoming kwaliteitsagenda
Lentiz verzorgt haar mbo-onderwijs voor ongeveer 1700 studenten vanuit de genoemde mbo-scholen. Vanuit de
besturingsfilosofie en vanwege de beperkte omvang is Lentiz onderwijsgroep een platte organisatie waarbij RvB, directies en
docenten nauw samenwerken bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en ook deze kwaliteitsagenda mbo
.
De Kwaliteitsagenda is binnen Lentiz onderwijsgroep opgezet in lijn met het nieuwe strategisch meerjarenplan. De
ontwikkelingen van het strategisch meerjarenplan en de opzet van de kwaliteitsagenda hebben nagenoeg parallel aan elkaar
opgepakt. Hierbij heeft er intensieve afstemming plaatsgevonden met de partners in de regio.
Met het strategisch meerjarenplan als kader document zijn vervolgens meerdere sessies met de belangrijkste partners
georganiseerd. Tijdens deze sessies is op basis van de kernbegrippen uit het SMP, de evaluatie van het kwaliteitsplan 2015-2018
en de landelijke speerpunten een werksessie georganiseerd waarbij docenten, teamleiders en directies beoogde ambities en
doelstellingen hebben geformuleerd. Deze input vanuit de scholen is besproken in de voorbereidingsgroep en in de bestaande
kerngroep MBO (waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn) zoals we die kennen binnen Lentiz onderwijsgroep. Er is op basis van
een eerste concept een ronde langs de scholen gedaan om daar extra input op te halen bij alle geledingen per mbo-school.
Hierdoor is tijdens de ontwikkeling van de kwaliteitsagenda reeds de verankering in de regio en onze scholen gerealiseerd.
Parallel aan deze ontwikkelingen binnen de Lentiz onderwijsgroep zijn de thema’s uit de kwaliteitsagenda in meerdere gremia
besproken. Op bestuurders niveau is in de AOC raad meerdere malen gesproken over de uitdagingen die het Groene onderwijs
op ziet zich afkomen. Dit heeft ertoe geleid dat er op vier thema’s gezamenlijke ambities zijn uitgesproken die opgenomen zijn in
de kwaliteitsagenda’s van de instellingen.
Op basis van specifieke thema’s is de kwaliteitsagenda ook afgestemd met relevante betrokkenen. Het onderdeel kwetsbare
jongeren is besproken en voorgelegd aan de RMC- coördinator van de regio Rijnmond en is ook afgestemd met alle betrokkenen
in het samenwerkingsverband VSV in de regio Rotterdam waar alle mbo-scholen in regio in vertegenwoordigd zijn.
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3.

EXTERNE ANALYSE LENTIZ ONDERWIJSGROEP

In hoofdstuk twee is beschreven wat de ontwikkelingen zijn van de regio’s waarin de Lentiz onderwijsgroep actief is. In dit
hoofdstuk wordt nader ingezoomd op de externe analyse op landelijk niveau in hoofdstuk 3.1 en ontwikkelingen in de
vakgebieden in hoofdstuk 3.2. Tot slot wordt in hoofdstuk 3.3 dit hoofdstuk afgesloten met een conclusie.

3.1

Landelijk: Staat van het mbo

Op basis van het rapport ‘de Staat van het onderwijs 2018’ zijn de onderstaande punten relevant voor de toekomst van het mbo
in het algemeen en daarmee ook voor Lentiz.
•

Krimp vraagt om creatieve oplossingen
Een van uitdagingen voor mbo -instellingen is het anticiperen op de krimp. De problemen rondom krimp beginnen zich
te manifesteren in de sector. De grootste druk ligt nu bij de kleine instellingen, waaronder een relatief groot aantal
AOC’s, maar we zien dat alle instellingen al dan niet gedwongen anticiperen op de (financiële) uitdagingen die de krimp
met zich meebrengt. De komende jaren zal de sector actief op zoek moeten naar (onorthodoxe, creatieve) oplossingen
om de gevolgen rondom krimp het hoofd te bieden en zo de doelmatigheid van het opleidingsaanbod te handhaven.
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de toegankelijkheid van het mbo , de kwaliteit van het onderwijs en het
arbeidsmarktperspectief van het opleidingsaanbod.

•

Vormgeving regionalisering
De rol van de regio bij het innoveren van het mbo en daarmee de wens om te flexibiliseren staan duidelijk op de
agenda. Aan de ene kant is vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven behoefte aan meer regionalisering en
flexibilisering, aan de andere kant roept dat ook vragen op over de diplomawaarde. Hoe kan het onderwijs meer
aansluiten bij het regionale bedrijfsleven zonder dat er landelijk verschillen ontstaan in de waarde van het mbo diploma? Kunnen afgestudeerde mbo -studenten straks nog overal terecht met hun diploma?

•

Leven lang leren blijft een issue
Niet nieuw in het maatschappelijk debat is het belang van een leven lang leren. Het aanbod blijft echter achter en ook
de deelname zou nog flink omhoog kunnen. De Commissie vraagfinanciering mbo heeft hiertoe in 2017 een advies
uitgebracht. Het is de vraag welke rol het bekostigd onderwijs – naast het niet-bekostigd onderwijs – in dit verband zal
pakken in het flexibiliseren van het opleidingsaanbod.

•

Groot pakket om onderwijskwaliteit te verbeteren
Met ‘Focus op Vakmanschap’ (OCW, 2011) en ‘Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap’ (OCW, 2015) zijn
tal van veranderingen doorgevoerd die moeten leiden tot verbetering van de onderwijskwaliteit. In het kader van de
kwaliteitsafspraken, de invoering van de Wet doelmatige leerwegen en de herziening van de kwalificatiestructuur zijn
opleidingen verkort en geïntensiveerd, zijn keuzedelen ingevoerd en is de entreeopleiding gestart. Ook kwamen er
toelatingseisen voor niveau 2 en was er een reeks financiële maatregelen. Dit hele pakket had als doel om de kwaliteit,
maar ook de efficiëntie en het rendement van het beroepsonderwijs te verbeteren. Om deze veranderingen zo in te
voeren dat studenten er optimaal van profiteren en dat de onderwijs-en examenkwaliteit geborgd blijven, is een goed
werkend kwaliteitszorgsysteem onmisbaar.

•

Examencommissies moeten verantwoordelijkheid nemen
De kwaliteit van de examinering en diplomering wordt niet overal geborgd. De grootste tekortkomingen zien we bij
kwaliteitsborging. Examencommissies zijn verantwoordelijk voor de borging van de examenkwaliteit, maar ze pakken
hun rol nog niet in alle gevallen volledig op. Examencommissies hebben zich naar aanleiding van de wetswijzing eerst
gericht op de randvoorwaarden, zoals de samenstelling en de taken en bevoegdheden. Nu is het zaak om een
professionaliseringsslag te maken. Dit zou moeten leiden tot meer zicht op de betrouwbaarheid en objectiviteit van de
examenafname, ook in de beroepspraktijk. Ook het voorkomen van onregelmatigheden behoort nadrukkelijk tot de
taak van de examencommissies, mede in het licht van de gewenste regionalisering en de verruiming van de vrije ruimte
in de kwalificatie.
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3.2

Ontwikkelingen vakgebieden per regio

Op basis van verschillende rapportages, onderzoeken en input vanuit het bedrijfsleven volgt hieronder een beschrijving van de
ontwikkelingen de vakgebieden.
3.2.1

Greenport West-Holland in Westland, Oostland en in Barendrecht

•
Plantaardige teelten
Voor de plantaardige teelten betekent kringlooplandbouw dat steeds nauwkeuriger geteeld wordt naar draagkracht van de
bodem en met uitgekiende bouwplannen, bemesting op maat en preventie van ziekten, plagen en onkruiden. Precisielandbouw
met behulp van moderne veredeling, sensortechnologie en robotica gaat hierbij helpen. Er zijn veelbelovende nieuwe initiatieven
met betrekking tot strokenteelt, agroforestry, vertical farming en permacultuur. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden
gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en zonder
residuen. Veredeling, preventie, goed bodem- en waterbeheer, inzet van biologische plaagbestrijders en inzet van laagrisicomiddelen maken onderdeel uit van een geïntegreerde aanpak. Onkruidbestrijding gebeurt in principe met mechanische of
ecologische technieken. De inzet van chemische middelen geldt als laatste (precisie)ingreep.
•
Glastuinbouw
De Nederlandse glastuinbouw heeft al veel kenmerken van een circulair systeem waarbij nog verdergaande stappen kunnen
worden gezet in onder meer het verbeteren van waterkwaliteit en van duurzame energievoorziening. In een circulaire kas
worden, zo efficiënt mogelijk, voedselgewassen en sierproducten geteeld zonder emissies naar bodem, water en lucht, wordt zo
min mogelijk water gebruikt en wordt zo veel mogelijk klimaatneutraal en fossielvrij geproduceerd. Waar mogelijk gebruik
gemaakt van aardwarmte en restwarmte uit andere sectoren. CO₂ (meststof voor planten) wordt uit de lucht gehaald of
afgevangen door industrie en hergebruikt in de kas. Nauwe samenwerking in de ketens en regio’s (greenports), de mogelijkheid
om in gesloten systemen dichtbij de consument te produceren en een groot innovatief vermogen vormen een goede basis om
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Het benutten van deze kennis in het buitenland, bijvoorbeeld voor
het voeden van megasteden, zal verder worden versterkt.
•
Bloem en Styling
De jaaromzet over 2017 van bloemenwinkels is volgens Detailhandel.info geraamd op 815 miljoen euro. In totaal zijn er 3853
bloemenwinkels geregistreerd, volgens vastgoed adviesbedrijf Locatus. De omzet van bloemenwinkels is ongeveer 11% van het
totale cluster Huis en Tuin van Detailhandel.info. Hierin zijn niet meegenomen de alternatieve verkooppunten van bloemen, zoals
supermarkten en tankstations. Deze verkooppunten bieden doorgaans geen werkgelegenheid op gebied van bloemschikken. De
supermarkten nemen ongeveer 23% van het marktaandeel voor hun rekening, bloemenwinkels en tuincentra 62,3%. De verkoop
van bloemen is conjunctuurgevoelig, de aantrekkende economie zorgt voor een lichte omzetgroei (3%) in 2017.
In de analyse van de Rabobank over de bloemenbranche, wordt als trend genoemd dat de consument steeds meer beleving zoekt
bij aankoop van bloemen en planten. De bank noemt als kans voor de sector, inspelen op de bijdrage van bloemen en planten op
de sfeer en het woon- en werkklimaat. Naar verwachting groeit de afzet van bloemen en planten de komende jaren. Belangrijke
ontwikkelingen in de sector is het inspelen op nieuwe verdienmodellen, productinnovatie en –distributie zoals Bloomon en
Topbloemen.nl. Ook wordt het volgen van mode- en lifstyletrends belangrijker. Momenteel stellen consumenten nog beperkt
eisen op gebied van duurzaamheid, zoals herkomst en CO2-footprint van bloemen. Toch neemt het belang toe. Dit vraagt om
verantwoorde productie en distributie. Duurzaamheid kan een onderscheidend vermogen zijn de komende jaren.
Technologische ontwikkelingen zijn de communicatie met de consument. Traditionele (verkoop-) kanalen worden steeds meer
vervangen door online. Bloemisten slagen nog beperkt in het omni-channel communiceren met consumenten, aldus de
Rabobank. Een bedreiging voor bloemenwinkels is de optimalisatieslag van distributeurs en groothandel. Zij maken zich in
toenemende mate op voor rechtstreekse verkoop aan de consument, al dan niet via online-platforms. Het gebruik van big data
die dit de groothandel en distributeurs oplevert, biedt hen unieke kansen om nog beter in te spelen op vraag van de consument.
Een beweging in de sector is dat winkeliers deze informatie en dienstverlening kunnen inkopen bij de groothandel.
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3.2.2

De Mainport: het groen en food in de stad

•
Food
De Food sector (voedings- of levensmiddelenindustrie) is in totaliteit goed voor bijna 5% van het BBP en 6% van de totale
werkgelegenheid in Nederland, zo blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2017 van de FNLI. In de afgelopen vijf jaar is de
productie van de sector met 5,4% gestegen. De totale bedrijfsoutput van de sector had in 2016 een economische waarde van
maar liefst 70,1 miljard euro. De FNLI rapporteert dat de levensmiddelenindustrie in 2016 in totaal 5.890 bedrijven telde die goed
zijn voor 136.000 banen.
Het belang van de sector wordt vergroot doordat de Food-sector een grote toeleverende industrie kent, zoals de landbouw,
papier(verpakkings-)industrie, dienstverleners, logistiek, etc. De FNLI rapporteert in de Monitor 2017 dat de belangrijkste
bedreiging op dit moment de stijging van grondstoffenprijzen is. Ook geopolitieke ontwikkelingen (Brexit, handelsconflicten)
vormen een mogelijke bedreiging voor deze sterk op export georiënteerde industrie.
In de sectorrapportage van begin 2018 van de Rabobank wordt de komst van de hybride consument als belangrijke ontwikkeling
genoemd. De consument is steeds meer gewend aan scherpe prijs-kwaliteitsverhouding en kiest meestal op deze grond
levensmiddelen. Slechts producten met een duidelijke meerwaarde rechtvaardigen een meerprijs. Dit vraagt van producenten
om duidelijke meerwaarde te bieden en in te spelen op de groeiende vraag naar gemaks-/convienence voeding, kant-en-klaar
maaltijden en eenpersoonsverpakkingen. Een andere beweging is de groeiende aandacht voor gezondheid, dus producten met
minder suiker, zout, vet, etc. Ook aandacht duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn groeit bij consumenten.
In de sector is schaalvergroting zichtbaar bij de supermarkten. Veel supers zetten in op (keten-) integratie en consolidatie. Ook is
er een duidelijke groei van online. Supermarkten zetten grote stappen richting de consument die op zoek is naar
onderscheidende producten op gebied van vers, foodservice (catering) en thuisbezorgen. Op gebied van productontwikkeling en
–innovatie valt op dat vrijwel alle supermarkten fors hebben geïnvesteerd in hun huismerken.
Samenvattend kan geconcludeerd worden:
De Food-sector is een sterke en omvangrijke industrie met veel toeleverende bedrijven: de huidige opleiding bediend
alleen de food-kant van de sector en nog weinig de periferie.
De consument wordt steeds veeleisender op diverse vlakken. Supermarkten zetten in op verregaande (keten-)integratie
en consolidatie, maar vermarkten producten aan de consument juist steeds meer via online (gepersonaliseerd)
omgevingen met aanvullende dienstverlening. De industrie speelt hier op in o.a. met inzet van vernieuwende
productiemethodes, zogenaamde smart industries (technologie). Dit vraagt andere skills van producenten en hun
medewerkers.
•
Agrohandel en logistiek
Zoals beschreven bij de Food-ontwikkelingen in de voorgaande paragraaf is de verwachting dat ingezette groei van de afgelopen
5 jaar de komende tijd door zal zetten. Volgens gegevens van CBS heeft de food-sector in maart ruim 1 procent meer omgezet
dan in dezelfde maand een jaar eerder. De omzetgroei is volledig toe te schrijven aan de supermarkten. Opvallend is dat de
online omzet in maart ruim 23 procent hoger lag dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook webwinkels zetten bijna 20% meer
om. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, zogeheten multi-channelers, groeide
met ruim 29 procent. Mede door de groei in de food-sector en andere onderliggende sectoren zoals de bouw, retail en horeca
wordt voor 2018 een voor de logistieke sector een groei verwacht van 3-3.5% verwacht. De logistiek staat tevens er financieel
gezien erg goed voor en mkb-bedrijven in deze sector verwachten fors meer te gaan investeren. Gezien de druk op de tarieven
zetten ondernemers in deze branche ook sterk in op efficiënter werken. Het aantrekken en behouden van vakkundig personeel
vormt de belangrijkste uitdaging.
Volgens ING worden de onderstaande trends verwacht:
Snelle data analyse optimaliseren/innoveren: 'dataficatie' van de logistieke sector te stimuleren zoals data uit
verschillende schakels in de keten: denk aan weersinformatie, demografische of macro-economische cijfers - met elkaar
te combineren.
Daarnaast stellen bedrijven vast dat kaders waarbinnen eerder beslissingen zijn genomen, verschuiven. Daarom
moeten keuzes (voor uitbesteden, verplaatsen van productie naar lage lonen landen, lokaal of centraal produceren)
worden herzien.
Ook worden schaalbaarheid, wendbaarheid en flexibiliteit nog belangrijker. Mede als gevolg van de populariteit van
webshops, moeten bedrijven continu op zoek naar de balans tussen afnemende zendingsgrote en de vereiste efficiency.
Door de toenemende unieke eisen van consumenten, differentieert de supply chain maar neemt ook de product -en
procescomplexiteit steeds verder toe", voorspelt
Intern draait het om het verkorten van interne doorlooptijden op de werkvloer en op kantoor zodat de interne reactiessnelheid kan worden verhoogd.
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3.2.3

Het vitale platteland van Midden Delfland en Goeree-Overflakkee.

•
Groen, grond en infra (Loonwerk)
De sector groen, grond en infra beslaat zowel het cultuurtechnisch als het agrarisch loonwerk. Sectorinformatie wordt verzameld
door onder andere Collantarbeidsmarkt en de Rabobank. Uit de arbeidsmarktinformatie van Colland over 2016 blijkt dat het
aantal bedrijven is gedaald, terwijl de omvang van het werk en het aantal werknemers in de sector is gestegen. Ondanks deze
trend van schaalvergroting had in 2016 nog steeds ruim 50% van de bedrijven slechts 1 – 5 werknemers in dienst. In totaal zijn er
25.578 banen in de sector, die goed is voor een jaaromzet van 2,2 miljoen euro volgens cijfers van de branchevereniging Cumela.
De grootste omzetstijging vond plaats bij gemengde bedrijven (cultuur en agrarisch loonwerk). Dit type bedrijven, zo stelt
Collandarbeidsmarkt, zijn in staat goed in te spelen op diverse vragen uit de markt en komen ook aan werk als het aanbod in één
tak afneemt. Ook voor wat betreft het cultuurtechnisch loonwerk zijn de voorruitzichten positief, zo stelt de Rabobank.
Budgetten voor verkeer- en waterstaatprojecten nemen voor 2018 – 2021 toe. Samenvattend zijn de belangrijkste
ontwikkelingen in de sector groen, grond en infra:
Belang van bodemkwaliteit en –productiviteit neemt toe, van loonwerkbedrijven wordt kennis en kunde gevraagd.
Technologische ontwikkelingen op vlak van robotisering en automatisering zorgt dat aard van het werk van
landbouwmechanisatie verschuift.
•
Dierverzorging
De sector dierverzorging is een erg diverse sector, bestaande uit fokkers, dierenspeciaalzaken, dierenpensions,
diergezondheidcentra en dierenartsenpraktijken, maar ook kinderboerderijen en dierenparken. Over gezelschapsdierensector
wordt door de HAS Den Bosch en de Universiteit Utrecht periodiek gerapporteerd in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken. Het laatste rapport ‘Feiten en cijfers Gezelschapsdierensector 2015’ bevat cijfers om de omzet in de
branche. In Nederland zijn naar schatting 45 miljoen huisdieren, waarvan 1,5 miljoen honden en 2,6 miljoen katten.
Dierenspeciaalzaken kenden in 2013 een jaaromzet van 779 miljoen euro met een marktaandeel van 36% voor
dierbenodigdheden. De jaaromzet van dierenpensions wordt geschat op 131 miljoen euro. De gemiddelde omzet van
dierenartsen wordt in de rapportage over 2015 geschat op 537 miljoen euro. Het totaal aantal banen in de sector wordt geschat
op 5.500. De Rabobank houdt ook trends en ontwikkelingen bij over de gezelschapsdierenbranche. De bank verwacht voor de
komende jaren een omzet groei, door toegenomen aandacht voor huisdieren. Huisdieren worden steeds meer gezien als
volwaardig lid van het gezin, waardoor ook de uitgaven per huisdier stijgen. De uitgaven aan diergeneesmiddelen zijn in vijf jaar
tijd met 50 miljoen euro gestegen naar 300 miljoen euro in 2015, volgens cijfers van de Rabobank. Samenvattend zijn de
belangrijkste ontwikkelingen in de sector dierverzorging:
Vermenselijking dieren en toegenomen aandacht en zorg voor het huisdier maakt dat vraag om service op gebied van
dierbenodigdheden en –gezondheid toeneemt. Nieuwe dienstverleningsconcepten die inspelen op de vraag van
consument zijn nog in ontwikkeling.
Veranderende wet- en regelgeving stelt hogere eisen aan houders van dieren.
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•
Paardensport en –houderij
Informatie over de hippische sector wordt jaarlijks verzameld door KNHS. Het aantal paarden in Nederland staat op 450.000
tegenover bijna 400.000 ruiters die het land nationaal gezien telt. Hiervan zijn 200.000 lid van de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie (KNHS), waarvan 50.000 actieve wedstrijdsporters en 150.000 recreatieve sporters in veel gevallen ook
met eigen paard(en). Ook hier geldt dat Nederland een exportland pur sang is. Nederland is grootleverancier van bondscoaches,
trainers en chef d’equipes over de hele wereld. Naast ruiters exporteert Nederland ook paarden, die alom gezien worden als
topsportpaarden.
De prestaties zien we gereflecteerd in de jaarlijkse omzet van 1,5 – 2 miljard die de sector neerzet. Tel hierbij op 10.000
(paarden(sport)bedrijven, 3.000 ruitersportcentra- en verenigingen en internationaal gezien 3.835 grote internationale
wedstrijden per jaar in 79 landen, waaronder het CHIO Rotterdam als groot evenement in Nederland. Daarmee heeft de sector
ook een belangrijke economische waarde zeker ook in de dichtbevolkte hippische provincie Zuid Holland. Deze koppositie is enkel
te behouden door de innovatiekracht, die de sector van oudsher kent te blijven versterken. Zeker gezien de economische en
maatschappelijke trends die ook voor deze sector van groot belang zullen gaan zijn de komende jaren. Denk aan: duurzaamheid
(inclusief dierenwelzijn), aantrekkelijkheid en leefbaarheid in de metropoolregio, inclusieve samenleving, circulaire economie,
technologische ontwikkelingen als robotisering, automatisering, sensortechnologie, internet of things en big data ontwikkelingen.
De vergrijzing van de bevolking zorgt voor een toename in aanwas van 40+-ers. Tot nu toe zijn jongeren de belangrijkste
doelgroep voor nieuwe aanwas in de sport. Met de groei van de stad krimpt de bevolking van het landelijk gebied, wat uiteraard
gevolgen heeft voor ondernemingen in beide gebieden. Er is een duidelijke groei in het aantal actieve ruiters bij ondernemingen
in stedelijke gebieden zichtbaar in de Monitor 2017, terwijl in het landelijke gebied juist sprake is van een lichte afname. In
landelijke gebieden starten ruiters steeds meer met rijden bij familie, vrienden of kennissen. De combinatie van deze
ontwikkelingen zorgen voor grote omzetverschillen tussen ondernemers in de hippische sector en vraagt van ondernemers om
zich nog beter in de vraag van de klant te verdiepen.
De belangrijkste technologische ontwikkelingen in de sector zijn de inzet van social media in het benaderen van klanten
en de inzet van internet-of-things en slimme technologieën in het beoefenen en verfijnen van de paardensport.
Samenvattend kan gesteld worden dat voor de hippische sector de belangrijkste trends zijn:
Demografische ontwikkelingen als vergrijzing en verstedelijking zorgen voor grote verschillen tussen ondernemingen in
stedelijke en landelijke gebieden en voor grote verschillen in ruiterprofielen. Het kunnen inspelen op verschillende
behoeften van ruiters zit al in de opleiding en blijft de komende jaren belangrijk.
Technologische ontwikkelingen op gebied van social media en Internet-of-Things vragen enerzijds van ondernemers om
op een andere manier te kijken naar klantcontact en vindbaarheid en anderzijds om nog beter na te gaan op welke
manier zij hun ruiters willen ondersteunen in het beoefenen van de paardensport. Met name de inzet van wearables en
andere IoT-technieken zijn relatief nieuw voor de opleiding.
•
Groene ruimte en leefomgeving
Sectorinformatie over de hoveniers en groenvoorzieningsbranche wordt onder andere verzameld door Collandarbeidsmarkt, het
opleidings- en ontwikkelfonds voor de sector agrarisch en groen. Uit de Colland arbeidsmarktmonitor 2017 wordt gerapporteerd
dat er in 2016 2.837 hoveniersbedrijven waren, met in totaal 16.454 werknemers. Het aantal bedrijven is ten opzichte van 2015
licht gegroeid (+3,7%). Ongeveer 70% van de bedrijven heeft 1-5 werknemers in dienst. Opvallend is bovendien dat ruim de helft
van de werknemers jonger is dan 35 jaar.
De Rabobank heeft voor de hoveniersbranche specifieke trends in beeld gebracht. Zij zien dat de consument steeds minder tijd
wil besteden aan de tuin en minder groene vingers heeft. De behoefte aan service groeit. Een manier waarop hierop ingespeeld
wordt, is ketenintegratie door de groothandel die rechtstreeks aan de consument verkoopt (veelal via online platforms). Het
oriëntatie- en aankoopproces van tuinartikelen verloopt steeds meer online.
Een groeiende doelgroep is de categorie 50+-ers, maar ook de natuurbewuste consument is een groeiende groep die op zoek is
naar hoveniers die duurzaamheidsprincipes hoog in het vaandel hebben staan. Een belangrijke technologische ontwikkeling voor
de hoveniersbranche is de groeiende inzet van 3D-tekeningen bij ontwerp en realisatie. Ook inspelen op klimaatverandering is
een belangrijke trend, die vraagt om nieuwe technologieën. Waterbeheersing en –beheer, maar ook dak- en gevelbegroening
helpen bij steeds extremere weersomstandigheden (langere periodes van droogte en hoge temperaturen gevolgd door extreme
buien en wateroverlast). Tot besluit zijn trends in beplantingsstijlen kenbaar, zoals de eetbare tuin, natuurlijke tuin of levende
tuin (een concept van de VHG, de branchevereniging). Voor de hoveniers- en groenvoorzienersbranche biedt deze ontwikkeling
unieke kansen. De boodschap is, dat groen geen decoratie meer is maar bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving, de
biodiversiteit, de gezondheid en recreatie van mensen. Hierdoor ontstaan cross-overs met andere sectoren als voeding, outdoor
en milieu.
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Samenvattend zijn de volgende ontwikkelingen het meest van invloed op opleidingen in de groene sector:
Het oriëntatie- en aankoopproces van consumenten bij tuinartikelen verplaatst zich steeds meer naar online,
groothandels en tuincentra spelen hier op in. Tegelijkertijd wil de consument wil minder tijd besteden aan de tuin,
vraag om service neemt toe. De vindbaarheid van hoveniers online wordt de komende jaren belangrijker.
Inzet van technologie bij communicatie en tuinontwerpproces wordt belangrijker gevonden door consument. De
huidige opleidingen spelen hier nog beperkt op in.
Concepttuinen, of in kunnen spelen op mode- en stylingstrends, is belangrijk.
Klimaatverandering vraagt om duurzame oplossingen, wat kansen biedt voor hoveniers. Deze oplossingen vinden
steeds meer hun weg in de opleidingen.
Duurzame oplossingen zoals de Levende Tuin waarbij groen meer dan decoratie is en bijdraagt aan de kwaliteit van de
leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen
Cross over met sectoren as voeding, milieu en outdoor (recreatie)

3.3

Conclusie regionale ontwikkeling en externe analyse

Op basis van de regionale ontwikkelingen en de externe analyse zoals hierboven beschreven in hoofdstuk 2 en 3 zijn de
belangrijkste aandachtpunten voor de kwaliteitsagenda van Lentiz onderwijsgroep voor de periode 2019-2022 de volgende:
A. In de adviezen van de landelijke overheid wordt aangegeven dat mbo ’s te maken zullen krijgen met krimp en
afnemende studentenaantallen. Tevens is er de oproep om verder te regionaliseren en Leven lang ontwikkelen hierin
een rol te geven. Het mbo krijgt de opdracht om op een innovatieve manier hier richting aan te geven.
Met de reeds jaren geldende aanpak van integrale gebiedsbenadering heeft Lentiz onderwijsgroep een belangrijke basis
in de regio’s gelegd om hier de komende jaren verder vorm aan te geven. Lentiz onderwijsgroep heeft een goed beeld
van de economische ontwikkelingen, arbeidsmarktvraag en ontwikkelvragen in de regio en heeft een duurzame relatie
met de belangrijkste partners in de bovenregionale overleggen en samenwerkingsverbanden met bedrijven, overheden
en andere onderwijsinstellingen. Op deze basis bouwen we voort.
B. De demografische ontwikkelingen in de randstad zijn soms licht dalend, maar in veel gevallen zien we (lichte) groei van
het aantal jongeren in onze regio’s. Daar komt nog bij dat de komende jaren de trek naar de Randstad zal doorzetten en
dat er grote bouwopgaven zijn bij alle gemeentes in onze regio’s. Dit effect is vaak nog niet zichtbaar in de huidige
prognoses. Voor bijvoorbeeld de regio’s Westland, Oostland en Barendrecht wordt groei verwacht. In de
meerjarenprognose in hoofdstuk 4 en bij de ambities en doelstellingen wordt hier rekening mee houden.
C. Door de snel veranderende samenleving en de ‘next economy’ die effect heeft op een groot aantal branches en dus
opleidingen van Lentiz is het van groot belang de opleidingen continu te actualiseren en in nauwe samenwerking met
de bedrijven aan te bieden. Met het SMP Toekomstmakers wordt hierop ingespeeld. Het vraagt echter ook om het
inrichten van een onderwijsmodel waarin de kwaliteit wordt geborgd gelijktijdig flexibiliteit ingebouwd zodat direct
ingespeeld kan worden op veranderingen in de regio’s. Zeker doordat Lentiz MBO recent drie nieuwe vestigingen erbij
heeft gekregen is het belang hiervan groot. Door relatieve kleinschaligheid van het groene MBO is samenwerking
noodzakelijk. Daarvoor is een slim onderwijsconcept nodig waarbij maximaal wordt uitgewisseld binnen Lentiz en de
kwaliteit van (content van de) opleidingen borgen en vastleggen in een gezamenlijke elektronische leeromgeving (ELO).
Daarme wordt een herkenbare en gestructureerde Lentiz leeromgeving gecreëerd waarin studenten hun leerroute in
beeld hebben en kunnen verdiepen en verbreden (maximaliseren van leerkansen en maatwerk) .
D. De intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en onderzoeksinstellingen in ‘business-driven
campussen’ als de World Horti Campus, Food Innovation Academy en Equestrum-campus heeft de Lentiz afgelopen
jaren geleerd dat hiermee nieuwe samenwerkingsmodellen op basis van publiek-private samenwerkingen kunnen
vormgeven. Deze leiden tot vele vormen van hybride leren in bedrijven, met bedrijven en/of in gezamenlijke actuele
voorzieningen met bedrijven. Tevens ontstaat een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie (het bedrijfsleven investeert)
waarbij de wil maar ook de noodzaak om in nauwe samenwerking met bedrijven op te leiden. Dit leidt tot wederzijds
begrip en commitment om innovatief, herkenbaar groen en up-to-date beroepsonderwijs in gezamenlijkheid vorm te
geven. We zullen deze business-driven campus-ontwikkeling nadrukkelijk een plek geven in onze kwaliteitsagenda als
motor voor ontwikkeling en aanjager van de economie in onze regio’s.
E. Doordat er drie nieuwe MBO-scholen sinds de zomer onderdeel zijn gaan uitmaken van Lentiz onderwijsgroep zal in het
vanuit punten A en D extra aandacht uitgaan naar de ontwikkeling van MBO Oostland, MBO Barendrecht en MBO
Middelharnis. Hierbij wordt de integrale gebiedsbenadering en campus-ontwikkeling met regionale partners als
ontwikkelmethodiek. In de kwaliteitsagenda zal de ontwikkeling van een integraal plan voor de genoemde
scholen/regio’s in 2019 en 2020 prioriteit hebben. Hierdoor is het mogelijk om vanaf 2020 in voortgangsrapportage van
de kwaliteitsagenda de ontwikkelrichting nader specificeren.
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F.

G.

Naast arbeidsmarktgericht opleiden vindt Lentiz bildung belangrijk. Dat is de basis om extra in te zetten voor gelijke
kansen en extra ondersteuning voor kansarme jongeren. Aanpakken zoals New Life in Schiedam maar ook de VSVaanpakken en inzet van een sterke Loopbaanprogramma’s in meerdere van onze regio’s krijgen dan een plek en worden
versterkt middels de kwaliteitsagenda MBO.
Op basis van de sectorbeschrijvingen is te concluderen dat in vrijwel alle sectoren digitalisering en het inzetten van
cross-overs toe neemt. Maar, er liggen nog veel meer kansen op het gebied van o.a. robotisering, digitalisering, dataverzameling, logistiek en inzet van social media. De noodzaak om deze ontwikkelingen snel op te pakken is groot. Het
onderwijs dient hier actueel op in te spelen. De Lentiz onderwijsgroep doet dat in het WHC bijvoorbeeld met de
opleiding Mechatronica. Studenten werken tijdens de opleiding aan realistische technische projecten uit de dagelijkse
praktijk van Westlandse ondernemingen. Op deze manier komt de student in aanraking met vraagstukken die te maken
hebben met duurzaamheid, voedselvoorziening, voedselveiligheid en een breed terrein van technische innovaties.
Meerdere cross-overs zullen de komende tijd uitgezocht worden.
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4.

INTERNE ANALYSE

In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld van de Lentiz onderwijsgroep geschetst. In de volgende paragrafen wordt op basis
van de ambities de nulmeting weergegeven aan de hand van indicatoren/bronnen waarvan de Lentiz onderwijsgroep denkt dat
die relevant zijn bij het opstellen van de ambities.

4.1

Algemeen beeld Lentiz onderwijsgroep

In het algemeen staat de Lentiz onderwijsgroep er goed voor. De Lentiz onderwijsgroep heeft een diplomaresultaat van 80.7% in
2016-2017 en heeft daarmee de negende plek in de top tien hoogste diplomaresultaten. Ook op het gebied van jaarresultaten
scoort de Lentiz onderwijsgroep goed. Financieel gezien is de Lentiz onderwijsgroep een gezonde organisatie. Mede doordat
recent drie MBO scholen van voorheen Edudelta onderwijsgroep onderdeel zijn geworden van Lentiz, verwacht Lentiz
onderwijsgroep een stijging van studentenaantallen tot 2025. De onderwijskundige doelstellingen uit de vorige kwaliteitsagenda
zijn behaald en op basis van de afgelopen inspectiebezoeken scoren onze opleidingen een voldoende. In de volgende paragrafen
wordt er nader ingegaan op de interne kwaliteitsbronnen.
4.1.1 De staat van het onderwijs
In het voorjaar van 2017 heeft de onderwijsinspectie de Lentiz onderwijsgroep bezocht en heeft een stelselonderzoek uitgevoerd
bij vier opleidingen. In het stelselonderzoek van 2017 scoorden alle onderzochte opleidingen een voldoende op het gebied van
onderwijsproces, examinering en diplomering, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie en onderzoek naar overige
wettelijke eisen. Bij een opleiding constateerde de inspectie dat de kwaliteitszorg op opleidingsniveau niet volledig voldeed aan
de eisen. Deze opleiding is in oktober 2018 opnieuw onderzocht en ook dit laatste element is nu voldoende bevonden. Hierdoor
voldoen op dit moment alle MBO opleidingen aan de inspectie-eisen (dit geldt ook voor de vestigingen van voorheen Edudelta
onderwijgroep).
4.1.2 Demografische ontwikkelingen en studentenaantallen
De Lentiz onderwijsgroep verwacht voor de komende jaren een toename in studentenaantallen. De gegevens van DUO laten een
lichte daling in de Randstedelijke gemeentes zien bij gelijkblijvend beleid. Dit verschilt echter per gemeente.
Ontwikkeling van het aantal 12 en 16-jarige in de belangrijkste gemeentes in het voedingsgebied van Lentiz op basis van de Primos gegevens
(Prognose van bevolking, huishoudens en woningbehoefte 2018-2050 van Abf research, Delft) uit maart 2019. Deze gegevens zijn gebaseerd op
CBS cijfers.
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Dit is niet het complete voedingsgebied van Lentiz maar geeft een belangrijke indicatie van de demografische ontwikkelingen in
ons voedingsgebied in Zuid Holland. Deze gegevens worden aangeleverd per gevraagde postcode. Op basis hiervan zullen we in
april 2019 een overzicht maken op basis van de demografische ontwikkeling in alle toeleverende postcode per MBO school.
Hierdoor ontstaat een direct actueel overzicht per school van de demografische ontwikkeling.
Op basis van bovenstaande overzicht constateren we:
(a) Het totaal aantal 12 jarigen in de periode 2018-2028 in deze gemeentes zal toenemen met 1006 en het aantal 16
jarigen met 1187.
(b) In onze regio is met name groei in de meeste gemeentes (tussen 100% en 147% in 2028 t.o.v. 2018). Gemeentes met
demografische krimp zijn met name Barendrecht/Riderkerk en Pijnacker-Nootdorp enigszins.
(c) Gedurende de 10-jarige periode zijn er jaarlijks lichte schommelingen in de demografische prognoses.
(d) Op basis van bovenstaande kan verwacht worden dat er lichte demografische groei is rond de Lentiz scholen MBO
Westland, MBO Oostland, MBO LIFE in Schiedam/Vlaardingen, MBO Maasland (streekschool).
(e) Lentiz zal op basis hiervan aansluitend bij de belangstelling van jongeren en het arbeidsmarktperspectief van de
opleidingen in haar MBO opleidingen minimaal stabiel blijven.
Figuur Ontwikkeling van het aantal kinderen 0-14 jaar (links) en de potentiële beroepsbevolking 15-75 jaar (rechts) naar
woningmarktgebied(%), 2018-2030 uit de Primos rapportage 2018.

In totaal verwacht Lentiz onderwijsgroep geen daling in studentenaantallen in het MBO, maar minimaal stabiel blijven. Dit komt
door een aantal aspecten:
(1) De meeste gemeenten in ons wervingsgebied laat positieve demografische cijfers zien zoals in Westland en Oostland
(zie ook paragraaf 4.1.2).
(2) Door samenwerkingsconcepten en campussen als World Horti Center, Food Innovation Academy en Equestrum
constateren we sterke samenwerking met regionale partners en een toename van aantrekkelijkheid voor (toekomstige)
studenten. De Studentenaantallen in een aantal primaire groene opleidingen blijft gelijk of stijgt hierdoor (enigszins).
Per branche en regio kunnen de ontwikkelingen hierin wel verschillend verlopen. Tevens is deze ontwikkeling de basis
geweest om in samenwerking met het regionale bedrijfsleven en gericht op de bestaande arbeidsmarktvraag enkele
opleidingen anders te positioneren (opleidingen voor de Food branche) of te starten (Paardensport).
(3) Lentiz heeft drie vestigingen van Edudelta ondergebracht in de organisatie waardoor het aantal MBO studenten is
toegenomen. De doorontwikkeling van deze scholen ook tegen de achtergrond van de demografische ontwikkelingen
zal steeds in nauwe samenwerking met onze regionale partners gaan waaronder de gemeenten en collega MBO
scholen.
(4) De ontwikkelmogelijkheden voor MBO Oostland en tot op zekere hoogte ook bij MBO Barendrecht geven ruimte en
vertrouwen om in nauwe samenwerking met de partners in de regio studenten te interesseren voor in die regio’s
relevante groene opleidingen. Het arbeidsmarktperspectief voor deze opleidingen is sterk (zie 4.2.1).
(5) Door intensieve samenwerkingsrelaties met de regionale ROC’s (o.a. MBO Westland, MBO Barendrecht, MBO
Middelharnis) en collega VO scholen (in alle regio’s maar het laatste jaar versterkt in Oostland, Barendrecht en
Middelharnis) zijn de groene MBO opleidingen ook beter gepositioneerd en kunnen doorlopende leerlijnen beter
worden gerealiseerd.
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4.1.3 Diplomaresultaat en aantal gediplomeerden
Zowel het diplomaresultaat als het jaarresultaat is sinds 2011 hoger dan de gemiddelde AOC. Het rendement van de Lentiz
onderwijsgroep was in 2017 82,2%3. Hiermee scoort de Lentiz onderwijsgroep boven het landelijke gemiddelde en staat het in de
top 10 hoogste diplomaresultaat4. Ook is te zien dat de Lentiz onderwijsgroep zowel op het gebied van jaarresultaat als
diplomaresultaat sinds 2013 hoger scoort dan vergelijkbare groepen. Wel is recent geconstateerd dat er sprake is van een lichte
daling. Van 85% in 2013 naar 80% in 2017. Uiteraard is dat een aandachtspunt voor de komende jaren.
4.1.4 Examinering
De kwaliteit van de examens is niet alleen van groot belang voor de studenten, maar ook voor het vervolgonderwijs en het
regionale bedrijfsleven. Alle examens moeten daarom voldoen aan de (inhoudelijke) eisen die de overheid en het bedrijfsleven
aan de examinering stellen. Alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het Examenhandboek. Hiermee wordt sturing
gegeven aan de examenorganisatie, het managent van het examen en de kwaliteit van de examenproducten. Daarnaast worden
de exameneisen van de diverse opleidingen jaarlijks vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling (OER). In de OER worden ook
de belangrijkste examenprocessen beschreven, zodat alle studenten van de Lentiz mbo’s tijdig en juist worden geïnformeerd. In
mei 2017 voerde de Inspectie van het Onderwijs het onderzoek ‘De Staat van het Onderwijs’ bij de mbo -scholen van Lentiz
onderwijsgroep uit. De conclusie van de inspectie voor het onderdeel examinering en diplomering wordt hieronder weergegeven:
Voor alle onderzochte opleidingen geeft de Onderwijsinspectie aan dat de examinering en diplomering van ‘voldoende’ kwaliteit
is. Desalniettemin blijft er sterke aandacht voor de examinering. De aandacht voor examinering zal zowel intern als in
gezamenlijkheid met andere AOC’s opgepakt worden. Hiervoor zal in deze kwaliteitsagenda MBO ook extra aandacht naartoe
gaan. In hoofdstuk 5 samenwerking met AOC’s zullen we hier nader op ingaan.
4.1.5 Kwaliteitsnetwerk mbo
De Lentiz onderwijsgroep is lid van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Via het netwerk heeft de Lentiz onderwijsgroep in het voorjaar
van 2017 een externe audit laten uitvoeren. Na meerdere interne zelfevaluaties en audits is er mbo -school is er één opleiding door
het kwaliteitsnetwerk ge-audit. Voor alle opleidingen was ook hierbij de beoordeling positief. Het kwaliteitnetwerk mbo is een
onafhankelijke rechtspersoon die is opgericht door en ten behoeve van de instellingen in de mbo -sector en heeft tot doel
kwaliteitsbewustheid en het kwaliteitshandelen van de aangesloten instellingen te bevorderen. Door deelname aan dit
netwerk draagt de Lentiz onderwijsgroep bij aan de kwaliteitsbevordering en ontwikkelt expertise voor betere onderwijskwaliteit. Voor de komende jaren is het van belang de interne kwaliteitszorgsystematiek inclusief zelfevaluaties adequaat uit
te voeren en blijvend te koppelen aan externe audits o.a. door het kwaliteitsnetwerk. Dit is een blijvend aandachtspunt.

4.2

Analyse speerpunt 1: Onderwijs dat voorbereid op arbeidsmarkt en maatschappij van de toekomst

4.2.1 Integrale gebiedsbenadering
De Lentiz onderwijsgroep heeft in alle regio’s waar scholen actief zijn sterke samenwerkingspartners en wordt hetonderwijs
ingericht op de regionale arbeidsmarkt en de maatschappij van de toekomst. Dit geldt nog in mindere mate voor de locaties in
Barendrecht en Middelharnis. Voor deze locaties is de Lentiz onderwijsgroep op dit moment bezig de integrale
gebiedsbenadering te initiëren. In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van de regio’s en de samenwerkingsverbanden waarin
de Lentiz onderwijsgroep in fungeert. Op basis van die analyse kunnen we vaststellen dat voor de regio’s Westland, MiddenDelfland, Bleiswijk, Schiedam/Vlaardingen er in de basis succesvolle samenwerkingen zijn. Deze samenwerking vormen de basis
voor innovatief, toekomstgericht onderwijs dat voorziet in de regionale behoeften.
Specifiek aandachtpunt in meerdere regio’s is de arbeidsmarkt en opleidingen voor de lagere mbo- niveaus. Alle lagere mboniveaus zijn kwetsbaar als we kijken naar arbeidsmarkt. De complexiteit van het mbo-beroepenveld neemt toe waardoor
studenten niv.1 en 2 steeds minder keus en kansen krijgen op de arbeidsmarkt of toegang tot een leven lang leren. Door hen alle
kansen te bieden om zo hoog mogelijk te eindigen in het MBO krijgen zij een betere startpositie zowel op arbeidsmarkt als
toekomstmaker (leven lang leren). Dit nemen we als aandachtspunt mee in deze kwaliteitsagenda.
Het MBO heeft in de WEB een opdracht van drievoudige kwalificatie, te weten:
1. Uitoefening van een beroep
2. Deelname aan de maatschappij (burgerschap)
3. Doorstroom naar een hoger onderwijsniveau
Voor Lentiz zijn alle drie de opdrachten belangrijk.

_____________________________________________________________________________
3
4

Kwaliteitskaarten Lentiz onderwijsgroep
01-mbo -indicatoren-per-instelling. Bron: DUO open
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Als we de integrale gebiedsbenadering vertalen naar de arbeidsmarktvraag vanuit het perspectief van ‘uitoefenen van een
beroep’ ontstaat het volgende beeld. Hierbij gebruiken we de landelijk beschikbare informatie (beschikbaar gemaakt via SBB) in
sommige gevallen aangevuld met de informatie die vanuit brancheorganisaties beschikbaar is.
Opleiding in de branche:
A - Entree opleidingen (o.a. in voeding en logistiek)
B - Voeding (industrie en voeding & voorlichting)

Kans op werk
Ruim voldoende tot goede kansen
Ruim voldoende tot goede kansen
‘ Voeding en kwaliteit’ heeft voldoende kansen
De branche heeft een grote vervangingsvraag/personeelsvraag
C - Agrohandel & logistiek
Geen landelijke informatie
De branche heeft een grote vervangingsvraag/personeelsvraag
D - Bloem, groen en styling
Voldoende (niveau 2/3) tot goede kansen (op niveau 4)
E - Paardenhouderij en – sport
Geen landelijke informatie
In het haalbaarheidsonderzoek dat Equestrum heeft uitgevoerd samen
met de branche is behoefte aan kwalitatieve instroom in de branche in
de regio van één klas (20-25) paardensport. Tevens is er regionaal
behoefte aan instroom/vervangingsvraag voor paardenhouderij.
F - Dierenbranche incl. paraveterinair/proefdierverzorger Matige kans op werk in West Holland
Vanuit CBS/ROA is het percentage werk na opleiding wel hoog
Voor niveau 4 vanaf 82%, niveau 2/3 tussen 64-84%.
Colland onderzoek door ABF research voor de branche laat 240
vacatures zien.
G - Loonwerk
Ruim voldoende tot goede kansen
Colland onderzoek door ABF research voor de branche laat 110
vacatures zien.
H - Milieu inspecteur/-toezicht
Geen landelijke informatie
Vanuit de regionale beroepenveldcommissie is het bedrijfsleven zeer
nauw betrokken bij de opleiding in het kader van kwaliteit, branche
nabij opleiden en behoefte aan instroom in de branche.
I - Hoveniersbranche (inclusief natuur, water en recreatie) Ruim voldoende tot goede kansen
‘ Opzichter/uitvoerder’ heeft matige kansen
Vanuit CBS/ROA is het percentage werk na opleiding wel hoog
Voor niveau 4 vanaf 80% en hoger
Colland onderzoek door ABF research voor de branche laat 1760
vacatures zien.
J - Glastuinbouw
Ruim voldoende tot goede kansen
Colland onderzoek door ABF research voor de branche laat enkele
duizenden vacatures (onderscheid open en gesloten teelt gezamenlijk)
zien.
Bij onze ambities, doelstellingen en effecten houden we rekening met bovenstaande gegevens zodat we onze opleidingen zo
goed mogelijk richten op de arbeidsmarktvragen naast de opgave die we hebben om onze studenten op te leiden voor deelname
aan de maatschappij (burgerschap) en doorstroom naar een hoger onderwijsniveau.
4.2.2 Internationalisering
De Lentiz onderwijsgroep is actief in een zeer internationale regio. De Lentiz onderwijsgroep heeft ‘internationale verbindingen’
voor goed en uitdagend onderwijs voor al haar scholen opgenomen in haar strategisch meerjarenplan. Een school voor mbo die
haar wortels heeft in onze regio’s heeft en meerdere branches die zeer internationaal gericht zijn voelt de noodzaak daar met
haar mbo-opleidingen op voor te bereiden. En de studenten taalkundig, kennis van de internationalisering in de bedrijven,
cultural awareness en concrete ervaringen tijdens internationale stages mee te geven. De Lentiz onderwijsgroep is hier reeds zeer
actief in en wil dit de komende jaren verder versterken.
Dit geldt niet alleen voor het reguliere mbo maar ook voor de LLO vragen de vanuit onze branches vanuit internationaal
perspectief op de Lentiz onderwijs groep afkomen. Ook de vraag uit het regionale bedrijfsleven naar internationale en
internationaal georiënteerde opleidingen neemt toe. De Lentiz onderwijsgroep is toegerust en gecertificeerd om binnen de
agrocluster Btec onderwijs te verzorgen. Met de inrichting en verzorging van ons onderwijs komt de Lentiz onderwijsgroep
tegemoet aan de vraag uit het bedrijfsleven om internationaal en intercultureel opgeleide en gevormde werknemers af te
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leveren. Tevens levert de Lentiz onderwijsgroep daarmee een zichtbare bijdrage aan de verdere professionalisering van de
bedrijvigheid in de regio met gerichte inzet op diversiteit.
Op dit moment zijn twee locaties zeer actief op het gebied van internationalisering. In MBO Maasland gaan nagenoeg alle
studenten op internationale stage. In MBO Westland ligt dit percentage nabij de 60% op niveau 4. De andere locaties ambiëren
ook een toename van de internationale stages en of het aanbieden van een internationale ervaring. Een internationale ervaring
kan zowel gericht zijn op economische als maatschappelijke ontwikkelingen.
4.2.3 Samenwerkingspartner in de regio
De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vormt al jaren de motor voor al het handelen binnen de Lentiz onderwijsgroep.
Lentiz anticipeert, participeert en initieert in samenwerkingsverbanden en regionale, nationale en internationale projecten
binnen het domein van leren, werken en onderzoek. De inhoud en vorm van het onderwijs wordt hier zo veel mogelijk op
afgestemd. Het onderwijsaanbod van de Lentiz onderwijsgroep is daardoor gericht op de regio: het is relevant voor en heeft een
sterke verbinding met het regionale bedrijfsleven.
Om binnen die verschillende systemen relevant te blijven en zo veel mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe technologische en
sociaal-culturele ontwikkelingen onderhoudt de Lentiz onderwijsgroep een groot netwerk van partnerorganisaties- en bedrijven.
Denk aan basisscholen, vervolgonderwijs, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Dat netwerk is de
voedingsbodem voor het aanbod van passend en uitdagend onderwijs. Lentiz ondersteunt daarmee de regio-ambities te
ontwikkelen door studenten en personeel op te leiden (in de bol, bbl of cursorisch onderwijs) met kennis en vaardigheden die
kansen in de regio ondersteunt.
Ook de interne samenwerking is belangrijk, op allerlei niveau’s heeft de Lentiz onderwijsgroep samenwerkingsverbandenoverleggen binnen de organisatie. Door de komst van de nieuwe voorheen Edudelta locaties is het noodzakelijk de interne
samenwerkingen te herzien en te versterken.
Ook op landelijk AOC niveau ziet de Lentiz onderwijsgroep de noodzaak om de samenwerking te versterken en meer te
standaardiseren om daarmee de kwetsbaarheid van de mbo te verkleinen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de examinering vanuit De
Groen Norm. Zie voor een uitvoerige beschrijving in hoofdstuk 5.
4.2.4 Kwaliteit van opleidingen en onderwijsinhoud
Een van de onderwerpen die voor de Lentiz onderwijsgroep van essentieel belang is, is de kwaliteit van de opleidingen en de
onderwijsinhoud. De afgelopen jaren heeft de Lentiz onderwijsgroep zowel vanuit de formele kant (inspectie) als vanuit
tevredenheidmonitors kunnen concluderen dat het onderwijs van de Lentiz onderwijs van prima kwaliteit is. Echter de komende
jaren wil de Lentiz onderwijsgroep, na focus op vakmanschap, een tweede kwaliteitsslag inzetten op de kwaliteit van de
opleidingen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste wordt van het onderwijs gevraagd om nog meer dan voorheen adequaat en
wendbaar te reageren op de dynamiek van de arbeidsmarkt, de behoeften van studenten (waaronder volwassenen), de
decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten, demografie en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Om die uitdaging aan te
kunnen moet de Lentiz onderwijsroep nog innovatiever, creatiever en duurzamer onderwijs aanbieden en nog meer investeren in
het faciliteren van docenten en studenten op alle gebieden die van toegevoegde waarde zijn voor wendbaar en flexibel
onderwijs. Ten tweede is de kwaliteitsslag op onderwijs en onderwijsinhoud nodig omdat de afgelopen jaar meerdere MBOscholen zijn toegevoegd aan de Lentiz onderwijsgroep, daardoor is het interne speelveld veranderd. Daar waar de Lentiz
onderwijsgroep werkte met drie MBO-scholen met een sterk eigen profiel op basis van de regionale context en dus bijna alle
opleidingen geconcentreerd in de regio op éen plek is dat nu anders.
Er zijn drie nieuwe Lentiz-scholen bij gekomen die ieder voor zich prima onderwijs aanbieden. Echter, de profielen van de nieuwe
scholen zal de komende jaren sterker met de regio moeten worden neergezet. Tevens betekent dit dat meerdere opleidingen op
meerdere locaties zal worden aangeboden aansluitend bij de regionale context. Hoveniersopleidingen zijn bijvoorbeeld niet meer
alleen in Maasland maar ook in Oostland en Barendrecht. Dit betekent dat naast sterk positioneren van de individuele locaties
ook actief en intensief moeten inzetten om de kwaliteit van de opleidingen op alle plekken te waarborgen door de kwaliteit van
de opleidingen op Lentiz-niveau af te stemmen.

4.3

Analyse speerpunt 2: Gelijke kansen en doorstroom

Om een juiste analyse uit te voeren op het thema gelijke kansen en doorstroom wordt er een analyse uitgevoerd op LOB, de
doorstroom vmbo -mbo en de indicatoren die door DUO aangeleverd zijn tbv. de kwaliteitsagenda.
4.3.1 LOB
Binnen de Lentiz onderwijsgroep wordt “Loopbaan” aangeboden om de studenten te begeleiding de juiste keuzes te maken voor
een vervolgopleiding of werk. Echter, traditionele arbeidsmarktprognoses zijn steeds minder voorspellend en studenten hebben
vaak brede interesses. Overbrengen van kennis blijft van belang binnen het onderwijs, maar net zo belangrijk is het aanleren van
vaardigheden om een juiste keuze te maken voor vervolgopleidingen, leven lang te leren, flexibel en wendbaar te zijn en te
manoeuvreren in een onzekere arbeidsmarkt. De studenten moeten ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling door middel
van Bildung. Met de focus op duurzaam en innovatief onderwijs door middel van flexibilisering en versterkte focus op vorming en
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Bildung zal de aantrekkingskracht van het Groene onderwijs versterkt worden. Inzet op Bildung zal onder meer een verstevigde
plek krijgen binnen de loopbaanlessen.
4.3.2 Aandeel startersresultaat (bron: DUO Kwaliteitsafspraken)
Het aandeel startersresultaat maakt inzichtelijk wat het percentage van de eerstejaars is dat een jaar later nog bij dezelfde
instelling studeert of de instelling met een diploma heeft verlaten in 2016/17. Voor alle opleidingen van de Lentiz onderwijsgroep
wordt een score boven de 70% behaald. Dat houdt in dat meer dan 70% van alle nieuwe instromers in de Lentiz onderwijsgroep
in het eerste jaar gediplomeerd is uitgestroomd of het volgend jaar nog binnen de instelling studeert. Over het algemeen kunnen
we concluderen dat de studenten door een correcte intake op de juiste plaats zitten en de opleiding aansluit bij de verwachtingen
die de studenten hadden over de opleiding. Hier hebben we de afgelopen jaren ook sterk op ingezet.
4.3.3 Aandeel kwalificatiewinst
Onder kwalificatiewinst verstaat DUO het aandeel uitstromers met een aan de betreffende instelling behaald mbo diploma, dat
minimaal gelijk is aan het diplomaniveau in het mbo dat op grond van de vooropleiding in het vo mag worden verwacht. Op basis
van de gegevens het bestand van DUO kunnen we concluderen dat studenten die uitstromen bij de Lentiz onderwijsgroep de
opleiding verlaten op het niveau dat te verwachten valt op basis van de vooropleiding. Er zijn twee opleidingen die niet aan de
verwachting voldoen. De opleiding ‘Dier” niveau 2 en 3 en Food niveau 3. Op basis van de interne analyse blijkt niet dat de
deelnemers de opleiding de opleiding verlaten met een lager niveau. Voor de opleiding Dier geldt zelfs dat een groot gedeelte
van de deelnemers vanuit niveau 3 doorstromen naar niveau 4.

4.3.4 Aandeel doorstroom
Een van de indicatoren voor de doorstroom is het ‘aandeel doorstroom’. Dit percentage maakt inzichtelijk hoeveel
gediplomeerde mbo -ers in 2016/17 na het behalen van het diploma binnen de instelling zijn doorgestroomd naar een hoger
niveau. Voor niveau 4 gediplomeerden is gekeken of zij een jaar later staan ingeschreven op het hbo. De cijfers van de Duo
vormen aanleiding om nader onderzoek te verrichten naar sommige opleidingen.
•
Aandeel doorstroom niveau 1
De entree opleiding van het LIFE college scoort laag op het aandeel doorstroom. Deze cijfers komen overeen moet de interne
analyse. Een deel van de niveau 1 studenten stroomt door naar niveau 2, maar een deel van deze groep gaat ook werken. In de
gegevens van DUO is ook te lezen dat het aandeel ‘werkenden met 12 uur of meer’ hoog is. LIFE heeft met de New Life
voorziening ook een specifieke regionale doelgroep in huis waarvan de doelstelling is om deze studneten eerst weer op school en
tot een diploma te leiden.
•
Aandeel doorstroom niveau 2
Opvallend is dat op niveau 2 bijna alle opleidingen onder de 50% scoren op het aandeel doorstroom met uitzondering
dierverzorging niveau 2. De ervaring leert dat deze studenten over het algemeen vaker doorstuderen. Voor de opleidingen
verkoop, voeding, Agro productie, handel en technologie en hovenier is te zien dat het aandeel doorstroom laag is. Wel is
opvallend dat het aandeel dat gaat werken hoog is. Door de aantrekkende economische omstandigheden kiezen deze studenten
steeds vaker voor werk.
•
Aandeel doorstroom niveau 3
Voor de BBL-opleidingen zien we een hoog aandeel uitstroom naar werk en minder naar doorstroom. De verklaring hiervoor is
dat werknemers een opleiding volgen die gewenst is voor de uitoefening van het beroep. Zodra dat behaald is wordt er zelden
doorgestudeerd.
•
Aandeel doorstroom niveau 4
Op niveau 4 is het aandeel doorstroom aanzienlijk hoger. Een van de verklaringen hiervoor is dat op niveau 4 het aandeel BBL
laag is en studenten uit de BOL vaker doorstuderen. Desalniettemin is het aandeel doorstroom op basis van de gegevens van DUO
laag. Voor sommige opleidingen is dit een herkenbaar beeld. Een verklaring hiervoor is de aantrekkende arbeidsmarkt. Studenten
kiezen er steeds vaker voor om te werken.
Op basis van de bovenstaande gegevens kunnen we concluderen dat de doorstroom naar een hoger niveau lager is dan de
landelijk gemiddelden. Dit is echter niet te verklaren met de prestatiebeloning die Lentiz de afgelopen drie jaar heeft ontvangen
voor studiewaarde voor na genoeg alle niveaus. Op basis van de cijfers is geanalyseerd dat studenten vaker een hoger diploma

36

behaalden dan werd verwacht op basis van zijn of haar opleidingen en dat dit vaak gepaard ging met et stapelen (doorstromen)
naar hogere niveaus.
4.3.5 Doorstroom binnen de beroepskolom vmbo groen – mbo groen
De groene sector heeft nu en in de nabije toekomst behoefte aan goed geschoolde medewerkers. De vraag lijkt groter dan het
groene mbo kan leveren. Op 10 oktober sprak de Tweede Kamer met de ministers Slob en van Engelshoven van OCW over het
groene onderwijs. De aanwezige partijen onderschreven allemaal het belang van groen onderwijs voor Nederlandse economie en
actuele thema’s als klimaat, voeding, water, verduurzaming en stedelijke ontwikkeling. Het is daarom volgens de Lentiz
onderwijsgroep en de AOC Raad van groot belang dat de uitstroom van het groene mbo wordt verhoogd en (mede daarom) ook
de instroom in het groene mbo. De AOC Raad heeft als een van haar ambities uitgesproken de doorstroom tussen groen vmbo en
mbo te vergroten van de huidige <30% naar 40% (Sectorplan Sempervivum, 2012). Op basis van het rapport Doorstroom in de
groene beroepskolom; blijkt gemiddeld 90 procent van de studenten uit de beroepsgerichte leerwegen doorstroomt naar het
mbo en van de vmbo’ers in de theoretische leerweg zo’n 70 procent.
17-18
Lentiz vmbo maasland
Lentiz Flora college
Lentzi Dalton en HGL

16-17
Lentiz vmbo maasland
Lentiz Flora college
Lentzi Dalton en HGL

122
190
233
545

(Lentiz) groen MBO %
32
20
86
138

26,2
10,5
36,9
25,3

135
203
192
530

(Lentiz) groen MBO %
44
63
57
164

32,6
31,0
29,7
30,9

De Lentiz onderwijsgroep heeft in 2018 een gemiddelde interne doorstroom van ruim 25%, per school verschilt dit sterk met
uitstijgers naar 37% Het jaar ervoor was dit nog 31% gemiddeld. Per school zie over de jaren heen verschillen gemiddeld stromen
er jaarlijks tussen de 25-35% van de vmbo groen Studenten door naar het mbo groen. Factoren die hierop van invloed zijn:
-

Studenten van vmbo groen intensief in contact brengen met mbo groen;
Veranderende kernmerken doorstroomstudenten; studenten willen vaker doorstromen naar een beroep met status;
Interessante leeromgevingen zoals het World Horti Center waarin groene beroepen in een high tech omgeving
plaatsvinden
Versterken van het imago van het werken in de groene branches
Samen met bedrijven baanzekerheid benadrukken

In deze kwaliteitsagenda mbo nemen we het versterken van de doorstroom van vmbo groen naar mbo groen mee in de agenda
voor de komende jaren. De Lentiz onderwijsgroep zal verschillende maatregelen nemen om hier de komende jaren extra op in te
zetten.
4.3.6 Aandeel succes eerste jaars en aandeel doorstroom HBO
In 2017 heeft de Lentiz onderwijsgroep deelgenomen aan het schoolverlatersonderzoek MBO van DUO. Dit onderzoek geeft
inzicht in de uitstroomrichtingen van de gediplomeerden in het schooljaar 2016-2017. Op basis van het schoolverlatersonderzoek
is 45% van de schoolverlaters aan het werk, 13% combineert werk en leren, 30% volgt een opleiding, 11% is werkloos en 1% doet
iets anders. Van de schoolverlaters dat een opleiding volgt is 73% doorgestroomd naar het HBO. Het landelijke gemiddelde ligt
op 76%. Op basis van de gegevens van DUO (tbv de kwaliteitsagenda) kunnen we constateren dat het percentage mbo-4
gediplomeerden in 2015-2016 dat in 2016-2017 staat ingeschreven in het hbo en een jaar later nog bij dezelfde instelling studeert
of de instelling met een diploma heeft verlaten 2017-2018 goed is. Geen enkele niveau 4 opleiding scoort onder 70%.
Het is ingewikkeld een inschatting te maken of de percentages hoger of lager zijn dan de gemiddelden op landelijk niveau omdat
op crebo-niveau deze data niet bekend is bij de Lentiz onderwijsgroep. De afgelopen jaren is dat in verschillende mate
bijgehouden. De komende periode zal er sterk een actiepunt liggen op het alumnibeleid. De doorstroom naar het HBO is op basis
van verkennende gesprekken het hoogst bij de studenten uit het Groene Lyceum. Daar stroomt gemiddeld 90% door naar het
HBO.
4.3.7 Aandeel studenten uit armoede cumulatie gebieden en studiesucces
Bij Lentiz onderwijsgroep komen 30% van de studenten uit armoedeprobleemcummulatiegebieden. Het gemiddelde van andere
AOC’s is 11,1%. Ondanks de hoge percentages voor studenten uit armoedeprobleemcummulatiegebieden behaalt de Lentiz
onderwijsgroep de afgelopen drie jaar de normen voor de indicator studiewaarde. We kunnen concluderen dat de Lentiz
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onderwijsgroep succesvol is in het begeleiden van studenten naar een hoger niveau dan aanvankelijk werd verwacht op basis van
zijn of haar vooropleiding. Dit willen we de komende jaren continueren.
4.3.8 Aandeel BBL studenten
Het aandeel BBL studenten is in 2016-2017 12.4%. Sinds 2013-2014 is hierin een dalende lijn te zien. Deze dalende lijn is in lijn
met de landelijke ontwikkelingen. Voor het eerst in jaren groeit het afgelopen jaar het aantal studenten in leerbanen weer. Leren
in de praktijk (BBL) wint weer aan populariteit. Tussen 2011 en 2016 daalde het aantal studenten in leerbanen in Nederland van
154.000 naar 96.000. Dit studiejaar ziet SBB dat aantal weer stijgen naar 101.000. Er zijn bovendien veel openstaande leerbanen.
De verwachting is dat het aandeel BBL studenten ook bij de Lentiz onderwijsgroep door de aantrekkende economie en het
aanbod van de Lentiz onderwijsgroep weer zal stijgen.
4.3.9 Aandeel werken voor 12 uur of meer
Op basis van de gegevens van DUO scoren bijna alle opleidingen hoog op het doorstromen naar een baan. De volgende
opleidingen scoren op basis van die info lager dan 70% op het aandeel werkend voor 12 uur of meer.
BEROEPSOPLEIDINGNAAM

NIVE AANDEEL WERKEND
AU >12 UUR (CBS)

TOTAAL
SCHOOLVERLATERS
(CBS)

AANDEEL
DOORSTROOM

Verkoop (37793 medewerker groene detailhandel)

2

34%

30

43%

Dierverzorging (97330 dierverzorging 2 (medewerker
dierverzorging))

2

38%

10

75%

Dierverzorging (97720 recreatiedieren medewerker
dierverzorging)

3

43%

20

18%

Bloem, groen en styling 97490 natuur en vormgeving
(specialist natuur en vormgeving

4

58%

20

55%

Groene ruimte 97090 natuur en groene ruimte 4
(manager natuur en recreatie)

4

60%

30

50%

Voordat we ingaan op de analyse is het relevant om te vermelden dat de informatie die verschaft is via DUO studenten betreft uit
2015-2016. De bovenstaande informatie komt in veel gevallen niet overeen die de Lentiz onderwijsgroep genereert op basis van
de recente bron administratie. Desalniettemin zijn de opleidingen die een signaalwaarde hebben onder de 70% geselecteerd. Op
basis van de cijfers van 2017-2018 wordt een actueler beeld gegegevn van huidige stand van zaken:
-

-

-

-

Voor de opleiding Verkoop is het aandeel werkenden volgens DUO laag. Dit komt niet overeen met het beeld dat we
in de regio hebben op de arbeidsmarkperspectieven van de studenten. Er zijn voldoende stage- en
werkmogelijkheden in de omgeving. Via de site van SBB staat de opleiding verkoper in de lijst meest ‘meeste kans op
werk’. Op basis van de regio analyses als op basis van de gesprekken die gevoerd worden met beroepenvelden
ontvangt de Lentiz onderwijsgroep geen signalen over lage arbeidsmarktkansen. Volgens de vakgroep zijn de meeste
studenten doorgestroomd naar niveau 3 of 4. Door de aantrekkende economische ontwikkelingen komt het wel
vaker voor dat de student gaat werken. Veelal is dit in dezelfde branche maar niet met een contact voor 12 uur of
meer. Een flink aantal studenten die starten met werken krijgen een eerst een nul-urencontract.
De opleiding dierverzorging niveau 2 wordt op meerdere locaties aangeboden binnen de Lentiz onderwijsgroep. Het
aandeel dat gaat werken of doorstuderen verschilt per regio. Opvallend is dat in de regio Barendrecht 71% van de
afgestudeerden aan het werk is. In Maasland is dat veel lager. Maar, in Maasland is de doorstroompercentage weer
hoger. Ruim 66% van de afgestudeerden stroomt door en gaat dus pas na niveau 3 of 4 werken.

De opleiding dierverzorging niveau 3 wordt op meerdere locaties aangeboden. Ook hier zijn verschillen te
constateren in de uitstroom maar niet zo significant verschillend als op niveau 2. In Maasland is na de diplomering in
2017-2018 ruim 70% doorgestroomd naar werk ten opzichte van 84% in Barendrecht.
Voor de opleiding Bloem, Groen en styling op niveau 4 stroomt een deel door naar het HBO. Desalniettemin is te zien
dat een laag percentage doorstroomt naar werk. Volgens de vakgroep Bloem, groen en styling gaat een grote groep
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-

4.4

studenten wel werken. Echter, veel van de studenten hebben zelfs al een weekend-baan. De reden dat de score op
werk 58% is komt doordat een deel van de studenten begint met werken via nul uren contracten.
Voor de opleiding groene ruimte zijn in het schooljaar in totaal 8 studenten gediplomeerd voor de opleiding Outdoor
activities. Van de gediplomeerde 7 studenten hebben een baan in de outdoor en 1 student studeert door met een
bijbaantje in de outdoor. Voor de Hoveniers geldt dat 8 studenten zijn gediplomeerd darvan zijn 3 studenten
doorgestroomd naar het HBO, 4 studenten werken full time en 1 student heeft inmiddels een eigen hoveniersbedrijf.

Analyse speerpunt 3: kwetsbare jongeren

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt op onderwerpen en- of indicatoren die van belang zijn bij het thema kwetsbare
jongeren. Voordat we ingaan op de indicatoren is het van belang om het beeld van de Lentiz onderwijsgroep op het thema
kwetsbare jongeren nader toe te lichten. De Lentiz onderwijsgroep is van mening dat alle jongeren die het mbo onderwijs volgen
en uitvallen zonder een niveau diploma kwetsbaar zijn. Een ambitie van de Lentiz onderwijsgroep is dan ook om de student zo
hoog mogelijk op te leiden met de focus op niveau vier. Concreet betekent dat we streven naar een zo hoog mogelijke
uitstroomniveau voor elke student.
Volgens een recent gepubliceerd onderzoek van SBB en UWV is er werk genoeg op mbo-niveau. Maar, een diploma is vereiste en
een diploma op hoger niveau biedt meer kansen op een baan en maakt de deelnemer aantrekkelijker. Bedrijven hebben niet
alleen behoefte aan afgestudeerde vakmensen, maar staan ook te springen om gemotiveerde studenten die ze, samen met het
mbo, zelf kunnen opleiden. De Lentiz onderwijsroep investeert daarom niet alleen in de kwaliteit van het onderwijs maar ook in
de talentontwikkeling van de student en doet dat samen met het bedrijfsleven.
Lentiz onderwijsgroep realiseert zich terdege dat er ook een groep studenten is voor wie de veranderende en veeleisende
arbeidsmarkt en samenleving nog meer uitdagingen met zich meebrengt. Dit zijn studenten die vanwege de thuissituatie,
gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften kwetsbaar zijn om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed
arbeidsperspectief. Zij bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg en hebben extra aandacht nodig
om goed te worden voorbereid op de toenemende eisen die de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt aan hen stellen. i
Voor deze groep is er uiteraard een extra ondersteuningsaanbod binnen alle locaties aanwezig.
Voor de extra kwetsbare groep jongeren uit de regio Rijnmond biedt het LIFE College in Schiedam het traject New LIFE aan. Dit is
een regionale voorziening voor jongeren met gestapelde problematiek. Deze voorziening richt zich op niveau 1 en 2 studenten.
Hieronder gaan we hier nader op in.
4.4.1 Aantal voortijdige schoolverlaters
In het schooljaar 2016-2017 verliet landelijk gezien ongeveer 5% van de studenten voortijdig een ROC- of AOC-school. Met
ongeveer 5,0% blijven de mbo -scholen van de Lentiz onderwijsgroep op dat gemiddelde. Het percentage voortijdige
schoolverlaters (VSV’ers) ligt ten opzichte van het gemiddelde van de ROC- en AOC-scholen in het Rijnmondgebied aanzienlijk
lager: 5,0% tegenover 6,4 tot 6,9%. In getal gaat het bij de Lentiz onderwijsgroep om 56 studenten op peildatum 1 oktober (op
basis van de meest actuele voorlopige cijfers). Relevant om te melden is dat 12 van de 56 studenten meegeteld zijn als
examenstudent. Negen van deze studenten hebben na 31 december 2017 alsnog hun diploma behaald. De afgelopen twee jaar
is de ongediplomeerde uitstroom van de Lentiz onderwijsgroep licht gestegen.
De Lentiz onderwijsgroep constateert trends daarin. De eerste trend is dat de uitstroom in het traject New LIFE aan het oplopen
is. Volgens de vakgroep is de problematiek van de studenten complexer en vergt het meer ondersteuning dan aangeboden
wordt. Meer over het traject New LIFE volgt in hoofdstuk 4.5.3. Een andere trend dat zowel bij de Lentiz onderwijsgroep wordt
gezien, als landelijk een trend is, is de toename van VSV in niveau 4 gerelateerd aan psychische problematiek. Versterkte acties
op het tegengaan van VSV is noodzakelijk voor de komende jaren.
Dit schooljaar gaat ook het nieuwe toelatingsrecht in. Hoewel de Lentiz onderwijsgroep hier goed op voorbereid is, is het nodig
dat een verdere uitwerking van het beleid en professionalisering van intakers ingezet zal moeten worden, dit proces loopt
parallel met het versterken van het mentoraat en een heldere begeleidingsstructuur.

normcategorie
mbo 1
mbo 2
mbo 3
mbo 4
Totaal

aantal studenten
46
210
184
672

aantal vsv
10
20
2
24
56

aandeel vsv
21,74%
9,52%
1,09%
3,57%
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resultaat
norm behaald
escape gehaald
norm behaald
escape gehaald

4.4.2 RMC aanpak VSV
De Lentiz onderwijsgroep zet zich sterk in om het aantal vroegtijdig schoolverlaters te minimaliseren en jongeren optimaal te
begeleiden naar een vervolgopleiding of werk. Dit doet de Lentiz onderwijsgroep uiteraard niet alleen. De Lentiz onderwijsgroep
neemt deel aan de samenwerkingsverbanden die actief zijn op het gebied van VSV. VSV is een groot probleem in de regio
Rijnmond. In de regio Rijnmond ligt het aantal voortijdig schoolverlaters hoger dan het landelijke gemiddelde, vooral in
Rotterdam waar het opleidingsniveau van ouders vaak laag is en er sprake is van veel inwoners in (armoede)
probleemcumulatiegebieden. Dit zelfde geldt ook voor Schiedam. Om het probleem van VSV gezamenlijk tegen te gaan wordt er
in de regio Rijnmond gezamenlijk opgetrokken. De samenwerking tussen scholen, samenwerkingsverbanden vo, gemeenten en
Rijk in de RMC-regio Rijnmond is vastgelegd in een programma vsv voor de periode 2018-2020. (zie bijlage).
De lopende aanpak heeft geleid tot minder vsv, tegelijkertijd is nog voldoende ruimte aanwezig voor verbeteringen, bijvoorbeeld
het verzuimbeleid en de zorg op school. Naast de inzet van de regionale middelen en de prestatiebijdragen moet blijvend
geïnvesteerd worden in onderwijskwaliteit, een stringent aanwezigheidsbeleid en een goede ondersteuningsstructuur.
Vanuit de samenwerkingsverband worden verschillende maatregelen ingezet om VSV tegen te gaan.
4.4.3 Traject New LIFE
Een van de maatregelen is het traject New LIFE van de Lentiz onderwijsgroep. New LIFE is een afdeling van Lentiz | LIFE College,
speciaal voor jongeren die door uiteenlopende problemen niet is gelukt om een startkwalificatie (diploma Havo of mbo niveau 2)
te halen. Bij New LIFE volgt de student een mbo opleiding op niveau 2. Naast de coach is er begeleiding van een maatschappelijk
werker, een psycholoog en een jongerenwerker. Met deze ondersteuning wordt de student geholpen bij het aanpakken van de
problemen. Het traject duurt gemiddeld 40 weken. Dat staat gelijk aan 1 schooljaar. In dat schooljaar werkt de student aan
onder andere sociale vaardigheden, kennis en gaat de student tegelijkertijd aan de slag met de persoonlijke ontwikkeling,
leerdoelen en hulpvragen. Na ongeveer 10 weken gaat de student stage lopen zodat hij/zij goed voorbereid wordt op de
arbeidsmarkt. In deze gaat de student drie dagen naar school en loopt de student t wee dagen stage in de groene detailhandel.
Het Traject New LIFE is een zeer succesvol traject. In de brief van de minister van minister Kwetsbare jongeren van 2014 wordt
het traject als voorbeeld benoemd en in meerdere onderzoeken vanuit het RMC is het New LIFE traject als succesvol traject
bestempeld. Het biedt op jaarbasis onderwijs aan 120 (potentiele) VSV’ers.
Gezien de nieuwe economische ontwikkelingen wil het LIFE College het traject New LIFE de komende jaren uitbreiden waarbij
het mogelijk wordt een breed oriëntatieprogramma te volgen op verschillende vakgebieden. De studenten krijgen dan de
mogelijkheid om zich te oriënteren op meer beroepen of vervolgopleidingen. Op deze manier krijgt de student ook meer de kans
om een baan of een opleiding te vinden die buiten zijn horizon ligt. Het LIFE college denkt hierbij bijvoorbeeld om de studenten
van New LIFE ook de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op de Food sector, een sector die voor vele studenten nog een
onbekende branche is maar, waar veel werkgelegenheid is. Ook is het van toegevoegde waarde om studenten de kans te bieden
in een Bol opleiding te beginnen en tussentijds te switchen naar een BBL-traject. De plusmiddelen vanuit het RMC lopen tot en
met 2020. Het is op dit moment onzeker of de middelen na 2020 gecontinueerd worden. De ambities en wensen die hierboven
beschreven zijn zullen de aanpak van VSV ten goede komen, immers de studenten krijgen bredere oriëntatiemogelijkheden, de
kans om te werken en te leren en een sterker begeleiding structuur op werk. Belangrijke voorwaarde om die ambities te kunnen
uitvoeren is dat de financiële bijdrage vanuit het Rijk gecontinueerd wordt na 2020.
4.4.4 Excellentie-trajecten
Vanaf 2015 tot en met 2018 heeft de Lentiz onderwijsgroep via het Excellentieplan ingzet op de ontwikkelingen van talenten
middels excellentietrajecten voor de locaties MBO Maasland en MBO Westland. Deze trajecten zijn in de evaluatie als succesvol
ervaren. In de volgende periode wil de Lentiz onderwijsgroep wederom inzetten op excellentietrajecten door middel van
continuering van de reeds bestaande trajecten. Deze trajecten zullen breder ingezet worden.
4.4.5 Leven lang ontwikkelen
Een aanzienlijk deel van de studenten van de Lentiz onderwijsgroep gaat na het behalen van het mbo-diploma aan het werk. Dat
is een prima uitstroomrichting, maar betekent niet dat de ontwikkeling van een student daarmee stopt. Het leren zal in de
praktijk doorgaan en mogelijk zal de student verderop in zijn carrière opnieuw een opleidingstraject aangaan. Daarvoor zijn
verschillende aspecten van belang. Ten eerste moet de student een positieve ervaring van het onderwijs gehad hebben, om een
volgende studie als kansrijk en zinvol te ervaren. We zetten daarom iedere dag weer in op zinvol en uitdagend onderwijs.
Daarnaast is het van belang dat studenten vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stelt nieuwsgierig en leergierig te zijn en
dat de student (daarna werknemer) de juiste vragen weet te stellen. Wij leren deze vaardigheden aan door in te zetten op
bildung. Studenten die na het mbo naar het hbo gaan hebben ook profijt van deze aanpak. Voor hen is naast deze aanpak ook
extra aandacht middels keuzedelen “Doorstroom hbo” en de vele contacten met het hbo, die een soepele overgang van mbo
naar hbo beter mogelijke maken.
Binnen de Lentiz onderwijsgroep wordt ook contractonderwijs verzorgt. Door deze link heeft de Lentiz onderwijsgroep goed zicht
op wat werkgevers en werknemers vragen aan extra scholing als mensen eenmaal in dienst zijn. Terugkoppeling naar het
reguliere onderwijs versterkt het onderwijsprogramma van de reguliere opleidingen.
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In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om certificaten voor beroepsgerichte onderdelen certificaten uit te reiken. De Lentiz
onderwijsgroep zal aansluiten bij de onderdelen van mbo –opleidingen waar de SBB een certificaat aan verbindt.
De Lentiz onderwijsgroep biedt reeds BBL-trajecten aan voor volwassene en zal meer gebruik maken van de ruimte in de wet met
betrekking tot het verkorten van opleidingstrajecten (studieduur) op basis van verleende vrijstellingen en voor het afwijken van
inrichtingsvoorschriften over onderwijstijd. Ook de landelijke ontwikkelingen rondom de mogelijkheden tot inperkingen van de
generieke eisen vinden hun weerslag in de opleidingen van de Lentiz onderwijsgroep. De Lentiz onderwijsgroep participeert in
twee RIF-trajecten, waar dit ook met de partners in meegenomen zal worden.

4.5

Analyse speerpunt 4: kwaliteit(szorg)

Vanaf augustus 2017 geldt voor het mbo een nieuw inspectiekader, met de nieuwe naam Onderzoekskader. Hiermee worden de
inspectiekaders van alle onderwijssoorten beter op elkaar afgestemd. Voor het mbo betekent dat een aantal belangrijke
veranderingen, waaronder een overgang naar een vierjarige cyclus. Ook wordt in de bezoeken van inspectie nadrukkelijker de
nadruk gelegd op de dialoog. Inspectie ziet toe op het in orde zijn van de basiskwaliteit, maar stimuleert tot het bereiken van
extra kwaliteit. Daarbij staat autonomie en eigen visie op kwaliteit centraal. Het voortdurend en structureel streven naar een
verbeterde onderwijskwaliteit (kwaliteitscultuur) speelt een prominente rol. Hierbij staan de volgende vragen centraal:
1. Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt de school op verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer?
3. Wordt actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en van de opleidingen?
Op basis van de bovenstaande 3 punten is in 2017 de notitie ‘kwaliteitszorg Lentiz onderwijsgroep’ opgesteld. Naast de wettelijke
verplichtingen liggen er ook interne motieven aan het voeren van kwaliteitsbeleid ten grondslag.
Binnen de Lentiz onderwijsgroep wordt de besturingsfilosofie aangeduid met het begrip resultaat verantwoordelijk management.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo veel mogelijk bij de desbetreffende vestiging. De basisgedachte hierbij is
dat de scholen zelf in staat zijn om aan te sluiten bij de actuele en regionale ontwikkelingen. Zij stellen op basis van het SMP en
een vastgesteld format een afgeleide schoolmeerjarenplan vast dat past bij de eigenheid van de vestiging. Hierin worden de
resultaten en doelstellingen vastgelegd. Sturen op resultaten kan alleen als de resultaten gemeten en zichtbaar worden gemaakt
op verschillende organisatieniveaus (Lentiz, vestiging, onderwijsteam) en de uitkomsten daarvan wordt vergeleken met de
doelstellingen. Het is essentieel dat ook onderwijsteams inzicht krijgen in de behaalde resultaten ten opzichte van de doelen. Het
management en de docententeams moeten in staat worden gesteld om processen te monitoren en bij te stellen zodat het
resultaat daadwerkelijk gehaald kan worden. Daarvoor is een systeem van kwaliteitszorg nodig.
De totale kwaliteitszorgbeleid van de Lentiz onderwijsgroep wordt ondersteund door de Plan-Do-Check-Act cyclus. De PDCAcyclus is zichtbaar binnen alle organisatieniveaus.
In het MBO zijn we doende om de kwaliteitszorg in de periode 2018-2022 steeds meer op opleidingsteam niveau vorm te geven
en in te richten. Dicht bij het onderwijsproces. In de kwaliteitscyclus van de Lentiz onderwijsgroep heeft de zelfevaluatie altijd
een vaste positie gehad. De zelfevaluatie wordt vier jaarlijks per team afgenomen. Recent is geconcludeerd dat de zelfevaluaties
als zeer waardevol worden ervaren en dat er behoefte is om dit met korte cycli uit te voeren. Sinds 2018 werkt de Lentiz
onderwijsgroep met QuickScans. De QuickScan is een efficiënte en effectieve manier om jaarlijks een kwaliteit scan uit te voeren
met het onderwijsteam op basis van gestelde ambities, doelstellingen en of als nulmeting. Het doel van een QuickScan is inzicht
geven in de stand van zaken op de verschillende kwaliteitsaspecten binnen de opleiding. Hierbij worden zowel binnen het gehele
MBO gemaakte afspraken als opleiding specifieke uitwerkingen of aanpakken beschreven per indicator. Op basis hiervan ontstaat
een beeld over de opleiding. In de Quickscan zijn de kwaliteitsgebieden en standaarden overgenomen uit het Onderzoekskader
2017 en per standaard reflecteert de opleiding wat de stand van zaken is. Wat is er goed geregeld en waar kan de opleiding nog
in ontwikkelen? Volgens een vastgesteld format maken de vestigingen teamplannen op jaarbasis De eerste Quisckscans zijn de
afgelopen jaren uitgevoerd en zullen de komende jaren gecontinueerd worden. Daarnaast maakt de Lentiz onderwijsgroep
gebruik van andere gegevens zoals, tevredenheidsonderzoeken voor Studenten, ouders, personeel, bedrijfsleven en aanleverend
en vervolgonderwijs, inspectierapportages, visitaties (binnen de scholen, tussen scholen van het bestuur onderling of door
externen), vragenlijsten in het kader van de gesprekkencyclus, personele kengetallen, verzuimcijfers van Studenten en personeel
en financiële gegevens. De komende jaren zal onderzocht worden hoe enerzijds deze batterij aan gegevens de instelling en de
locaties ondersteunen bij het inzichtelijke maken van hun sterke en zwakke kanten en anderzijds zij gebruikt kunnen worden bij
de evluatie van de jaarplannen.
4.5.1 Kwaliteit examens groen MBO
Landelijk is er veel aandacht voor de kwaliteit van de examens in het MBO. Ook de AOC’s hebben op verschillende plekken in het
land hier stevige kritiek op ontvangen. Reeds sinds jaren werken de AOC’s samen in de groene standaard en recent in de groene
norm. Daar waar tot voor kort de examens en de processen prima waren is dit onder het recente inspectiekader niet meer.
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Lentiz zal samen met de andere AOC’s via de Groene Norm een volgende verbeterslag gaan maken de komende jaren in de
examenproducten en de daarbij horende processen. Dit pakken de AOC’s via de Groene norm op samen met het bedrijfsleven en
in directe interactie met de inspectie. Dit zullen we nader benomen in hoofdstuk 5, samenwerking AOC’s.
4.5.2 Opleiden en professionaliseren van docenten beroepsgerichte vakken
De groene beroepsgerichte vakken in (V)MBO groen worden gegeven door docenten die zijn of worden opgeleid in de groene
lerarenopleiding. Dat gebeurt o.a. in verschillende deeltijdvarianten van deze bacheloropleiding waarin vakmensen aansluitend
bij opleiding en werkervaring in een van de deeltijdopleidingsvarianten kan deelnemen. De inhoud van de opleiding wordt, in
samenspraak met de AOC’s, regelmatig getoetst en geactualiseerd. Tevens verzorgt de opleiding professionaliseringsactiviteiten
voor zittende docenten, ook op verzoek en op maat, en kan bijvoorbeeld een professionele master worden gevolgd. De
nascholingen zijn opgenomen in het lerarenregister.
Aeres Hogeschool Wageningen verbonden is met het groene onderwijsveld. De AOCs als partners voor het leveren van
authentieke leeromgeving voor studenten, als voornaamste werkgever van de afgestudeerden. Het groene HBO en Wageningen
Universiteit zijn inhoudelijke samenwerkingspartner. Verder is deze groene docenteopleiding zeer goed aangesloten op het
netwerk van de lerarenopleiders in Nederland en in het buitenland.
4.5.3 Tevredenheid studenten en bedrijven
De kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van studenten, ouders en medewerkers hangen nauw met elkaar samen.
Daarom wordt regelmatig de meningen van de stakeholders gepeild. Het tevredenheidsonderzoek onder mbo -studenten wordt
uitgevoerd door Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). In 2018 is er een tevredenheidscore van een 3.5 op een score van
5 gescoord. Dit staat gelijk aan een 7. De studenten geven de opleidingen van de Lentiz onderwijsgroep gemiddeld een score van
6.8. De komende periode is het doel hiervoor op alle niveaus minimaal een 7 te scoren.
Tevredenheid bedrijven
In 2018 is de interne tevredenheidsonderzoek beroepenveld uitgevoerd. Dit onderzoek wordt om de twee jaar uitgezet onder
actieve stagebedrijven. Uit dit onderzoek is gebleken dat ruim 78% van de bedrijven aangeeft tevreden te zijn over het niveau,
houding en kennis van onze studenten. De komende periode zal de Lentiz onderwijsgroep de bpv-monitor uit laten voeren door SBB.
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4.6

SWOT-Analyse

Intern

Sterkte
-

Extern

zwakte
Integrale gebiedsbandering
Campusontwikkeling met partners in de regio
Sterke samenwerkingsverbanden per regio
Diplomaresultaten in de top 10
JOB monitor afgerond een 7
Tevredenheid bedrijven
Alle opleidingen voldoende beoordeeld door de inspectie
Internationalsie5ring in Westland en Maasland

Kansen
-

-

Diplomaresultaatgemiddelde daalt
Groene opleidingen in de stedelijke omgeving
VSV gemiddelden
Tevredenheid uit JOB mag hoger
Ontwikkeling opleiding handel en ondernemen LIFE College
Niveau 1 opleiding logistiek en verkoop
Laag scorende niveau 2 opleidingen.
Opleidingen met rendement onder 80%
Tevredenheid lessen + digitaal leeromgeving
Weinig doorstroom niveau 1, 2 en 3
Alumnibeleid

Bedreigingen
Regionale benadering
Basis op orde, ruimte voor innovatie
Inspelen op LLO
Bevolkingsgroei Westland, Oostland, Barendrecht, Regio
Rijnmond
Internationalisering

-

-

Landelijke krimp/stabilisatie regio’s
Digitalisering vrijwel alle vaksectoren waarvan het effect op beroepen onzeker is (kan
een bedreiging zijn - minder arbeidskrachten voor bepaalde beroepen - maar even zo
goed kunnen er kansen ontstaan – nieuwe beroepen -)
Meer kennis en vaardigheden vereist voor traditionele beroepen
Examinering AOC’s
Voorheen Edudelta vestigingen hebben een bewogen tijd achter de rug, er spelen
huisvestingskwesties, de inzet in de scholen is prima maar voornoemde context speelt
mee in het realiseren van prestaties.

5.

TOEKOMSTPERSPECTIEF AOC

In dit hoofdstuk zullen we in paragraaf 5.1 tot en met 5.3 ingaan op een aantal landelijke samenwerkingen die onderdeel
uitmaken van het toekomstperspectief van Lentiz MBO met een aantal verbijzonderingen voor Lentiz. In paragraaf 5.4 zullen
we vervolgens specifiek inzomen op het toekomstperspectief van Lentiz in haar regio’s en het MBO van Lentiz in het bijzonder.

5.1

Krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs – de gezamenlijkheid

Het klimaatakkoord vraagt, naast de bestaande duurzaamheidsambities, nieuwe “klimaatcompetenties en -kennis” om de
doelen te realiseren. Samen met het feit dat de agri-foodsector een jaarlijkse omzet genereert van meer dan 100 miljard euro
maakt dit duidelijk dat de BV Nederland behoefte heeft aan krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.
De impact van thema’s als klimaat, duurzaamheid, circulaire economie en gezondheid op de groene sector is groot. De AOC’s in
het algemeen zijn hard bezig om deze thema’s in het onderwijs in te bedden, Lentiz doet dit voor de voor haar regio relevante
ontwikkelingen. Brede samenwerking met andere mbo -sectoren (techniek, zorg, ict) is nodig om groen onderwijs in al zijn
verschijningsvormen aan te bieden. Hierin investeert Lentiz reeds jaren zoals in het World Horti Center. In dergelijke brede
samenwerkingen en het aangaan van bijbehorende verbindingen ligt de kern van het realiseren van krachtig,
toekomstbestendig groen onderwijs.
Om deze ambitie te bereiken zullen de AOC’s in het algemeen ook in moeten spelen op de demografische krimp, onder andere
door het eigen opleidingenaanbod tegen het licht te houden, doelmatig samen te werken met niet-groene
onderwijsinstellingen en, gezamenlijk of in coalities, met de andere AOC’s. In paragraaf 5.4 gaan we nader in op de specifieke
ontwikkelingen binnen Lentiz.
De twee-eenheid vmbo -mbo is voor de AOC’s niet alleen belangrijk voor de bedrijfsvoering en doelmatigheid. In het groen
vmbo laten de AOC’s hun studenten kennismaken met bovengenoemde thema’s. Zo ontstaan doorlopende leerlijnen naar het
groen mbo en wordt de basis gelegd voor een groene inbreng in de andere mbo -sectoren.
Op inhoud werken de AOC’s samen in het GroenPact – een samenwerkingsovereenkomst tot 2025 tussen de Groene Tafel (de
AOC’s, het groen HBO, Wageningen UR), het groene bedrijfsleven en het Ministerie van LNV – en daarnaast in de Centra voor
Innovatief Vakmanschap en in de Onderwijsclusters vmbo en mbo , waarin directeuren en beleidsmedewerkers van de AOC’s
kennis delen en afstemmen. Voor de examinering wordt samengewerkt in de stichting De Groene Norm. Deze samenwerkingen
richten zich op zowel het diplomagerichte onderwijs als op leven lang ontwikkelen.
Het stevig positioneren van groen vmbo, mbo en leven lang ontwikkelen blijft een gezamenlijke opgave van de AOC’s en hun
partners,. Daarnaast blijven de AOC’s samenwerken binnen de VO-Raad, de MBO Raad en op inhoud binnen de groene kolom.

5.2

Samenwerking in Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s).

Sinds 2013 werken de AOCs en het regionaal bedrijfsleven, samen in twee CIV’s: het CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en het
CIV Agri & Food. Kenmerkend voor deze CIV’s is de nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven / werkveld en het onderwijs.
Lentiz is de afgelopen jaren trekker en penvoerder geweest van het CIV Tuinbouw & uitgangsmaterialen. Deze vindt plaats in
regionale Meetingpoints zoals het World Horti Center. Samen ondernemen we activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van
het vakonderwijs te verbeteren zoals lesmaterialen, keuzedelen, themadagen en masterclasses. De CIV’s zijn voor de AOC’s de
infrastructuur voor kennisdoorstroming en innovatie. De CIV’s zijn sectoraal vormgegeven. AOC’s participeren hierin door
middel van projectleiders/verbindingsofficieren die de schakel vormen tussen de regionale activiteiten en de gezamenlijke
activiteiten. Inhoudelijke samenwerking verloopt via Groenpact. Infrastructuur wordt ter beschikking gesteld om ambities en
doelstellingen uit Groenpact te realiseren. Kernfuncties van deze CIV’s zijn de regionale meetingpoints, kennisdoorstroom,
onderwijsinnovatie met up-to-date onderwijsmateriaal, en de stimulering van regionale en landelijke netwerkontwikkeling.
Deze infrastructuur wordt versterkt met een thematische en gezamenlijke inzet van practoraten tripartiet te financieren door
overheden, bedrijfsleven en het onderwijs/betrokken AOC’s zelf

5.3

Gezamenlijke aanpak kwaliteitsverbetering van leren in de bpv en examinering

Komende jaren werken de AOC’s samen met de andere scholen die groen onderwijs aanbieden aan een verdere
kwaliteitsimpuls van onderwijs en examinering. We gaan via een geïntegreerde aanpak per branche en samen met
vertegenwoordigers daarvan en de vakdocenten van de verschillende scholen werken aan de verdere verbetering van het de
examens. Onze examenleverancier Groene Norm gaat werken aan een nieuwe generatie examens. In het najaar van 2018
wordt mede op basis van een extern in te winnen advies de exacte inhoudelijke koers verder bepaald.
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5.4

Toekomstperspectief Lentiz en verduurzaming samenwerkingsverbanden waarin Lentiz participeert en
commitment van bedrijven op de langere termijn

Het MBO van Lentiz maakt zoals reeds eerder beschreven onderdeel uit van de Lentiz onderwijsgroep. De Lentiz
onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs en zes mbo-scholen. De 14 scholen zijn verspreid over 8
gemeenten in een dynamische deel van de Randstad. Zo’n 7.500 studenten en leerlingen volgen jaarlijks hun opleiding bij de
Lentiz onderwijsgroep. Hiervan zijn er circa 1.700 mbo-studenten. Voor de risicospreiding en borging van de bedrijfsvoering de
komende jaren is het een belangrijk gegeven dat de MBO scholen van Lentiz onderdeel uitmaken van een onderwijsgroep.
Verder is de uitgangssituatie dat de MBO opleidingen van Lentiz de afgelopen jaren een van voldoende kwaliteit waren. De
oordelen van de inspectie zijn op dit moment voor alle scholen en opleidingen voldoende inclusief de drie scholen van
voorheen Edudelta. Dat geeft een stabiele basis. Ook als we een aantal kwaliteitsgegevens in ogenschouw nemen zoals VSV,
rendementen, tevredenheid van studenten, betrokkenheid van bedrijven dan kan Lentiz de planperiode in vanuit een solide
basis. Op meerdere aspecten kunnen we nog zeker verbetering aanbrengen of hebben we meer ambitie, maar er is een stabiele
basis.
Hierbij realiseren wij ons terdege dat er drie scholen van voorheen Edudelta zijn opgenomen binnen het MBO van Lentiz. De
mensen op deze scholen hebben bewogen jaren vol onzekerheid achter de rug. Tevens spelen op de verschillende plekken
onzekerheid of veranderingen in de huisvestingsituatie. Deze context heeft invloed op de mogelijkheden (bijv. zeer kleinschalig,
jaren van krimp in studentenaantallen) krachtig bij te dragen aan de ontwikkelingen zoals beschreven in deze kwaliteitsagenda.
Zij hebben een andere uitgangssituatie die mogelijk meer tijd en een specifieke aanpak vergen.
Daarbij komen drie Lentiz MBO scholen en de drie nieuwe scholen samen binnen de Lentiz onderwijsgroep. Op meerdere
thema’s vergt dit nieuwe samenwerking, afstemming en beleidsvorming. Hiervoor zal de komende periode extra aandacht
nodig zijn en tijd vergen. Lentiz gaat met vertrouwen dit proces in, maar realiseert zich dat dit van invloed zal zijn de komende
jaren op de ontwikkelingen binnen Lentiz MBO.
Een volgende aspect van belang voor het toekomstperspectief van Lentiz is de demografische ontwikkeling. In paragraaf 4.1.2
zijn we ingegaan op de demografische ontwikkelingen en verwachtte studentenaantallen in het belangrijkste deel van het
werkgebied van Lentiz onderwijsgroep. Deze zullen volgens de prognoses in de meeste van de Lentiz regio’s gelijk blijven of
zelfs toenemen tot 2028. In een beperkt aantal gemeenten vindt demografische krimp plaats (Barendrecht en PijnackerNootdorp) waarmee we rekening zullen houden. In totaal verwacht Lentiz onderwijsgroep geen daling in studentenaantallen in
het MBO, maar minimaal stabiel blijven en mogelijk lichte groei. Dit komt door een aantal aspecten:
(1) De meeste gemeenten in ons wervingsgebied laat positieve demografische cijfers zien zoals in Westland, Vlaardingen,
Maassluis en de gemeenten in Oostland (zie ook paragraaf 4.1.2).
(2) Door samenwerkingsconcepten en campussen als World Horti Center, Food Innovation Academy en Equestrum
campus constateren we sterke samenwerking met regionale partners en een toename van aantrekkelijkheid voor
(toekomstige) studenten. De Studentenaantallen in een aantal primaire groene opleidingen blijft gelijk of stijgt
hierdoor enigszins. Per branche en regio kunnen de ontwikkelingen hierin wel verschillend verlopen. Tevens is deze
ontwikkeling de basis geweest om in samenwerking met het regionale bedrijfsleven en gericht op de bestaande
arbeidsmarktvraag enkele opleidingen anders te positioneren (opleidingen voor de Food branche), te starten
(Paardensport) en de komende periode anders te positioneren (VHG hoveniersbranche).
(3) Lentiz heeft drie vestigingen van Edudelta ondergebracht in de organisatie waardoor het aantal MBO studenten is
toegenomen. De doorontwikkeling van deze scholen ook tegen de achtergrond van de demografische ontwikkelingen
zal steeds in nauwe samenwerking met onze regionale partners gaan waaronder de gemeenten en collega MBO
scholen.
(4) De ontwikkelmogelijkheden voor MBO Oostland en tot op zekere hoogte ook bij MBO Barendrecht/Middelharnis
geven ruimte en vertrouwen om in nauwe samenwerking met de partners in de regio studenten te interesseren voor
in die regio’s relevante groene opleidingen. Het arbeidsmarktperspectief voor deze opleidingen is overwegend sterk
(zie 4.2.1).
(5) Door intensieve samenwerkingsrelaties met de regionale ROC’s (o.a. MBO Westland, MBO Barendrecht, MBO
Middelharnis) en collega VO scholen (in alle regio’s maar de komende jaren werken we aan de versterking in
Oostland, Barendrecht en Middelharnis) zijn de groene MBO opleidingen ook beter gepositioneerd en kunnen
doorlopende leerlijnen beter worden gerealiseerd.
Als de hoofdlijn van de demografische ontwikkelingen wordt gekoppeld aan het arbeidsmarktperspectief (zie 4.2.1) van de
meeste branches waarvoor we opleiden, dan constateren we een optimistisch tendens. Zes branches kennen ‘(ruim) voldoende
tot goede kansen’ op werk wat regionaal ook herkent wordt door het bedrijfsleven. Een branche kent ‘matige kans op werk’,
maar vanuit de branche zijn er wel een flink aantal vacature en studenten hebben na afstuderen veelal een baan op niveau. Tot
slot zijn er drie branches waar geen landelijk gegevens voor beschikbaar zijn maar waar de branches en het regionale
bedrijfsleven wel een stevige arbeidsmarktvraag hebben, op basis van de economische ontwikkelingen in de branches en de
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vervangingsvraag door vergrijzing die ook meespeelt. Ongetwijfeld heeft de conjunctuur hier ook enig effect op, maar de
ontwikkeling en effect daarvan is zeer lastig voorspelbaar. Meer specifieke informatie is opgenomen in paragraaf 4.1.2.
Lentiz ziet bovenstaande belang en commitment van bedrijven en branches terug in de intensieve (publiek private) regionale
samenwerking die er op meerdere plekken is ontstaan of die in de periode van de kwaliteitsagenda wordt opgezet of
verduurzaamt. Een belangrijke basis ook voor de ontwikkelingen die we de komende jaren willen door maken of versterken
vanuit de kwaliteitsagenda. We lopen een aantal branches en (publiek private) samenwerkingen cq. campussen langs vanuit het
oogpunt van verduurzaming en commitment van bedrijven.
World Horti Campus (WHC)
Is in het voorjaar van 2018 geopend. Het betreft een samenwerking waarbij Lentiz het onderwijsgebouw heeft gefinancierd
waarbij er huurovereenkomsten met Albeda en Mondriaan zijn voor tientallen jaren. Geborgd in een federatief verband. Hierin
zit een borging van die samenwerking. Uiteindelijk vormen we gezamenlijk MBO Westland. Daarbij geldt ook dat Mondriaan in
de Haagse regio en Albeda in het Rijnmond gebied samenwerkingspartners zijn, waar we reeds jaren en in verschillende regio’s
intensief mee samenwerken.
Het bedrijfsleven heeft geïnvesteerd in het middengedeelte van het gebouw (Food & Flower experience) zij presenteren hier de
Nederlandse tuinbouwketen aan (internationale) klanten. Doel daarbij is meer dan 25.000 internationale gasten per jaar en
daarmee een kernactiviteit voor de betrokken bedrijven. Lentiz loopt geen financieel risico aangezien het hier een private
investering vanuit het bedrijfsleven betreft. Ditzelfde geld voor de private investering die de Demokwekerij heeft gedaan in de
Demo kas. Lentiz heeft een huurcontract voor het verzorgen van onderwijs in enkele demokasjes. De samenwerkingspartijen
zowel vanuit het onderwijs, bedrijfsleven (hebben erin geïnvesteerd, hebben belang bij kennis en innovatie) als overheden
(provincie, gemeente, MRDH – belang bij economische ontwikkelingen, werkgelegenheid, kennis en innovatie) hebben een
gemeenschappelijk belang om het WHC ook op lange termijn succesvol en duurzaam te laten zijn. Via de Greenboard is het ook
direct verbonden met de provinciale agenda en er wordt intensief samengewerkt met de brancheorganisatie Glastuinbouw
Nederland. Hier wordt de komende jaren verder aan gewerkt. Meerdere nieuwe partners hebben zijn de afgelopen periode
gemeld om aan te haken vanwege de kracht van de samenwerking (o.a. de universiteiten van Delft, Leiden en Erasmus, de
Haagse Hogeschool). Lentiz zal vanuit de kwaliteitsagenda deze ontwikkelingen mede stimuleren en vormgeven om onze
studenten praktijknabij en in intensieve samenwerking zo actueel mogelijk op te leiden
Food Innovation Academy (FIA)
De FIA is sinds enkele jaren een intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen (Lentiz, InHolland, Wellant), overheden
(provincie-gemeente-MRDH) en voedingsmiddelen bedrijfsleven inclusief de brancheorganisatie FNLI. Op dit moment wordt de
fysieke campus van de FIA gebouwd in Vlaardingen door private investeringen van het regionale bedrijfsleven en bijdragen van
gemeente en MRDH. Lentiz heeft huurafspraken met de private eigenaren van de FIA. Hierdoor is het financiële risico zeer
beperkt.
Doordat we reeds enkele jaren met bovengenoemde partijen samen optrekken is er een gemeenschappelijke ambitie.
Economische ontwikkelingen, versterken van werkgelegenheid, aantrekken van jong en nieuw personeel, kennis dicht bij de
bedrijven, innovatie dicht bij het onderwijs zijn elementen die de samenwerkingspartners binden. Gezien de grote behoefte
aan instroom van goed opgeleid nieuw personeel is er vanuit het bedrijfsleven een sterke noodzaak. Doordat zowel de
bedrijven private investeringen doen, evenals specifieke investeringen vanuit overheden, is er voor hun een lange termijn
belang om de FIA te openen, tot een succes te kaken en te verduurzamen de komende jaren. Lentiz zal actief participeren in dit
netwerk en haar opleidingen een kwaliteitsimpuls geven, dicht bij de bedrijven brengen en de aantrekkelijkheid voor
(potentiele) studenten vergroten. Tevens brengen we de innovatie docht bij onze opleidingen zodat we onze opleidien continu
zo optimaal mogelijk laten aansluiten bij de innovaties in het bedrijfsleven.
Samenwerking met de hoveniersbranche (VHG)
We werken reeds enkele jaren samen met de VHG bij de brancheopleidingen. Verder is deze samenwerking op dit moment
beperkt. Onze reguliere opleidingen voor deze branche zijn erg kleinschalig. We zetten in om deze samenwerking de komende
jaren te intensiveren omdat er een grote arbeidsmarktvraag is en we de innovatie en ontwikkelingen in de branche dicht bij het
onderwijs willen brengen (bijvoorbeeld door hybirde leren) en z.s.m. willen opnemen in onze opleidingen. We sterven hierbij
naar het aansluiten bij de hotspot gedachte die de VHG branche op verschillende plekken in Nederland wil stimuleren.
Door de wederzijdse afhankelijkheid bij het opleiden van jongeren zetten we in op een duurzame samenwerkingsrelatie o.a. via
de aanpak in deze kwaliteitsagenda.
Equestrum campus – hippische kennis- en innovatiecentrum
Er is een basisnetwerk gebouwd rond de hippische opleidingen afgelopen jaren. Een netwerk waar op dit moment naast Lentiz
de CHIO uit Rotterdam, een deel van het hippische bedrijfsleven, de landelijk brancheorganisatie (KNHS, FNRS en KWPN) ,
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gemeente, provincie en MRDh aan verbonden zijn. We staan voor de opgave de ambitie om te komen tot een hippische
campus met elkaar te gaan realiseren. Hierbij heeft de gemeente reeds een plek aangewezen en zijn private partijen aan het
oriënteren op deze plannen en de realisering van de fysieke campus. Lentiz participeert als kennis en verbindingspartner ,maar
zal niet investeren in de fysieke campus Hierdoor zal het bedrijfsvoering risico tot een minimum beperkt blijven. Juist doordat
de branche grote behoefte heeft aan goed opgeleid personeel en jonge instroom van personeel zijn zij gemotiveerd te
investeren in deze ontwikkelingen Een belangrijke basis voor een duurzame samenwerking. De komende jaren streven we naar
de bouw van de fysieke campus maar ook naar de verbinding van hogescholen en wetenschappelijke kennis aan de campus
zodat deze kennis en innovatie zo snel mogelijk kunnen worden opgenomen in onze MBO opleidingen en er vanuit de
samenwerking ook gewerkt kan worden aan een internationale positionering van de Equestrum campus. Ool voor de hippische
branche en onze studenten is deze porfilering en verankeren van de internationale component in onze opleiding van groot
belang.
Voor een aantal kleine branches werken we in verschillende vormen samen aan het vormgeven van de opleidingen dicht tegen
het bedrijfsleven aan denk bijvoorbeeld aan de Loonwerkbranche, Milieutoezicht en Agrologistiek.
Op bovenstaande manier zetten we nieuwe samenwerkingen op en bouwen we tijdens de periode van de kwaliteitsagenda
verder aan de samenwerking met het bedrijfsleven (overheden, onderwijspartners en overige partners), beperken we de
risico’s en verduurzamen we de samenwerkingen en het commitment van het regionale bedrijfsleven en de branches. Juist
hiervoor is deze kwaliteitsagenda van grote toegevoegde waarde.
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6.

AMBITIES EN BEOOGDE RESULTATEN

Bovenstaande aandachtpunten worden gebruikt het beschrijven van de ambities, doelen en maatregelen in hoofdstuk 6.
Voordat dit doen analyseren we in hoofdstuk 4 kwaliteit van de Lentiz onderwijsgroep op dit moment aan de hand van 4
speerpunten. Ook uit deze interne analyse en de specifieke AOC topics (hoofdstuk 5) komen aandachtpunten voort die we
gebruiken bij het beschrijven van ambities, doelen en maatregelen in hoofdstuk 6.
In dit hoofdstuk worden op basis van bovenstaande stand van zaken, analyse en aandachtpunten de ambities van de Lentiz
onderwijsgroep toegelicht. Deze ambities zijn opgesteld vanuit de landelijke speerpunten en vloeien logischerwijze voort uit
het SMP van de Lentiz onderwijsgroep. In de volgende hoofdstukken wordt per speerstijl aangegeven wat de ambitie is. De
ambitie wordt concreet gemaakt door de doelstellingen te benoemen om de beoogde ambitie te realiseren. Onder de ambitie
zijn de belangrijkste merkbare en meetbare effecten die we nastreven voor de jaren in 2020 en 2022 gedefinieerd. Vervolgens
volgt in hoofdstuk 7 een overzicht met concrete doelstellingen voorzien van maatregelen, betrokkenen en bijbehorende
budgetten.
De ambities en doelstellingen zijn ingedeeld op basis van de thema’s uit het SMP.
 Verbinden:
Landelijke speerpunt 1: Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst
Ambitie: Lentiz onderwijsgroep is dat het in 2022 onderwijs aanbiedt dat maximaal gericht is op de regio: het is relevant voor
de groene arbeidsmarkt, afgestemd op de ontwikkelingen in de samenleving en heeft een sterke verbinding met het regionale
bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.
 Vormen:
Landelijke speerpunt 2: Gelijke Kansen en doorstroom
Ambitie: Lentiz onderwijsgroep creëert soepele overgangen binnen krachtig beroepsonderwijs zodat studenten voldoende
kansen krijgen om succesvol in het mbo in te stromen of door te stromen naar een vervolgopleiding of baan die past bij hun
ambities en talenten.
 Vormen:
Landelijke speerpunt 3: Kwetsbare jongeren
Lentiz onderwijsgroep ondersteunt jongeren door uitstekend onderwijs en persoonlijke begeleiding met als doel om uitval te
voorkomen, door te stromen naar een hoger niveau of een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Hierbij hebben we
specifiek aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.
 Verantwoorden: Speerpunt 4: kwaliteit(zorg)
Ambitie: Lentiz onderwijsgroep handelt op basis van eigen, heldere visie en kwaliteitseisen, met ruimte voor ontwikkeling en
bijsturing. We borgen kwaliteit van onderwijs, leerinhouden, BPV en examens door in- en extern intensief samen te werken bij
de ontwikkeling hiervan en dit regionaal krachtig uit te voeren. Hierbij is extra aandacht nodig vanwege de integratie van de
voorheen Edudelta scholen binnen Lentiz onderwijsgroep.
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6.1

Speerpunt 1: Onderwijs dat voorbereid op arbeidsmarkt en maatschappij van de toekomst

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de integrale gebiedsbenadering de motor vormt voor al het handelen binnen de Lentiz
onderwijsgroep. De Lentiz onderwijsgroep, anticipeert, participeert en initieert in samenwerkingsverbanden en regionale,
nationale en internationale projecten binnen het domein van leren, werken en onderzoek. De inhoud en vorm van het
onderwijs wordt hier zo veel mogelijk op afgestemd. Dit proces is reeds ingezet door de Lentiz onderwijsgroep maar vraagt
om continuering en doorontwikkeling.

De ambitie van de Lentiz onderwijsgroep is dat het in 2022 onderwijs aanbiedt
dat maximaal gericht is op de regio: het is relevant voor de groene arbeidsmarkt,
afgestemd op de ontwikkelingen in de samenleving en heeft een sterke
verbinding met het regionale bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke
organisaties.
Ten behoeve van de bovenstaande ambitie heeft de Lentiz onderwijsgroep voor de periode van 2018-2022 de volgende
doelstellingen geformuleerd:
1A
De Greenport-opleidingen zijn up-to date en krachtig gepositioneerd in het World Horti Center in Westland,
Horti Campus Oostland in Bleiswijk en de MBO Barendrecht campus. Daarmee faciliteert de Lentiz onderwijsgroep het
bedrijfsleven in de Greenport regio’s en bereidt de studenten en werkenden optimaal voor op hun toekomst in de
Greenport.
De Greenport opleidingen zullen op drie plekken worden gepositioneerd.
In het Westland is recent het World Horti Center gerealiseerd waar in de basis een sterke samenwerking is gerealiseerd
tussen bedrijfsleven, onderwijs, overheden en onderzoek. De komende jaren zal hier ingezet worden op het versterken van
deze relaties door vormen van hybride leren in alle Greenport opleidingen door te voeren en te versterken. Hierbij wordt
voortgebouwd op bestaande basis vanuit de WHC en het lopende RIF, de verworvenheden van het CIV T&U en het
innovatiepact van de Greenport West Holland. We investeren in Westland in een learing community ‘tuinbouw innovatie’
waarbij een practoraat inrichten dat gekoppeld wordt aan het HBO en de wetenschappelijke kennis vanuit de universiteiten
van Leiden, Delft en Erasmus (LDE Greenport Hub).
In Oostland wordt voortgebouwd op de basis van het hybride leren vanuit de school. De komende jaren wordt toegewerkt
naar het realiseren van de MBO Oostland Campus in nauwe samenwerking met de Greenport West Holland, de gemeenten
Lansingerland, Pijnacker/Nootdorp, Zuidplas, Zoetermeer en delen van Waddinxveen en Boskoop, provincie Zuid Holland,
regionale bedrijfsleven, de Wageningen UR Glastuinbouw Bleiswijk, Delphy improvement centre, Holland Rail Terminal en
LTO Glaskracht Nederland. We verwachten de campus en de daarbij horende regionale samenwerkingen en op de regio
afgestemde hybride Greenport opleidingen te realiseren in 2021 of 2022. De komende jaren wordt geïnvesteerd in het
netwerk en de ontwikkeling van teelt en agro-logistieke opleidingen met genoemde partners en het realiseren van een
fysieke campus.
In Barendracht is de ontwikkeling pril. Hier wordt geïnvesteerd vanuit de integrale gebiedsbenadering in het versterken van
de relaties en daarmee het vormen van een integraal beeld van MBO Barendrecht. De MBO Barendrecht Campus pakken
we op met Albeda College, Da Vinci college, de Greenport West Holland, de gemeente, provincie, regionale bedrijfsleven,
LTO en de regionale demonstratiecentra die reeds in de bedrijven in ontwikkeling zijn. De komende jaren wordt
geïnvesteerd in het netwerk en de ontwikkeling van agro-logistieke opleidingen met genoemde partners.
We streven ernaar dit te realiseren in 2020. Op basis hiervan wordt in die periode de concretisering van de plannen
opgenomen in de kwaliteitsagenda voor de jaren 2021-2022.
Tevens wordt de werking van het landelijke CIV T&U/praktijkcluster tuinbouw vanuit Lentiz verduurzaamd door hierin te
investeren in nauwe samenwerking met alle andere AOC’s die participeren in dit CIV. Hierdoor wordt worden de de
landelijke netwerken versterkt, en wordt duurzaam actuele content ontwikkeld, die regionaal ingezet wordt, in nauwe
samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Landelijk ontwikkelende content.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

Het World Horti Center is een dynamisch meetingpoint van het regionale (tuinbouw)bedrijfsleven, scholen en
universiteiten, overheden en internationale gasten. MBO Westland functioneert als federatief verband tussen
Mondriaan, Albeda en Lentiz.

49

-

-

2022
-

-

-

-

-

De concepten voor de vorming van de (tuinbouw)campus Oostland en Barendrecht zijn op hoofdlijnen ontwikkeld
in samenwerking met regionale bedrijfsleven, overheden en onderwijspartners in betreffende regio’s.
75 bedrijven werken actief mee aan de tuinbouwopleidingen waardoor we bedrijfsnabij of hybride opleiden en
ontwikkelingen in bedrijfsleven direct integreren in onze opleidingen. Vromen die daarbij worden gerealiseerd
zijn: gastlessen, bedrijfsbezoeken, hybride leeropdrachten vanuit het bedrijfsleven zijn geïntegreerd in het
onderwijs, leermeesters uit bedrijven verzorgen meerdere onderdelen uit onze opleidingen.
Studenten zijn tevreden over de tuinbouwopleidingen en scoren gemiddeld minimaal een 3,5 uit 5 op de JOB
monitor.
Er is een practoraat ‘ tuinbouw innovatie’ waardoor de innovatie uit het bedrijfsleven en HBO en
wetenschappelijke kennis direct gekoppeld is aan de tuinbouw MBO opleidingen.
Om te voldoen aan de arbeidsmarktvraag houden we het aantal studenten minimaal stabiel rond de 500.
Studenten in de tuinbouwopleidingen (plant, bloem en agrohandel & logistiek). De instroom in plant en bloem
stimuleren we hierbinnen extra.

De campussen in Westland, Oostland en Barendrecht zijn gerealiseerd en vormen een campusnetwerk voor
tuinbouwopleidingen en zijn daarmee alle drie regionale tuinbouw-meetingpoints ook voor bedrijven, overheden
en onderwijs. De campussen zij verbonden met de provinciale, landelijke tuinbouwagenda’s en het centrum voor
innovatief vakmanschap/praktijkcluster tuinbouw.
De samenwerkingsverbanden tussen regionale MBO scholen functioneert in alle drie de regio’s.
150 bedrijven werken actief mee aan de tuinbouwopleidingen waardoor we bedrijfsnabij of hybride opleiden en
ontwikkelingen in bedrijfsleven direct integreren in onze opleidingen. Vromen die daarbij worden gerealiseerd
zijn: gastlessen, bedrijfsbezoeken, hybride leeropdrachten vanuit het bedrijfsleven zijn geïntegreerd in het
onderwijs en leermeesters uit bedrijven of hybride docenten verzorgen meerdere onderdelen uit onze
opleidingen.
Studenten zijn tevreden over de tuinbouwopleidingen en scoren gemiddeld minimaal een 3,5 uit 5 op de JOB
monitor.
Er is een learning community ‘tuinbouw innovatie’ waarbij een practoraat (mbo) is gerealiseerd dat gekoppeld is
aan het HBO en de wetenschappelijke kennis vanuit verschillende universiteiten(bijvoorbeeld de LDE Greenport
Hub).
Om te voldoen aan de arbeidsmarktvraag houden we het aantal Studenten minimaal stabiel rond de 500
Studenten in de tuinbouwopleidingen (plant, bloem en agrohandel & logistiek). De instroom in plant en bloem
stimuleren we hierbinnen extra.
Studenten hebben een na afstuderen een baan op niveau cq. in het tuinbouwcluster of studeren aan het HBO.

1B
De Food-opleidingen (voedingsindustrie) worden in samenwerking met de partners krachtig gepositioneerd
rond de Food Innovation Academy (FIA) In Vlaardingen/Scheidam. Hiermee wordt het Food-bedrijfsleven in de regio’s
gefacilieerd en bereiden studenten en werkenden optimaal voor op hun toekomst in de Food. Vanaf 2019 is de fysieke
campus van de FIA in bedrijf. Daarbij wordt er aandacht besteedt aan vergroten van de instroom aansluitend bij de grote
arbeidsmarktbehoefte en het realiseren van een up-to-date opleiding.
De mbo opleidingen levensmiddelentechnologie zijn vanaf 2015 gestart en kennen een beperkte instroom. Komend jaar is
de grote slag wat betreft de nieuwe locatie met up-to-date voorzieningen (vanuit een publiek-private samenwerking). Hier
zijn voor de studenten moderne test- en laboratoriumfaciliteiten aanwezig, om theorie en praktijk dicht bij elkaar te
brengen. Meerdere partijen (grote groep voedingsmiddelenbedrijven. brancheorganisatie FNLI, gemeente/MRDH,
InHolland en Lentiz) hebben bijgedragen en dragen bij aan de realisatie van deze nieuwe locatie. Deze gaat in de zomer
2019 open. De start van deze nieuwe locatie is bij uitstek het moment om potentiële studenten/medewerkers te verleiden
om voor een opleiding en carrière in de voedingsindustrie te kiezen zodat aan de arbeidsmarktvraag kan worden voldaan.
De partners willen een Try & Taste/Meetingpoint-ruimte inrichten waarin jongeren, andere potentiële werknemers en
geïnteresseerden in de wereld van Food, Health & Technology kennis kunnen maken met de wereld van de
voedingsindustrie die normaalgesproken ontoegankelijk zijn. Door een stelselmatige programmering wordt de kracht van
de sector gepresenteerd naar buiten. Basis voor deze externe profilering is de community die zich begint te vormen in dit
nieuwe gebouw met bedrijven, studenten en docenten.
Doel voor de komende jaren is het beter verbinden van de vraag van het bedrijfsleven en de onderzoeken van INholland
Delft samen met de Lentiz-studenten als onderdeel van hun onderwijsprogramma. Deze combinatie is de basis voor een
extern programma met een ontmoetings- en inspiratieplaats voor bedrijven, studenten, docenten, medewerkers,
onderzoekers, Studenten uit PO- en VO-onderwijs, ouders/verzorgers van studenten en het brede publiek rondom het
thema Food, Health & Technology.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
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2020
-

-

-

2022
-

-

-

-

De fysieke Food Innovation Academy (FIA) is door het bedrijfsleven in nauwe samenwerking met Lentiz,
Hogeschool InHolland en de regionale overheden gerealiseerd.
Het curriculum van de Food opleidingen is in nauwe samenwerking met het Food bedrijfsleven geactualiseerd en
moderne test- en laboratoriumfaciliteiten hiervoor zijn beschikbaar in de FIA.
Er is een Try & Taste/Meetingpoint-ruimte ingericht waarin jongeren, andere potentiële werknemers en
geïnteresseerden in de wereld van Food, Health & Technology kennis kunnen maken met de wereld van de
voedingsindustrie die normaalgesproken ontoegankelijk zijn. Hier komen 600 bezoekers in 2020.
Er is in de FIA een speciale voorziening gerealiseerd voor kwetsbare jongeren (w.o.VSVers).
15 bedrijven werken actief mee aan de Food-opleidingen waardoor we bedrijfsnabij of hybride opleiden en
ontwikkelingen in bedrijfsleven direct integreren in onze opleidingen. Vromen die daarbij worden gerealiseerd
zijn: gastlessen, bedrijfsbezoeken, hybride leeropdrachten vanuit het bedrijfsleven zijn geïntegreerd in het
onderwijs, leermeesters uit bedrijven verzorgen meerdere onderdelen uit onze opleidingen.
Studenten zijn tevreden over de Food opleidingen en scoren gemiddeld minimaal een 3,5 uit 5 op de JOB monitor.
Er is een practoraat rond de FIA waardoor de innovatie uit het bedrijfsleven en HBO/wetenschappelijke kennis
direct gekoppeld is aan de MBO opleidingen.
Om te voldoen aan de arbeidsmarktvraag houden we het aantal Studenten voor de Food stabiel zodat totaal 200
studenten ingeschreven blijven. De instroom in voedingsindustrie stimuleren we hierbinnen extra waarbij we
streven naar een totaal van 50 studenten in 2020.

De FIA is een regionale campussen en is een meetingpoint ook voor bedrijven, overheden en onderwijs. De
campus is verbonden met de provinciale, landelijke Food agenda’s en het centrum voor innovatief
vakmanschap/praktijkcluster rond Food.
30 bedrijven werken actief mee aan de Food opleidingen waardoor we bedrijfsnabij of hybride opleiden en
ontwikkelingen in bedrijfsleven direct integreren in onze opleidingen. Vromen die daarbij worden gerealiseerd
zijn: gastlessen, bedrijfsbezoeken, hybride leeropdrachten vanuit het bedrijfsleven zijn geïntegreerd in het
onderwijs en leermeesters uit bedrijven verzorgen meerdere onderdelen uit onze opleidingen.
De Try & Taste/Meetingpoint-ruimte is nu ook gekoppeld aan de regionale PO en VO scholen. Er komen jaarlijks
1000 bezoekers bij de FIA.
Studenten zijn tevreden over de Food opleidingen en scoren gemiddeld minimaal een 3,5 uit 5 op de JOB monitor.
Er is een learning community ‘FIA’ waarbij een practoraat (mbo) is gerealiseerd dat gekoppeld is aan het HBO en
de wetenschappelijke kennis vanuit de universiteiten van Leiden, Delft en Erasmus (LDE Greenport Hub).
Om te voldoen aan de arbeidsmarktvraag houden we het aantal Studenten voor de Food stabiel zodat totaal 200
studenten ingeschreven blijven. De instroom in voedingsindustrie stimuleren we hierbinnen extra waarbij we
streven naar een totaal van 80 studenten in 2022.
Studenten hebben na afstuderen een baan op niveau cq. n het Food cluster of studeren aan het HBO.

1C
De hoveniersopleidingen worden in samenwerking met de VHG en regionale bedrijfsleven krachtig
gepositioneerd. Daarmee faciliteren we VHG-bedrijfsleven in de regio’s en bereiden studenten en werkenden optimaal
voor op hun toekomst in het groen. In 2019 is de positionering van een VHG-hotspot helder, realisering vindt plaats
gedurende de jaren 2020-2022.
Op basis van de actuele ontwikkelingen in de branche in Zuid-Holland is er een grote arbeidsmarktbehoefte bij de VHG
bedrijven en tevens zien we continu verandering in het werkveld. Op basis hieraan is er behoefte aan een sterke
positionering van de hoveniersopleidingen (op termijn mogelijk een VHG-hotspot) voor de hoveniersbranche in het Zuiden
van Zuid-Holland. Dit wordt opgepakt in nauwe samenwerking met regionale bedrijfsleven en de VHG. De komende tijd
wordt bepaald op welke manier we de uitvoeringslocaties het beste kunnen laten aansluiten bij de regionale context. De
positionering in de regio wordt afgestemd met regionale partners. Inzet is vereist op het versterken van de regionale
samenwerking met de Hoveniersbranche en VHG zodat we de (branche)opleidingen en LLO-activiteiten maximaal kunnen
inzetten. Hierbij wordt natuurlijk ook gebruik gemaakt van de VHG licentie voor branche-opleidingen die de Lentiz
onderwijsgroep voor meerdere locaties bezit. Het opleidingsaanbod moet passen bij de economische (grote arbeidsmarkt
vraag naar arbeid) en inhoudelijke ontwikkelingen in de branche (duurzaamheid, De Levende Tuin).
We pakken deze ontwikkeling bovenschools op.
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Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

-

-

-

-

2022
-

-

-

-

er is een nauwe samenwerking gerealiseerd tussen het regionale hoveniersbedrijfsleven in nauwe verbinding met
de brancheorganisatie VHG, Lentiz en de regionale overheden gerealiseerd op verschillende plekken in onze regio
w.o. Maasland, Barendrecht/Middelharnis en Oostland.
Het curriculum van de Hoveniersopleidingen is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven geactualiseerd en
moderne ontwikkelingen en innovaties zijn opgenomen in het curriculum. De structurele samenwerking met de
branche borgt het actueel houden van de opleidingen.
Er is een speciaal programma voor de kennismakings- en doorstroom programma’s vanuit de regionale vmbo
scholen.
Er zijn inspiratietuinen gerealiseerd op minimaal twee plekken waar inspiratie kan worden opgedaan.
30 bedrijven werken actief mee aan de hoveniers-opleidingen waardoor we bedrijfsnabij of hybride opleiden en
ontwikkelingen in bedrijfsleven direct integreren in onze opleidingen. Vromen die daarbij worden gerealiseerd
zijn: gastlessen, bedrijfsbezoeken, hybride leeropdrachten vanuit het bedrijfsleven zijn geïntegreerd in het
onderwijs, leermeesters uit bedrijven verzorgen meerdere onderdelen uit onze opleidingen.
Studenten zijn tevreden over de hoveniers opleidingen en scoren gemiddeld minimaal een 3,5 uit 5 op de JOB
monitor.
Om te voldoen aan de arbeidsmarktvraag bevorderen we de instroom van Studenten in de hoveniersbranche. Het
aantal neemt met 20% toe tot 150 studenten. Daarnaast leiden we 100 studenten op in de VHG branche
opleidingen voor volwassenen.
Er is een duidelijk beeld van de positionering van de verschillende hoveniersopleidingen in onze regio en beeld
met de VHG over het vormen van een regionale VHG hotspot waar MBO opleidingen op niveau 2,3 en 4 worden
aangeboden, sterke relaties zijn met vmbo, de VHG branche opleidingen draaien en de hotspot dient als
meetingspoint voor o.a. het regionale bedrijfsleven.

De VHG hotspot is gerealiseerd op één van de regionale opleidingsplekken en is een meetingpoint ook voor
bedrijven, overheden en onderwijs. De campus is verbonden met de provinciale, landelijke agenda’s en het
centrum voor innovatief vakmanschap/praktijkcluster rond VHG.
De VHG hotspot is nu ook gekoppeld aan de regionale PO en VO scholen.
50 bedrijven werken actief mee aan de hoveniers opleidingen waardoor we bedrijfsnabij of hybride opleiden en
ontwikkelingen in bedrijfsleven direct integreren in onze opleidingen. Vromen die daarbij worden gerealiseerd
zijn: gastlessen, bedrijfsbezoeken, hybride leeropdrachten vanuit het bedrijfsleven zijn geïntegreerd in het
onderwijs en leermeesters uit bedrijven verzorgen meerdere onderdelen uit onze opleidingen.
Studenten zijn tevreden over de hoveniers opleidingen en scoren gemiddeld minimaal een 3,5 uit 5 op de JOB
monitor.
Om te voldoen aan de arbeidsmarktvraag bevorderen we de instroom van studenten in de hoveniersbranche. Het
aantal neemt met 40% toe tot 175 studenten. Daarnaast leiden we 100 studenten op in de VHG branche
opleidingen voor volwassenen.
Studenten hebben een na afstuderen een baan op niveau cq. n het hoveneirsbranche of studeren aan het HBO.

1D
De hippische opleidingen worden in namenwerking met Equestrum en regionale bedrijfsleven krachtig
gepositioneerd in Midden Delfland. Daarmee faciliteert de Lentiz onderwijsgroep het hippsiche bedrijfsleven in de
regio’s en bereiden studenten en werkenden optimaal voor op hun toekomst in de hippische branche. De realisatie van
de publiek-private Equestrum campus is gericht op 2021.
Afgelopen jaren is daarmee de basis gelegd van de hippische campus gelegd. Zowel het (hippische) bedrijfsleven als de
gemeente/provincie en de MRDH werken intensief samen met de Lentiz onderwijsgroep om de komende jaren een fysieke
hippische campus te realiseren in Midden Delfland, “Equestrum hét hippische kennis- en innovatiecentrum”. De campus
wordt ontwikkeld vanuit kernbegrippen ‘circulair’, ‘duurzaam’, ‘innovatie en kennis’ en ‘technologie’. De campus wordt zo
ingericht dat onderzoekers, docenten en de bedrijven de faciliteit kunnen gebruiken voor onderzoek-, en
kennisontwikkeling. Nieuwe arrangementen in termen van onderwijs-bedrijfsleven kennis ontstaan doordat de lijnen
verkort zijn.
Het doel is tevens om de hippische sector binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag naar een volgend niveau te tillen
op het innovatieaspect. Dit speerpunt van Equestrum gaan we, gebruikmakend van de beschikbare middelen, verder
uitwerken en versterken. De daaruit voortvloeiende resultaten van onderzoek en innovatie op gebied van o.a. breeding,
scouting, dierenwelzijn, circulariteit, gebruik van automatisering/robotisering/ sensortechnologie/big data,
diergeneeskunde komen direct beschikbaar in de branche. Hiervoor brengen we de komende periode bedrijven,
overheden, universiteiten, innovatiebedrijven, studenten (wetenschappelijk en uit het beroepsonderwijs) bij elkaar en
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starten we programma’s, trainingen en masterclasses die onderzoek, innovatie, business en onderwijs thematisch aan
elkaar verbinden. Er ontstaat een ‘learning community’ waarin een practoraat ‘hippische innovatie’ wordt gerealiseerd
(mbo), die samen met lectoren (HBO) en wetenschappelijk kennis een vliegwiel voor onderzoek en daarmee
kennisontwikkeling vormen.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

-

-

-

2022
-

-

-

Er is een business-concept en ontwerp van de fysieke hippische kennis- en innovatiecampus gerealiseerd in
nauwe samenwerking tussen het regionale hippische bedrijfsleven in nauwe verbinding met Equestrum, Lentiz en
de (regionale) overheden. De plek waar de campus wordt gerealiseerd is vastgesteld en de realisatie wordt
voorbereid.
Het curriculum van de hippische opleidingen is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven geactualiseerd en
moderne ontwikkelingen en innovaties zijn opgenomen in het curriculum. De structurele samenwerking met de
branche borgt het actueel houden van de opleidingen. Hiervoor zijn 4 keer per jaar beroepenveldsessie waarin
hippische bedrijven en de school samenkomen.
15 bedrijven werken actief mee aan de hippische-opleidingen waardoor we bedrijfsnabij of hybride opleiden en
ontwikkelingen in bedrijfsleven direct integreren in onze opleidingen. Bij paardensport worden 2 dagen per week
in de bedrijven opgeleid door bedrijfsinstructeurs en docenten samen naast 1 dag stage.
Jaarlijks worden minimaal 4 landelijke experts bij de opleiding ingezet om specifieke delen van het curriculum te
verzorgen in de vorm van clinics.
Studenten zijn tevreden over de hippische opleidingen en scoren gemiddeld minimaal een 3,5 uit 5 op de JOB
monitor.
Om te voldoen aan de arbeidsmarktvraag bevorderen we de instroom van Studenten in hippische branche. Vanaf
2020 stromen er 20-25 studenten in bij paardensport, en 25-30 bij paardenhouderij.
Door de verbinding met de branche participeren en leren onze studenten structureel tijdens hippische
evenementen als het CHIO Rotterdam, het EK2019 en regionale hippische evenementen.

De Equestrum campus (internationale kennis – en innovatiecentrum) is gerealiseerd door het (hippische)
bedrijfsleven in nauwe samenwerking met Lentiz en de (regionale) overheden. De campus is een meetingpoint
voor de hippische branche en heeft ook een internationale profilering. De campus is verbonden met een 12
maandenkalender waarin ook cursussen, clinics, inspiratiebijeenkomsten voor de (internationale) hippische
branche worden aangeboden. Studenten krijgen hun opleiding in deze inspirerende campus.
25 bedrijven werken actief mee aan de hippische-opleidingen waardoor we bedrijfsnabij of hybride opleiden en
ontwikkelingen in bedrijfsleven direct integreren in onze opleidingen. Bij paardensport worden 2 dagen per week
in de bedrijven opgeleid door bedrijfsinstructeurs en docenten samen naast 1 dag stage.
Jaarlijks worden minimaal 6 landelijke experts bij de opleiding ingezet om specifieke delen van het curriculum te
verzorgen in de vorm van clinics.
Studenten zijn tevreden over de hippische opleidingen en scoren gemiddeld minimaal een 3,5 uit 5 op de JOB
monitor.
Om te voldoen aan de arbeidsmarktvraag bevorderen we de instroom van Studenten in hippische branche. In
2022 stromen er structureel 20-25 studenten in bij paardensport, en 25-30 bij paardenhouderij.
Door de verbinding met de branche participeren en leren onze studenten structureel tijdens hippische
evenementen als het CHIO Rotterdam en regionale hippische evenementen.
Studenten hebben een na afstuderen een baan op niveau cq. In de hippische branche of studeren aan het HBO.

1E
Integrale gebiedsbenadering voor het vitale platteland van Middelharnis als onderdeel van de Beroepencampus
Middelharnis waarin o.a. wordt samengewerkt met Albeda College, de regionale VO scholen, de gemeenten en het
regionale bedrijfsleven. Het integrale beeld van de Groene deel van de Beroepencampus is gereed in 2020.
Sinds de zomer van 2018 is gestart om de aanpak van de integrale gebiedsbenadering ook in Middelharnis toe te passen.
Hiervoor zijn de contacten met de gemeente gelegd, wordt aangesloten bij de economische bedrijvigheid en de
gebiedsvisie die er geldt. De Lentiz onderwijsgroep zal, zoals in de andere regio’s, dit in samenwerking met partners
onderzoeken en uitvoeren. De eerste jaren van de kwaliteitsagenda wordt gebruikt om tot een integraal plan voor de
ontwikkeling van MBO Middelharnis te komen. Uiteraard zal dit weer als onderdeel van een samenwerking met Albeda
College en de regionale VO partners RGO en de Prins Maurits om te komen tot de beroepencampus Middelharnis. Daarbij
wordt aangesloten bij de nieuwbouw van het Albeda en zal via die weg een onderdeel van de beroepencampus gaan
vormen. Het groene MBO zal kleinschalig blijven in deze regio. Dat betekent dat er een flexibel onderwijsmodel wordt
organiseren die de kwantiteit en daarmee slagkracht van de Lentiz onderwijsgroep gebruikt om de kleinschalig opleidingen
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van Middelharnis kwalitatief goed te kunnen blijven aanbieden. Hierbij zal ook de wijze waarop het onderwijs samen met
de bedrijven wordt vormgegeven en uitgevoerd een belangrijk aandachtpunt zijn. Dit zal gedurende de jaren een aanvulling
opleveren voor de huidige kwaliteitsagenda MBO.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

-

-

Integraal plan voor de ontwikkeling van MBO Middelharnis is gereed inclusief de planvorming van de regionale
beroepencampus in nauwe samenwerking met de regionale VO scholen (RGO/Prins Maurits) en Albeda college.
Lentiz zal hier actief in participeren maar niet investeren maar tot huurafspraken komen. Lentiz MBO
Middelharnis is onderdeel van de beroepencampus.
Onderdeel van het integrale plan is het integrale gebiedsbenaderingsplan voor MBO Middelharnis met als basis
een flexibel onderwijsmodel die gebruikt wordt om de kleinschalig opleidingen van Middelharnis kwalitatief goed
te kunnen blijven aanbieden. Hierbij zal ook de wijze waarop het onderwijs samen met de bedrijven wordt
vormgegeven en uitgevoerd een belangrijk aandachtpunt zijn.
Studenten zijn tevreden over de hippische opleidingen en scoren gemiddeld minimaal een 3,5 uit 5 op de JOB
monitor.

2022
De beroepencampus vmbo en mbo is gerealiseerd. Er is opleidingsaanbod aansluitend op de economische
activiteiten en bij de arbeidsmarktbehoeften in nauwe samenwerking tussen Lentiz en Albeda.
Het studentenaantal van Lentiz en Albeda samen is daarbij stabiel rond de 400-450.
Bedrijven zijn tevreden over het aanbod en de kwaliteit van de MBO opleidingen en scoren gemiddeld minimaal
een 7.
Studenten zijn tevreden over de hippische opleidingen en scoren gemiddeld minimaal een 3,5 uit 5 op de JOB
monitor.

1F
In 2019 en 2020 up-to-date maken van alle andere opleidingsportfolio’s dan 1A-1E aan de nieuwe regionale en
branche ontwikkelingen. Operationalisering in 2021 en 2022
Zoals eerder benoemd zal op basis van de integrale gebiedsbenadering en de start van drie nieuwe mbo -locaties het
opleidingsportfolio opnieuw bezien worden. Dit zal betekenen dat de Lentiz onderwijsgroep op basis van analyses en
gesprekken met partners sommige opleidingen zal afremmen, intensiveren, vernieuwen en of (st)opzetten. De reden voor
het herzien van de opleidingsportfolio’s is vooral in het kader van effectiviteit, innovatie en samenwerking. Denk aan de
toevoegen van digitale vaardigheden, ontwikkelingen in vakgebieden rond next economy, e.d. Ook wordt er onderzoek
verricht waar extra mogelijkheden zoals AD-trajecten, cross-overs, regionalisering van kwalificatiedossiers, ontwikkeling van
keuzedelen, certificeerbare eenheden, hybride leren en het aanbieden van een mogelijke M-jaar liggen.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

-

2022
-

-

Voor 50% van de niet in 1A-1D genoemde branches is het opleidingsaanbod geanalyseerd en stellen vast of er
veranderingen in het opleidingsaanbod doorgevoerd moeten worden én welke opleidingen verdiept, verbreedt of
anderszins aangepast moeten worden. Dit doen zij in gesprek met studenten, bedrijven en andere scholen.
Hierdoor worden alle opleidingen in nauwe verbinding met het betreffende bedrijfsleven ontwikkeld en
aangepast. Hierdoor innoveren we het onderwijs voortdurend en dragen op die manier meer bij aan de innovatie
van hun regio cq. werkgebied en aan de ontwikkelingen in de branches.
Er is een specifieke verkenning gedaan voor AD programma, branche-opleidingen, andere modules op voorspraak
van bedrijven en cross-over porgramma’s.

Voor 100% van de niet in 1A-1D genoemde branches is het opleidingsaanbod geanalyseerd en stellen vast of er
veranderingen in het opleidingsaanbod doorgevoerd moeten worden én welke opleidingen verdiept, verbreedt of
anderszins aangepast moeten worden. Dit doen zij in gesprek met studenten, bedrijven en andere scholen.
Hierdoor worden alle opleidingen in nauwe verbinding met het betreffende bedrijfsleven ontwikkeld en
aangepast. Hierdoor innoveren we het onderwijs voortdurend en dragen op die manier meer bij aan de innovatie
van hun regio cq. werkgebied en aan de ontwikkelingen in de branches.
De uitkomsten van de specifieke verkenning en de keuzes die we herin vanaf 2020 maken rond AD programma’s,
branche-opleidingen, andere modules op voorspraak van bedrijven en cross-over porgramma’s zijn
geïmplementeerd.
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1G
In 2022 hebben alle studenten van de Lentiz onderwijsgroep structureel een internationale ervaring in hun
opleiding, waarbij minimaal 30% van de studenten een internationale stage loopt (landelijk ongeveer 6%).
Meerdere locaties van de Lentiz onderwijsgroep hebben een sterke internationalisering verankerd in het curriculum. Daar
waar andere locaties wel de ambities hebben maar nog minder ervaring. Door gebruik te maken van ‘best practise’s en
delen van kennis zal er regie gevoerd worden op internationalisering zodat elke student binnen de Lentiz onderwijsgroep
een internationale ervaring heeft. Studenten de kans geven zich internationaal te oriënteren vanuit de wetenschap dat zij
wonen in een regio die vooral internationaal werkt.
De ambitie is dat iedere niveau 4 student de kans krijgt minimaal 1 keer een internationale stage uit te voeren en alle
niveau 2 en 3 een internationale ervaring op te laten doen middels uitwisseling en/of internationalisering op te nemen in
het onderwijscurriculum.
Tevens is de ambitie dat drie (internationaal relevante) opleidingen van de Lentiz onderwijsgroep tweetalig
beroepsonderwijs aan.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

2022
-

In 2022 hebben 60% van de studenten van de Lentiz onderwijsgroep structureel een internationale ervaring in
hun opleiding, waarbij minimaal 20% van de studenten een internationale stage loopt (landelijk ongeveer 6%).

In 2022 hebben alle studenten van de Lentiz onderwijsgroep structureel een internationale ervaring in hun
opleiding, waarbij minimaal 30% van de studenten een internationale stage loopt (landelijk ongeveer 6%).

1H
Gedurende de projectperiode van de kwaliteitsagenda werkt de Lentiz onderwijsgroep aan het waarborgen van
de kwaliteit van de curricula en leerinhouden door binnen Lentiz, per opleiding (crebo) samen te werken aan het vullen
van de ELO met modulaire curricula en content (leerinhouden), inclusief (bpv) opdrachten, formatieve toetsing,
projecten (hybride leren) en verdiepings- en verbredings- lesstof/opdrachten. In 2021 wordt de inhoud geëvalueerd
zodat eind 2021 alle curricula en leerinhouden gewaarborgd zijn in de ELO en up-to-date zijn aan de actuele situatie en er
continu maatwerk geleverd kan worden.
De Lentiz onderwijsgroep biedt op meerdere locaties dezelfde opleidingen aan. Dit effect is recent vergroot doordat er
verschillende regio’s en mbo-scholen toegetreden zijn tot de onderwijsgroep. Door de integratie van de voorheen Edudelta
scholen is er extra aandacht nodig voor de gezamenlijk aanpak van de opleidingen. Deze opleidingen zijn gebaseerd op
dezelfde dossier maar worden zo veel mogelijk aangepast aan de regionale wensen en behoeften. De teams realiseren zich
dat, om de kwaliteit van onze opleidingen op orde te houden en voor innovatie en intensivering van de opleiding,
samenwerking een vereiste is. De bestaande samenwerkingen op het gebied van ontwikkeling worden als succesvol ervaren
en zullen de komende jaren versterkt worden. Daarbij wordt voor een aanpak gekozen dat ook het leren van de docenten
bevorderd. In locatie overstijgende werkgroepen per crebo (veelal) gaan zij met hulp van het bedrijfsleven de ELO vullen
met curricula en content, inclusief (bpv) opdrachten, formatieve toetsing, projecten (hybride leren) en verdiepings- en
verbredings-lestof/opdrachten. Maar ook regionale (project) kansen vinden hun plek in het onderwijsconcept. Hierbij kan
natuurlijk ook materiaal vanuit de Civ’s of andere leveranciers worden ingezet.
Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd van de opleidingen op alle plekken en creëren de Lentiz onderwijsgroep de
mogelijkheid van flexibiliteit en maatwerk. Hierbij is Lentiz voorbereidt om continu in te kunnen spelen uit vragen uit de
regio. Daarbij wordt gewerkt aan:
een gestructureerde leeromgeving op basis van een modulaire inrichting van de opleidingen die wordt ontwikkeld
zodat uitwisseling toegepast kan worden tussen locaties (en wellicht tussen AOC’s/ROC’s ) evenals het ter
beschikking stellen van content voor andere doelgroepen.
verankering van bovenstaande in gemeenschappelijk Elektronische leeromgeving.
Hierdoor is:
Maximaal inzicht ontstaat voor zowel docenten als studenten over leerroutes en studievoortgang en daarmee
stimuleren we studenten tot een zo hoog mogelijke uitstroom en minimale vsv.
maken maatwerk (verdiepen, verbreden zowel op inhoud als didactiek) mogelijk
Doordat de basis overal op orde is/blijft, ontstaan er volop mogelijkheden om content snel te veranderen en we
kunnen flexibel inspelen op veranderingen arbeidsmarkt en arbeidsvraag.
Docenten worden gefaciliteerd de kwaliteitszorg elk jaar toe te passen op zowel onderwijsinhoud als aanpak en
op eenvoudige wijze aanpassingen in en door te voeren. Er ontstaat een mechanisme van continu verbeteren van
wat er is.
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Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

-

2022:
-

-

6.2

Voor studenten is er een gestructureerde eenduidige ELO in de basis ingericht en gevuld waardoor na integratie
van de nieuwe scholen in 2020 alle opleidingsplannen en actuele bijbehorende content op verschillende plekken
op eenzelfde manier beschikbaar zijn voor de studenten
Goed inzicht voor zowel docenten als studenten over leerroutes en studievoortgang en daarmee stimuleren we
studenten tot een zo hoog mogelijke uitstroom. We kunnen makkelijker maatwerk bieden en bevorderen
daarmee gelijke kansen voor alle studenten. Studenten scoren in de JOB monitor op dit punt minimaal een 3,5 uit
5.

Voor studenten is er een gestructureerde en goed functionerende ELO ingericht en gevuld waardoor alle
opleidingsplannen en bijbehorende actuele content op verschillende plekken op eenzelfde manier beschikbaar
zijn voor de studenten.
Werkdrukbeleving en werkplezier van docenten is gestegen omdat actuele content direct beschikbaar is en er
collegiale samenwerkingsgroepen zijn van vakcollega’s.
Goed inzicht voor zowel docenten als studenten over leerroutes en studievoortgang en daarmee stimuleren we
studenten tot een zo hoog mogelijke uitstroom. We kunnen makkelijker maatwerk bieden en bevorderen
daarmee gelijke kansen voor alle studenten. Studenten scoren in de JOB monitor op dit punt minimaal een 3,6 uit
5.

Speerpunt 2: Gelijke kansen en doorstroom

Inzet op gelijke kansen en doorstroom bevorderen de kansen van de huidige mbo ’ers om het maximale uit zichzelf te halen
ongeacht de achtergrond en afkomst. Het Mbo is bij uitstek de plek waar studenten de mogelijkheden krijgen om een vak
te leren en door te stromen naar hoger niveaus met bijbehorende arbeidsmarktperspectieven. De Lentiz onderwijsgroep
heeft in het SMP opgenomen dat we niet alleen inzetten op kennis maar ook op vaardigheden door middel van maatwerk
en Bildung. Concreet betekent dit dat er specifiek geïnvesteerd wordt in maatregelen die gelijke kansen en doorstroom
bevorderen.

Ambitie: Lentiz onderwijsgroep creëert soepele overgangen binnen krachtig
beroepsonderwijs zodat studenten voldoende kansen krijgen om succesvol in het
mbo in te stromen of door te stromen naar een vervolgopleiding of baan die past
bij hun ambities en talenten.
Ten behoeve van de bovenstaande ambitie heeft de Lentiz onderwijsgroep voor de periode van 2018-2022 de volgende
doelstellingen geformuleerd:
2A
In 2022 is Loopbaan verankerd in het curriculum van alle opleidingen.
Binnen de Lentiz onderwijsgroep wordt Loopbaan aangeboden om de studenten te begeleiding de juiste keuzes te maken
voor een vervolgopleiding of werk. Echter, traditionele arbeidsmarktprognoses zijn steeds minder voorspellend en
studenten hebben vaak brede interesses. Overbrengen van kennis blijft van belang binnen het onderwijs, maar net zo
belangrijk is het aanleren van vaardigheden om een juiste keuze te maken voor vervolgopleidingen, leven lang te leren,
flexibel en wendbaar te zijn en te manoeuvreren in een onzekere arbeidsmarkt. De studenten moeten ruimte krijgen voor
persoonlijke ontwikkeling door middel van Bildung. Met de focus op duurzaam en innovatief onderwijs door middel van
flexibilisering en versterkte focus op Bildung zal de aantrekkingskracht van het Groene onderwijs versterkt worden. Inzet op
Bildung zal onder meer een verstevigde plek krijgen binnen de loopbaanlessen.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
2022
-

Actieplan Loopbaan en burgerschap is gereed voor uitvoering toegespitst op de regio en de opleiding.

Loopbaan en burgerschap is onderdeel van het curriculum van alle studenten. Studenten worden structureel
begeleidt in hun studieloopbaan zodat ze bij hen passende keuzes kunnen maken voor een vervolgopleiding of
werk(ervaring).
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-

De studenten van de Lentiz onderwijsgroep scoren in 2022 in de JOB een 4 uit 5 op studieloopbaan begeleiding
ten opzichte van een 3.4 in 2018.

2B
De doorstroom vmbo-groen naar mbo-groen is een belangrijk thema. De doorstroom wordt de komende jaren
versterkt van 25% naar 30% in 2020 en 33% in 2022.
Uit de analyse blijkt dat de instroom van vmbo -studenten toeneemt als er acties zijn waarin vmbo groen en mbo groen
actief een programma met elkaar opzetten om de doorstroom te bevorderen. Hierdoor wordt de latente belangstelling van
vmbo-Studenten voor groene beroepen geactiveerd en neemt de doorstroom toe. Dit is van belang voor een flink aantal
branches waar structureel een grote arbeidsmarktvraag binnen onze regio’s is (o.a. alle Greenport-opleidingen, Food,
hovenier/loon, hippisch en milieu). Met extra inzet op de doorstroom vmbo-mbo in de groene sectoren kan de instroom
sterk verbeterd worden. Door gastlessen, meeloopdagen, oriëntatie stages e.d. kan er extra inzet gepleegd worden. Hierbij
sluiten we aan bij en versterken we bestaande initiatieven, en straten ook nieuwe arrangementen.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

In 2020 stroomt gemiddeld 30% van de studenten van vmbo-groen naar mbo-groen.

2022
-

In 2022 stroomt gemiddeld 33% van de studenten van vmbo-groen naar mbo-groen.

2C
De doorstroom van MBO4 naar HBO wordt versterkt (niveau 5 of 6). Per opleiding ligt de gemiddelde
doorstroom op het landelijke gemiddelde.
Op basis van de analyse in hoofdstuk 4.3. is de doorstroom naar het hbo inzichtelijk gemaakt. De Lentiz studenten die
doorstromen hebben een hoge mate van eerstejaars succes in het eerste jaar. Om de doorstroom naar het HBO te
versterken is er gekozen om de keuzedelen doorstroom HBO aan te bieden. Dit is echter niet genoeg. Via de LOB lessen zal
er meer aandacht komen voor de doorstroom. Per locatie wordt inzichtelijk gemaakt welke behoefte er bestaan ten
aanzien van het onderwijsprogramma om de doorstroom te verbeteren. Dit leidt tot actieplannen in 2019 die uitgevoerd
worden in de jaren daarna. In 2022 zijn alle studenten die de opleidingen hebben verlaten in beeld, er is een sterk
alumnibeleid.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
Het doorstroom- en alumnibeleid is Lentiz breed ontwikkeld zodat we de doorstroom van MBO4 studenten naar het
HBO verder versterken en de kans van slagen van deze studenten vergroten.
In 2020 hebben alle MO4 opleidingen nauwe contacten met HBO instellingen.
2022
-

In 2022 is de doorstroom van MBO4 binnen Lentiz naar het HBO minimaal op het landelijke gemiddelde.

2D
De doorstroom binnen de Lentiz onderwijsgroep wordt versterkt van niveau 1,2 en 3 naar bovenliggende
niveaus om de studenten te stimuleren eruit te halen wat erin zit. In 2020 behaalt gemiddeld 50% van de studenten een
diploma dat hoger is dan verwacht mag worden op basis van zijn of haar vooropleiding. Dit resultaat houden we daarna
vast.
De afgelopen drie jaar heeft de Lentiz onderwijsgroep de prestatie voor studiewaarde ontvangen. Dit betekend dat de
Lentiz onderwijsgroep erin slaagt studenten hoger te diplomeren dan verwacht werd op basis van zijn of haar
vooropleiding. Dit wil de Lentiz onderwijsgroep behouden en waar mogelijk verbeteren. Door in te zetten op o.a. in te
zetten op mentoraat, maatwerkprogramma’s en dergelijke.
Specifiek aandachtpunt is de doorstroom van niveau 1 en 2 naar een hoger niveau. De komende tijd zal uitgezocht worden
wat de redenen hiervoor zijn en welke maatregelen ingezet kunnen worden om de doorstroom te verbeteren. Een
belangrijk aspect van om de doorstroom te stimuleren is een duidelijk samenhang in het Lentiz onderwijsconcept tussen
onderwijsinhoud, aanpak en de begeleidingsstructuur. Dit ondersteund en faciliteert het werk van docenten en geeft
studenten een helder inzicht in voortgang, toekomstkansen en zo hoog mogelijk af studeren.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
Voor studenten is er een logische samenhang tussen de onderwijsinhoud van een opleiding, de aanpak en de
bijbehorende begeleidingsstructuur. Dit ondersteund en faciliteert het werk van docenten en geeft studenten een
helder inzicht in voortgang, toekomstkansen en zo hoog mogelijk af studeren.

57

-

In 2020 behaalt tussen de 30-50% van de studenten een diploma dat hoger is dan verwacht mag worden op basis
van zijn of haar vooropleiding. Dit resultaat houden we daarna vast.

2E
Vanaf 2020 nemen alle relevante opleidingen deel aan Skills Heroes en is het vast onderdeel van het
curriculum.
Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor het mbo. Er zijn wedstrijden voor verschillende niveaus en leerjaren. Studenten
krijgen de kans om hun talenten te laten zien in diverse vakrichtingen. De opdrachten worden ontwikkeld op basis van de
kwalificatiedossiers. De winnaar(s) van de voorrondes mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden, waarbij zij strijden
tegen studenten van andere mbo -instellingen. Deze wedstrijden vinden plaats op diverse mbo -instellingen in het land, met
door WorldSkills Netherlands ontwikkelde wedstrijdopdrachten. De winnaars van de kwalificatiewedstrijden gaan door naar
de nationale finale, waar bepaald wordt wie zich nationaal kampioen mag noemen in zijn/haar vakgebied. Deelname aan
deze wedstrijden bevordert de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van de student. Veel van de Lentiz opleidingen
participeren in de daarvoor relevante skills wedstrijden. Voor de opleidingen zal de komende jaren ingezet worden op het
verankeren en faciliteren van de skills wedstrijden in de curricula van de opleidingen.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
-

6.3

Vanaf 2020 kunnen studenten deelnemen aan een Skills wedstrijd als onderdeel van het curriculum voor alle
opleidingen waarvoor relevante Skills wedstrijden beschikbaar zijn.
We evalueren de effectiviteit voor studenten van de verschillende skills wedstrijden gekoppeld aan het curriculum
in 2021 en maken dan definitieve keuzes welke skills wedstrijden we structureel in het curriculum verankeren
vanaf 2022 en verder.

Speerpunt 3: Kwetsbare jongeren

Lentiz onderwijsgroep ziet het als haar wettelijke en maatschappelijke taak de inzet rondom kwetsbare jongeren te
versterken. Visie van de Lentiz onderwijsgroep is de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding dusdanig hoog moet zijn,
zodat alle jongeren maximaal de kans krijgen om op een zo hoog mogelijk niveau uit te stromen naar werk of een
vervolgopleiding. Dit is goed voor alle studenten maar vooral ook voor kwetsbare jongeren. Inzetten op hoogwaardig
onderwijs en begeleiding zal er toe leiden dat het aantal kwetsbare jongeren niet toeneemt maar afneemt. In deze
kwaliteitsagenda is meerdere keren beschreven dat de Lentiz onderwijsgroep zich terdege realiseert dat het aanbieden van
toekomstgericht onderwijs niet alleen (per opleiding, per school, per instelling) kan. Aanbieden van hoogwaardig, duurzaam
onderwijs en ondersteuning vergt een gezamenlijke aanpak op onderwijskundige aspecten. Het is nu tijd, om als AOC, in
samenwerking met partners een duurzaam concept te ontwikkelen die passend is bij het onderwijs van de toekomst.

Lentiz onderwijsgroep ondersteunt jongeren door uitstekend onderwijs en
persoonlijke begeleiding met als doel om uitval te voorkomen, door te stromen
naar een hoger niveau of een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Hierbij
hebben we specifiek aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.
Ten behoeve van de bovenstaande ambitie heeft de Lentiz onderwijsgroep voor de periode van 2018-2022 de volgende
doelstellingen geformuleerd:
3A

In 2022 is er een integrale begeleidingsstructuur voor alle opleidingen binnen de Lentiz onderwijsgroep. Het
mentoraat krijgt daarbij specifiek aandacht en alle mentoren hebben in 2020 het Lentiz-mentoraatprogramma
gevolgd.
Binnen het onderwijs kan het een niet los staan van de ander. Opstroom, doorstroom, tevreden studenten, goede bpvbedrijven hebben allemaal met elkaar te maken. In 4.6.1 is te lezen dat de Lentiz onderwijsgroep gemiddeld scoort op
onderwijs en begeleiding. Ook is aangegeven dat er echter verschil zit binnen de locaties en opleidingen. Om ervoor te
zorgen dat onze kwaliteit van de begeleiding als onderdeel van het gehele onderwijsproces sterk is, en deze minder
persoons- of opleiding afhankelijk is, is het van belang dat er gezamenlijke basis in de begeleidingsstructuur binnen de
Lentiz onderwijsgroep te ontwikkelen. We verenigen hiermee de expertise binnen de organisatie en waarborgen de
kwaliteit van de uitvoering per school.
Hiervoor zetten we de eerste jaren een overstijgende werkgroep op waarin alle mbo-scholen zijn vertegenwoordigd.
Specifiek aandachtpunt hierbij is de ontwikkeling van het Lentiz mentoraatsprogramma. Een mentor vervult een belangrijke
rol binnen het onderwijs. Hij of zij is onderwijskracht die ‘de studenten begeleidt bij zaken die niet direct met het
vakonderwijs te maken hebben, maar meer algemeen met de studie of school’, aldus Van Dale. De mentor is de spil in het
begeleidingsproces van studenten. Voor ouders en collega’s is de mentor of loopbaanbegeleider het eerste aanspreekpunt.
Binnen de Lentiz onderwijsgroep is het niet duidelijk wat nu precies van de mentor wordt verwacht in het kader van het
nieuwe SMP en het VSV. In de komende jaren zal ingezet worden op professionalisering van de mentor.
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Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

2022
-

-

Het mentoraat krijgt daarbij specifiek aandacht en alle mentoren hebben in 2020 een Lentizmentoraatprogramma gevolgd.

In 2022 is er een integrale begeleidingsstructuur voor alle opleidingen (die op maat van de doelgroep vanuit een
school wordt uitgevoerd) en dus studenten binnen de Lentiz onderwijsgroep. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
is basisbegeleiding en specifieke zorg voor jongeren in een kwetsbare positie.
De studenten van de Lentiz onderwijsgroep scoren in 2022 een 3.7 uit 5 voor de JOB op studiebegeleiding ten
opzichte van een 3.4 in 2018.

3B

In 2022 biedt de Lentiz onderwijsgroep een brede voorzienig voor studenten met gestapelde problematiek. De
aanpak van New Life wordt versterkt.
De Lentiz onderwijsgroep maakt deel van de RMC-regio Rijnmond. Vanuit de plusvoorziening biedt de locatie LIFE College
een regionaal vangnet aan voor jongeren in kwetsbare positie, New Life, en geldt als good practice. Het traject New LIFE
biedt door een helder onderwijsconcept en een sterk ondersteuningsaanbod onderwijs aan jongeren met gestapelde
problematiek. De jongeren krijgen de kans om binnen een verkort traject een startkwalificatie te behalen. Dit doet LIFE
College niet alleen. Samen met de gemeente, bedrijven en zorginstellingen. Zoals aangegeven in de analyse is er wel een
knelpunt betreffende toeleiding naar de arbeidsmarkt. Samen met de gemeente en bedrijven zal verder ontwikkeling op dit
aspect nodig zijn. Ook zal er onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om een brede mbo twee opleiding neer te
zetten dat past bij de wensen van de jongeren als bij de arbeidsmarktvraag in de regio. De versterking van de regionale
voorziening New Life heeft als voorwaarde dat het alleen uitgevoerd kan bij continuering van de plusmiddelen na 2020.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

2022
-

In 2020 is het plan van aanpak gereed met daarin te ondernemen acties rondom verbeden van New LIFE,
certificeerbare eenheden, mogelijkheden voor een brede niveau 2 en het verduurzamen van methodiek New LIFE
naar regulier. De basis is en helder onderwijsconcept en een sterk ondersteuningsaanbod onderwijs aan jongeren
met gestapelde problematiek. De jongeren krijgen de kans om binnen een verkort traject een startkwalificatie te
behalen. In 2020 wordt op basis van het plan van aanpak gestart.
In 2020 is het 8 tot 8 concept (door)ontwikkeld en nemen de mbo studenten van Life College deel aan de
activiteiten.
In 2020 biedt het LIFE College in samenwerking met de gemeente NT2 aan bij studenten die instromen vanuit
inburgeringsprogamma’s.
In 2020 begeleid LIFE@work studenten in kwetsbare posities bij de begeleiding van de bpv.

In 2022 biedt de Lentiz onderwijsgroep een brede voorzienig in Schiedam voor studenten met gestapelde
problematiek. De aanpak van New Life is de basis en wordt versterkt.
We hebben ongeveer 100 instroomplekken per jaar voor de New Life doelgroep.

3C

In 2020 scoort de Lentiz onderwijsgroep op het gemiddelde van de landelijke VSV normen. In 2022 scoort de
Lentiz onderwijsgroep onder de gestelde landelijke VSV normen.
In de analyse is beschreven dat de VSV gemiddelden van de Lentiz onderwijsgroep de afgelopen jaren licht gestegen zijn. De
belangrijkste oorzaak voor de stijging is de toename van de VSV in New LIFE en de toename van VSV in niveau 4. De
komende tijd zal sterk ingezet worden op zowel curatieve als preventieve maatregelen, die uiteraard ten alle tijden een link
hebben met onderwijs en begeleiding. Ook zal de inzet van maatschappelijk werk wordt uitgezet worden naar hogere
niveaus.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020
-

Er is een actueel plan van aanpak VSV gerealiseerd.
In 2020 is het VSV gemiddelde in lijn met de landelijke normen / gemiddelden voor alle niveaus.

2022
-

In 2022 is het VSV gemiddelde onder het de landelijke normen / gemiddelden.
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6.4

Speerpunt 4: Kwaliteit(szorg)

Als toekomstmaker neemt Lentiz de verantwoordelijkheid voor het vormgeven van het onderwijs van de toekomst. Daarbij
gaat de Lentiz onderwijsgroep een stap verder dan de eisen die de wetgever stelt. De Lentiz onderwijsgroep heeft een
scherpe eigen visie en een eigen kwaliteitsagenda, daarbij wordt de lat hoog gelegd. De scholen streven er dagelijks naar
om die hoge kwaliteitsnorm waar te maken. De Lentiz-organisatie ondersteunt de scholen daarbij met professionele
diensten als Onderwijs en Kwaliteit, HRM, ICT, Financiën, PR en Communicatie en Huisvesting en Facilitair. Uitstekend
onderwijs is daarbij natuurlijk onze eerste zorg; alles wat we doen staat ten dienste van dat doel. Daarom legt de Lentiz
onderwijsgroep zorgvuldig verantwoording af over onze inzet van middelen en mensen. Dit gebeurt doorlopend via Lentiz
Continu, periodiek via de Raad van Toezicht, via onder meer tevredenheidsonderzoeken en via extern toezicht van het
ministerie.

Ambitie: Lentiz onderwijsgroep handelt op basis van eigen, heldere visie en
kwaliteitseisen, met ruimte voor ontwikkeling en bijsturing. We borgen
kwaliteit van onderwijs, actuele leerinhouden, BPV en examens door in- en
extern intensief samen te werken bij de ontwikkeling hiervan en dit regionaal
krachtig uit te voeren. Hierbij wordt specifiek aandacht aan besteed om de
integratie van drie voorheen Edudelta scholen met drie Lentiz MBO scholen te
realiseren. Hierdoor is extra aandacht en inzet van middelen van belang.
Ten behoeve van de bovenstaande ambitie heeft de Lentiz onderwijsgroep voor de periode van 2018-2022 de volgende
doelstellingen geformuleerd:
4A Versterken uitvoering kwaliteitszorgsysteem mede door de integratie van drie voorheen Edudelta scholen binnen
Lentiz MBO.
Alle teams binnen Lentiz voeren structureel de quickscan en zelfevaluaties uit op team niveau en passen daarmee
structureel de PDCA cyclus toe op de alle opleidingen, waardoor een continu verbeteringen in de mbo opleidingen worden
aangebracht. Hierbij is een belangrijke doelstelling om innovaties en ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven continu op te
nemen in onze opleidingen en bijbehorende toetsinstrumenten. Hierbij is aandacht voor examinering in de brede zin alsook
specifiek voor de keuzedeel examens.
Doordat we in de periode van de kwaliteitsagenda te maken krijgen met de integratie van drie scholen van voorheen
Edudelta met de drie oorspronkelijke MBO scholen van Lentiz is het van belang deze integratie vanuit het perspectief van
kwaliteitszorg extra aandacht te geven. Hierbij werken we aan een gezamenlijke kwaliteitszorgmethodiek die de goede
elementen van beide kanten verenigd voor het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs en examens.
Daarbij kiezen we de insteek in de periode 2018-2022 steeds meer op opleidingsteam niveau vorm te geven en in te
richten. Dicht bij het onderwijsproces maar vanuit centrale afstemming en sturing zodat er één nieuw systeem over alle
scholen heen ontstaat.
Merkbare en meetbare effecten in 2020 en 2022:
2020:
-

-

2022
-

De integratie van de voorheen Edudelta scholen met Lentiz MBO op gebied van kwaliteitszorg is in de basis
ingevoerd met oog voor onderwijs, begeleiding en examens. Iedere school heeft een gefundeerd oordeel over de
kwaliteit van de opleidingen. De PDCA cyclus wordt zichtbaar toegepast.
Er is een eenduidige, duidelijk kwaliteitsinstrumentarium in de vorm van quick scans, zelfevaluatie, interne en
externe audtis o.a. vanuit het kwaliteitsnetwerk MBO.

In 2022 hebben MBO opleidingen (nog steeds) de voldoende beoordeling.

4B
Professionalisering en deskundigheidsbevordering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering vindt binnen de Lentiz onderwijsgroep op meerdere manieren plaats.
Allereerst hanteert de Lentiz onderwijsgroep een brede definitie van deskundigheidsbevordering aan. Volgens de Lentiz
onderwijsgroep beperkt deskundigheidsbevordering zich niet alleen tot het volgen van een training, opleiding of cursus.
Deskundigheidsbevordering vindt plaats daar waar er direct een link is met de gestelde ambities. De bovenschoolse
werkgroepen, deelname aan een beroepenvelden commissie en- of vak overleggen zijn wat betreft de Lentiz
onderwijsgroep deskundigheidsbevordering. Uiteraard zijn er ook specifieke trajecten die medewerker kunnen volgen om
de deskundigheid te bevorderen. Binnen de Lentiz onderwijsgroep was het gebruikelijk om per locatie een
professionaliseringsagenda op te stellen. In 2019 zal, mede door de komst van de nieuwe locaties, op basis van de gestelde
ambities uit deze kwaliteitsagenda een gezamenlijke professionaliseringsagenda opgesteld worden waarin alle activiteiten,
in de breedste zin van deskundigheidsbevordering, in opgenomen zal worden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij zal de
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deskundigheid en werving van jonge docenten voor met name de beroepsgerichte vakken. Door de aantrekkende
economie is het in sommige vakgebieden (bijv. Teelt) lastig om docenten te werven en behouden.
Merkbare en meetbare effecten in 2020:
2020
-

2022
-

De professionaliseringsagenda is gekoppeld aan de ambities en doelstellingen binnen deze kwaliteitsagenda.
Per MBO school is er een professionaliseringsplan dat een duidelijke link heeft met ambities uit het kwaliteitsplan
en- het meerjaren schoolplan.

Er heeft aantoonbare deskundigheidsbevordering plaatsgevonden conform professionaliseringsagenda /
professionaliseringplan van de school.
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7.

MAATREGELEN, PLANNING EN BUDGET

In dit hoofdstuk wordt, via een geïntegreerd document, inzichtelijk gemaakt welke maatregelen ingezet worden om de ambities te bereiken. Het is noodzakelijk om te benoemen dat er geen
eindbeeld wordt geschetst maar een ontwikkelrichting die de Lentiz onderwijsgroep samen met de belangrijkste partners richting zal geven.
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Ambitie 1: De ambitie van de Lentiz onderwijsgroep is dat het in 2022 onderwijs aanbiedt dat maximaal gericht is op de regio: het is relevant voor de groene arbeidsmarkt, afgestemd op de
ontwikkelingen in de samenleving en heeft een sterke verbinding met het regionale bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.
Doel

Maatregelen/acties

Budget

Effect (resultaten / indicatoren)

Betrokkenen / Partners

Doelgroep

1A

Onderzoek naar feitelijke inrichting practoraat
en hybride leren (afstemming bedrijven, hbo,
wo, vakdocenten)

2019:
180.000,2020:
180.000,2021:
100.000,2022:
100.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Lentiz: staf, management, docenten.

MBO Westland,
MBO Oostland,
MBO
Barendrecht

Aanstellen practor
Aansluiten docenten op activiteiten practor

Overheid:
gemeente Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas,
Zoetermeer en Alphen aan de Rijn, Naaldwijk, Barendrecht,
Westland
Ondernemers:
bedrijven in World Horti Center, Oostland en rondom
Barendrecht
VNO/NCW Oostland, LTO Glaskracht Nederland Greenport
West Holland, lokale
bedrijfsverenigingen en diverse partnerbedrijven, Hillenraad.

Aanstellen coördinator hybride leren
Aansluiten docenten op hybride leren
Stuurgroep netwerken Barendrecht
Campusvorming / vervolg netwerkuitkomst
samenwerkingen

Bedrijven
Studenten

Onderzoek:
Universiteiten van Delft, Leiden en Erasmus (LDE), Wageningen
University Research (WUR), Delphy, Demokwekerij

Uitwerkingen campusvorming Barendrecht
Aansluiten docenten op netwerkvorming
1B

Inrichting Try & Taste/Meetingpoint Food
Innovation Academy MBO LIFE College
Inspirerende evenementen vanuit Try&Taste/
meetingpoint organiseren
Intensiveren samenwerking met bedrijven.

2019:
110.000,2020:
110.000 ,2021:
70.000,2022
70.000,-

Zie hoofdstuk 6.

De Food Innovation Academy (FIA) is een
samenwerkingsverband bestaande uit een breed palet van
bedrijven uit de levensmiddelentechnologie, onderwijs en
overheden. Het gaat hier onder meer om Avandis, Cérélia,
Coolfresh, Farm Frites, FNLI, Friesland Campina, Giraffe Coffee,
De Graafstroom, Groen Agro Control, Inholland Delft, De
Koning Vlees, Lentiz onderwijsgroep, Meneba, Menken
Orlando, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Olympic Food
Group, Royal Steensma, SGS, Solina, Swartberg, Techniek
College Rotterdam, Tuinderij Vers, Unilever, Verstegen Spices,
Vlaardingen, Wellant en met verdere ondersteuning van Beko
Bakkerij Techniek, Inventech, Stable Micro, Van Asselt &
Alferink, en Vtechnology.

Proeflessen voor vmbo-scholen in
Try&Taste/Meetingpoint
Betrekken basisonderwijs
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Studenten
Bedrijven

Bedrijven,
gemeente,
ouders,
studenten
Bedrijven

Vmbo-scholen

1C

Stuurgroep Hovenier instellen
Ontwikkelgroep nieuwe hoveniersopleiding
(docenten, bovenschoolse
ontwikkelaar,brancheorganisatie VHG)
Afstemmen positionering inclusief hotspot

2019:
150.000,2020:
150.000,2021:
70.000,2022:
70.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Hoveniersbedrijven
Brancheorganisatie VHG.

Mbo Maasland,
mbo
Barendrecht,
mbo
Miidelharnis,
mbo Oostland.
Hovenierbedrijv
en
(v)mboStudenten
werknemers
hovenierbranche

1D

Stuurgroep en projectgroep versterken met
innovatie (practor)
Inrichting learning community (instellen
practoraat)
Aansluiten docenten en bedrijven bij practoraat

1E

Onderzoek gebiedsbenadering Middelharnis
Samenwerking ROC Albeda verder vormgeven
richting beroepencampus
Samenwerking vmbo verder vormgeven.
Flexibilisering opleidingen

2019:
40.000,2020:
40.000,2021:
30.000,2022:
20.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Overheid: gemeente Midden Delfland, Provincie ZH, MRDH
(mogelijk andere belangstellende gemeenten)
Bedrijven: 16 hippische kernbedrijven/equestrum members,
landelijke bonden KNHS, FNRS en KWPN, regionale hippische
platform Zuid Holland van de KNHS, hippisch innovatiebedrijf,
regionale partners die streven naar een fysieke campuslocatie
in Midden Delfland
Onderwijs en onderzoek: Lentiz MBO Maasland, Manege
Chardon en in dit project willen we universitaire
kennis/onderzoek

Starters

2019:
20.000,2020:
20.000,2021:
20.000,2022:
20.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Albeda, gemeente Goeree Overflakkee, provincie Zeeland,
bedrijven in de regio, LTO, RGO.

MBO
Middelharnis

Op basis van de concrete scholingsbehoefte ontwikkelt
de Lentiz onderwijsgroep voor de
werknemers/deelnemers een opleidingstraject.
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1F

Aanstellen programmamanager voor
doorontwikkeling opleidingsportfolio’s,
onderwijsprogramma, inhoudelijke kwaliteit,
afstemming en samenwerking
Alle scholen analyseren hun opleidingsaanbod
en stellen vast of er veranderingen in het
opleidingsaanbod doorgevoerd moeten worden
én welke opleidingen verdiept, verbreedt of
anderszins aangepast kunnen worden. Dit doen
zij in gesprek met studenten, bedrijven en
andere scholen.
Mogelijkheden waar we aan denken zijn:
hybride leren, brede oriëntatiejaren in
opleidingen, aanleren van andere vaardigheden,
andere inhoudelijke focus binnen opleidingen,
andere modules op voorspraak van bedrijven,
aansluiting AD-trajecten, praktijkleren,
certificaten, cross-overs etc.

1G

Werkgroep internationalisering oprichten (staf,
scholen); aanstellen coördinator
internationalisering.
Schrijven internationaliseringplan per school
met specifieke aandacht voor het bevorderen
van internationale ervaringen voor niveau 1 en
2.

2019:
110.000,2020:
110.000,2021:
50.000,2022:
50.000,-

2019:
75.000,2020:
85.000,2021:
75.000,2022:
60.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Studenten voor input analyse, bedrijven, S-BB, scholen in de
regio van de scholen.

Zie hoofdstuk 6.

Scholen, bedrijven met internationale activiteiten, nuffic,
subsidieverstrekkers internationalisering, netwerken
internationalisering.

Uitvoering plannen internationalisering:
verdiepingsslag voor ervaren scholen, opzetten
voor beginnende scholen, waaronder tweetalig
onderwijs bij beroepsvakken.
Good practices worden gedeeld, scholen met
minder ervaring kunnen leren van andere
scholen.
Plan internationalisering, vastgelegde resultaten
Eerste ervaringen voor beginnende scholen.
verdieping voor ervaren scholen, alle student op
niveau 4 kans op een internationale stage
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Alle scholen
Lentiz,

aangeboden gekregen. Iedere student op niveau
2 en 3 hebben een internationale ervaring
opgedaan.
1H

2019 en 2020:
Inrichting stuurgroep ELO.
Aanstellen projectleider ELO.
Vaststellen formats en onderwijskundige
uitgangspunten ELO.

2019:
360.000,2020:
360.000,2021:
100.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Per opleiding vakdocenten die bekwaam zijn in het
ontwikkelen van lesmateriaal en toetsen, Eduarte, externe
projectleider, andere scholen,

Werkgroepen van vakdocenten per opleiding
die de ELO inhoudelijk vullen. Zij koppelen terug
aan de collega’s op locatie (ivm draagvlak).
Formats ELO zijn gereed.
Gezamenlijke ELO, waardoor uitwisseling en
uniformiteit (ruggengraad en lokale ruimte)
gewaarborgd is.
Versterking samenwerking tussen docenten op
inhoud.
Meer mogelijkheden voor maatwerk en leren op
afstand.
2021: Vernieuwd inzicht voor mentoren /
coaches in vorderingen van studenten.
Eenduidig lesmateriaal voor dezelfde
opleidingen op andere locaties (inclusief
opdrachten en toetsen).
Kwaliteitsverbetering lesinhoud.
Duidelijkere informatie voor de student over de
vereisten van de opleiding en over de voortgang
tijdens de studie. Gemiddelde score JOB met
betrekking tot informatie, lesinhoud,
vorderingen, etc: 7.0
Inrichting van een PDCA-cyclus op inhoud.
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Lesprogramma’s die eenvoudig met bedrijven
gedeeld kunnen worden.

Ambitie 2: Lentiz onderwijsgroep creëert soepele overgangen binnen krachtig beroepsonderwijs zodat studenten voldoende kansen krijgen om succesvol in het mbo in te stromen of door te
stromen naar een vervolgopleiding of baan die past bij hun ambities en talenten.
Doel

Maatregelen/acties

Budget

Effect (resultaten / indicatoren)

Betrokkenen / Partners

Doelgroep

2A

Opstarten werkgroep loopbaan en burgerschap
Gereed actieplan loopbaan en burgerschap in
lijn met SMP inclusief
deskundigheidsbevordering hierin
Start eerste Pilot op alle locaties
Na evaluatie implementatie eerste jaar

2021:
65.000,2022:
65.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Loopbaan-agenda, bedrijven, gemeente, partner-scholen.

Studenten

2B

Opstarten werkgroep doorstroom
vmbo-mbo met als doel het opstellen van een
plan van aanpak om de instroom in de groene
beroepskolom te versterken.
Plan van aanpak doorstroom vmbo-mbo gereed
en operationeel

2020:
67.500,2021:
75.000,2022:
80.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Studenten voor input, alumni studenten, HBO, collega mboscholen, bedrijven en overheid.

Studenten

2C

Onderzoek naar mogelijkheden voor sterk
alumni beleid
Alumnibeleid is gereed en uitvoerbaar
Keuzedelen ter bevordering HBO worden
versterkt
Contacten Hbo worden versterkt

2020:
70.000,2021:
75.000,2022:
85.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Studenten, HBO, MBO, bedrijven

Studenten

2D

Aanstellen coördinatoren studiewaarde
Studiewaarde-monitor wordt ontwikkeld op
Lentiz niveau
Onderzoek naar studiewaarde voor 2016-2017.
Op basis van onderzoek worden doelstellingen
geformuleerd per opleiding.

2019:
30.000,2020:
30.000,2021:
30.000,2022:
30.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Docenten, vervolgonderwijs- werk

(kwetsbare)
studenten

2E

Coördinator op Skills en excellentie wordt
aangesteld, start werkgroep Skills.

2019:
45.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Intern in samenwerking met Skills.

(kwetsbare)
studenten
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Excellentieprogramma met o.a. Skills maken
onderdeel uit voor het curriculum voor de
opleidingen waar Skills wedstrijden voor zijn.

2020:
45.000,2021:
52.000,2022:
52.000,-

Ambitie 3: Lentiz onderwijsgroep ondersteunt jongeren door uitstekend onderwijs en persoonlijke begeleiding met als doel om uitval te voorkomen, door te stromen naar een hoger niveau of
een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.
Doel

Maatregelen/acties

Budget

Effect (resultaten / indicatoren)

Betrokkenen / Partners

Doelgroep

3A

Werkgroep begeleiding wordt opgestart bovenschools
In beeld brengen wat er nodig is om docenten
toe te rusten op de toekomstige
onderwijsontwikkelingen en het opstellen van
een professionaliseringsplan
Plan van aanpak begeleiding gereed
Gezamenlijke begeleidingsmentoraatprogramma voor Lentiz is
operationeel.

2019:
57.500 ,2020:
50.000,2021:
50.000,-

Zie hoofdstuk 6.

Samenwerking regio Rijnmond

Studenten

Stuurgroep New LIFE maakt plan van aanpak
voor verdere uitbreiding en verbreden New LIFE
Onderzoek naar mogelijkheden BBL/cross over
Bij New LIFE is de opleiding Verkoper doorontwikkeld
waarbij er een breed oriëntatieprogramma mogelijk is
met uitstroom naar werk of een passende
vervolgopleiding
Methodiek New LIFE onderzoeken voor de opleidingen
medewerker agrohandel en logistiek + medewerker
voeding en technologie
Onderzoek certificeerbare eenheden aanvullend
op het opleidingenpalet van LIFE College in
samenspraak met C&C
Uitgewerkte certificeerbare eenheden
aanvullend op de opleidingen binnen New LIFE
Studiegenoten (peers) worden sterker benut als
waardevolle hulpbronnen voor het succesvol
doorlopen van de schoolloopbaan hiervoor
wordt een coördinator aangesteld.

2019:
90.000,2020:
100.000,2021:
90.000,2022:
80.000,-

Zie hoofdstuk 6.

FIA, gemeente, ROC’s, samenwerkingsverband Rijnmond,
Stroomopwaarts,

Kwetsbare
jongeren

3B

2022:
50.000,-
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In samenwerking met gemeente en overheden
worden afspraken gemaakt voor niveau 1 en 2
over de toeleiding naar de arbeidsmarkt
Doorontwikkeling 8 tot 8 concept voor deelname
studenten op thema's vorming en talentontwikkeling
Versterken studentenraad
Ontwikkelen programma's voor extra inzet NT2 bij
studenten die doorstromen vanuit
inburgeringprogramma's.
Iedere student krijgt maatwerk aangeboden op de
ondersteuning die nodig is: doorontwikkeling van de
Zorg Doe activiteiten
Niveau 1 en 2 opleidingen werken met
groepsdocenten
Niveau 2 opleidingen kennen voldoende
schakelklassen/modules
Aanstellen coördinator oudercontacten.
Informatie-avonden voor ouders wordt een vast
onderdeel van het curriculum
Ontwikkeling LIFE@WORK gericht op
relatiebeheer, werven stages en opzetten
projecten mbt praktijkleren voor onze
studenten
3C

Ontwikkeling aanpak VSV en verzuim
versterken
Na grondig onderzoek, implementatie aanpak
VSV
Werkgroep Zorg verantwoordelijk voor
coördinatie aanpak verzuim en VSV

2019:
20.000,2020:
20.000,2021:
20.000,2022:
20.000,-

Zie hoofdstuk 6.

FIA, gemeente, ROC’s, samenwerkingsverband Rijnmond,
Stroomopwaarts.

(Kwetsbare)
jongeren

Ambitie 4: Lentiz onderwijsgroep handelt op basis van eigen, heldere visie en kwaliteitseisen, met ruimte voor ontwikkeling en bijsturing. We borgen kwaliteit van onderwijs, actuele
leerinhouden, BPV en examens door in- en extern intensief samen te werken bij de ontwikkeling hiervan en dit regionaal krachtig uit te voeren. Hierbij wordt specifiek aandacht aan besteed
om de integratie van drie voorheen Edudelta scholen met drie Lentiz MBO scholen te realiseren.
Doel

Maatregelen/acties

Budget

Effect (resultaten / indicatoren)

4A

Hernieuwde opzet kwaliteitskaart (ism ICTafdeling ivm data verzamelen).

2019;
72.500,2020;
72.500,-

Zie hoofdstuk 6.

Onderzoek naar kwaliteitsprogramma’s ter
versterking van de kwaliteitsmonitor.
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Betrokkenen / Partners

Doelgroep

Aanstelling kwaliteitsmedewerker mbo.
Uitvoering QuickScans op alle locaties.

2021:
72.500,2022:
72.500,-

Hernieuwde aandacht voor PDCA cyclus.
Opname van cyclus in schoolplannen,
teamplannen en QuickScan.
Format kwaliteitsbeeld per opleiding. Toezien
op kwaliteitsoordeel per opleiding.

4B

Professionalisering tbv ambities
kwaliteitsagenda, meerjaren schoolplan

2019:
50.000,2020:
75.000,-

Zie hoofdstuk 6.

MT, docententeams, medewerkers

Voor de gehele organisatie van de kwaliteitsplan wordt een projectcoördinator aangesteld:
2019:
75.000,2020:
75.000,2021:
75.000,2022:
75.000,-
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Docenten,
studenten.

8.

BIJLAGEN

De bijlagen bij dit document worden digitaal verstuurd. Hieronder een lijst met bijlagen die van belang zijn bij deze kwaliteitsagenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bronnenlijst Kwaliteitsagenda
Jaarverslag 2017 Lentiz onderwijsgroep
Strategisch meerjarenplan Toekomstmakers
Addendum Toekomstmakers
RMC regio aanpak VSV Rijnmond
Visie landbouw, natuur, en voedsel
Verkenning internationale business drive campus
Food Rijnmond Regio Visie
Notitie kwaliteitszorg MBO
Presentatie Equestrum
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