
 

Profiel- en 
situatieschets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werving en selectie 
directeur Lentiz | Cursus & Consult (0,6-0,8 fte) 
 

 

 

Lentiz | Cursus & Consult maakt werk van leren! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, november 2021 

Henk Hendriks 

 



 

2 van 4     |     20210486NO01c-HH 

Lentiz onderwijsgroep is op zoek naar een ondernemende 

 

directeur Lentiz | Cursus & Consult 
 

met als standplaats World Horti Center in Naaldwijk. 

 

 

Wat bieden we je? 
Ben jij ondernemend en heb je zin in een uitdagende commerciële functie als directeur Lentiz | Cursus & Consult? De 

functie biedt veel zelfstandigheid en professionele ruimte op het breukvlak van onderwijs en sales met uitstekende 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Herken je je in dit aanbod? Lees dan verder en solliciteer! 

 

 

Wie zoeken we? 
Wij zoeken een directeur die het boegbeeld is van Lentiz | Cursus & Consult, die commercieel vaardig is en een 

teamplayer in de samenwerking binnen de Lentiz onderwijsgroep. Als directeur geef je leiding aan het commerciële 

team dat bestaat uit vijf accountmanagers, een officemanager en een administratieve kracht. Daarnaast werk je met 

een grote groep docenten en zzp’ers. 

 

De ideale directeur Lentiz | Cursus & Consult: 

 onderhoudt in samenwerking met de vijf accountmanagers de zakelijke relaties in ons afzetgebied; 

 weet bestaande netwerken te onderhouden en nieuwe netwerken aan te boren en te benutten voor nieuwe 

kansen; 

 weet commerciële kansen te benutten en is gewend om te werken met een omzettarget; 

 bouwt het productportfolio verder uit aansluitend bij regionale, landelijke en/of internationale ontwikkelingen; 

 kent en/of heeft affiniteit met het mbo-onderwijs als basis voor de samenwerking met regionale campussen en 

zes Lentiz mbo-scholen; 

 stelt kwaliteit centraal en evalueert/actualiseert continu het aanbod; 

 beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal in het kader van internationale projecten, cursussen en 

trainingen; 

 geeft professioneel sturing aan een compact team en een grote groep freelance-docenten en zzp’ers en weet 

mensen op hun kwaliteiten in te zetten; 

 optimaliseert verkoop-, marketing- en pr-strategieën; 

 weet het juiste evenwicht te vinden tussen in- en externe gerichtheid en strategisch denken en handelen versus 

een hands-onmentaliteit. 

 

 

Wat wordt je opdracht? 
Je gaat als directeur Lentiz | Cursus & Consult: 

 nog steviger positioneren binnen en buiten Lentiz onderwijsgroep; 

 als het boegbeeld en ook als ambassadeur Lentiz onderwijsgroep vertegenwoordigen in regionale, landelijke en 

in voorkomende gevallen internationaal netwerken; 

 onderzoeken wat mogelijk nieuw aanbod voor trainingen en opleidingen voor de branches kan zijn en of die 

belangrijk zijn voor de (regionale) bedrijven en Lentiz onderwijsgroep; 

 een hogere omzettarget realiseren die jaarlijks wordt vastgesteld; 

 de zes Lentiz mbo-scholen nog meer verbinden en inhoudelijk samenwerken met de regionale campussen, zodat 

de activiteiten in de regio elkaar versterken. 
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Wie zijn wij? 
 

Lentiz | Cursus & Consult 

Lentiz | Cursus & Consult is de commerciële afdeling binnen de Lentiz onderwijsgroep. Lentiz | Cursus & Consult 

ontwikkelt en verzorgt cursussen, trainingen en branche-opleidingen in opdracht van bedrijven en organisaties. Er is 

een basisaanbod aan cursussen en trainingen waar cursisten zich voor kunnen inschrijven. Lentiz | Cursus & Consult 

levert ook veel maatwerk. Er wordt met opdrachtgevers gewerkt aan de beste invulling voor de scholingsvraag van 

het bedrijf of de organisatie. De cursus die ontwikkeld wordt, is maatwerk en toegesneden op de specifieke behoefte 

en situatie. 

 

Lentiz | Cursus & Consult verzorgt opleidingen en trainingen voor particulieren, bedrijven en gemeenten in met 

name de volgende sectoren: Horti – Glastuinbouw en Agro-Logistiek Green – Hoveniers en groenvoorzieners en 

Food – Voedingsindustrie; Voeding & technologie, Voeding & kwaliteit en het IJscentrum. 

Het aanbod bestaat uit een breed scala aan cursussen voor (toekomstige) medewerkers en middenkaderpersoneel. 

De focus is gericht op vaardigheidstrainingen, arbeidscompetenties, kwaliteit en vakmanschap. Van teelt, bemesting 

en natuur- en gewasbescherming tot goede communicatie of managementvaardigheden en van veiligheid, 

bedrijfshulpverlening, techniek en logistiek tot ondernemen, hovenier en dierverzorging. Alle opleidingen en 

trainingen zijn praktijkgericht en afgestemd op de behoefte van de klant. Bij een incompanytraining of een 

maatwerktraject richt Lentiz | Cursus & Consult zich speciaal op de vraag van de klant. 

Het team van Lentiz | Cursus & Consult bestaat onder andere uit zes medewerkers in dienst. Daarnaast is er een 

flexibele schil van waaruit veel docenten en zzp’ers actief zijn in de ontwikkeling en uitvoering van de diverse 

trainingen, opleidingen, leergangen, certificeringtrajecten in samenwerking met de mbo-scholen. 

 

Lentiz onderwijsgroep 

Lentiz onderwijsgroep is een innovatieve organisatie in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Midden-Delfland, 

Westland, Barendrecht, Bleiswijk en Middelharnis. De organisatie telt veertien scholen met ongeveer 7.800 

leerlingen/studenten, 4.600 cursisten en 950 medewerkers. Lentiz onderwijsgroep biedt innovatief onderwijs in de 

vorm van vmbo, havo en vwo en diverse vormen van mbo in de groene sector, die vaak verbonden zijn met een 

regionale campus, zoals het World Horti Center, Equestrum, de Beroepscampus in Middelharnis en de Food 

Innovation Academy. Het is een ondernemende organisatie die onderwijsprojecten ontwikkelt in samenwerking met 

bedrijven en overheden in de regio. 

 

Lentiz verbindt werelden, als spil tussen onderwijs, overheden, organisaties en ondernemingen in de regio. Als 

kennispartner voor initiatieven van regionale partners, ook in nationaal of internationaal verband, en als 

intermediair tussen de belevingswereld van de leerlingen/studenten en de professionele wereld waarin zij na hun 

opleiding terechtkomen. 

 

Lentiz | Cursus & Consult biedt toegevoegde waarde aan Lentiz onderwijsgroep door verbinding te leggen met de 

regio en benadrukt het ondernemende karakter. Dit maakt Lentiz | Cursus & Consult relevant voor onze partners, 

voor wie we die medewerkers opleiden waaraan zij behoefte hebben in het kader van een leven lang ontwikkelen. 

 

 

Wat doen wij? 
Ons productportfolio is divers en speelt in op de behoefte van onze partners en klanten. 
Een greep uit ons aanbod: 

 Horti 

 Glastuinbouw 

 Teeltspecialist van assistent tot expert 

 Algemene tuinbouwkennis 

 Bemesting en plantfysiologie 

 Gewasbescherming 

  

https://www.lentiz.nl/cursus-en-consult
https://www.lentiz.nl/
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 Food 

 Voeding & technologie  

 Voeding & kwaliteit 

 Cursussen van het ijscentrum 

 Green 

 Hoveniersopleiding van assistent tot vakbekwaam hovenier 

 Projectleider groene ruimte 

 Wet natuurbescherming 

 Algemeen 

 BHV – VCA – veilig werken 

 Communicatietrainingen 

 Sales en ict-vaardigheden 

 

Daarnaast organiseren we BBL-opleidingen in samenwerking met de Lentiz mbo-scholen en het bedrijfsleven. 

Kennisdeling stopt niet bij de grens, daarom is Lentiz | Cursus & Consult betrokken bij verschillende internationale 

projecten. 

 

 

Verantwoordelijkheden 
Lentiz | Cursus & Consult is de commerciële afdeling binnen de Lentiz onderwijsgroep. Vanuit de integrale 

gebiedsbenadering is verbinden voor Lentiz belangrijk. Verbinden, dat doen we in nauwe samenwerking tussen 

scholen onderling en met externe bedrijven en andere partners in onze regio, nationaal en internationaal. 

Lentiz | Cursus & Consult speelt op het gebied van trainingen en cursussen een cruciale rol in onze regio’s. 

 

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk en verzorg je vanuit je netwerk in nauwe samenwerking met de 

accountmanagers de verbinding met onze opdrachtgevers. Je werkt strategisch in opdracht van de raad van bestuur 

en legt daaraan ook verantwoording af over de geboekte resultaten. Je werkt inhoudelijk en in de regio nauw samen 

met de mbo-directeuren van Lentiz, zodat er een natuurlijke verbinding is met onze scholen en de regionale 

campussen. Je neemt voor de inhoudelijke afstemming deel aan het Lentiz mbo-overleg en bent als ambassadeur van 

Lentiz onderwijsgroep zichtbaar voor de bedrijven en andere samenwerkingspartners. 

 

 

Praktische informatie en procedure 
Wanneer je je herkent in dit profiel, minimaal op hbo+-niveau opgeleid bent en beschikt over de benodigde 

kwaliteiten en ervaring om deze functie te gaan invullen, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren. 

Aanstelling betreft schaal 14 conform de cao mbo met een marktconform salaris (bij een fulltime functie € 5.066,-- 

tot € 6.788,-- bruto per maand) en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Belangrijke data 

 De voorselectiegesprekken vinden plaats op 30 november en 1 december 2021. 

 De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie staat gepland op vrijdagmiddag 3 december en de 

tweede op donderdagochtend 16 december. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Je motivatiebrief en curriculum vitae verstuur je via het sollicitatieformulier op vbent.org ter attentie van Henk 

Hendriks, onder vermelding van vacaturenummer 20210486. 

 

Voor meer informatie over Lentiz | Cursus & Consult kun je terecht op de website. Je kunt ook telefonisch contact 

met ons opnemen via 088-20 51 600. 

 

We zien je reactie graag uiterlijk 28 november 2021 tegemoet. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-lentiz-cursus-consult/
https://www.vbent.org/over-bt/team/henk-hendriks/
https://www.vbent.org/over-bt/team/henk-hendriks/
https://www.lentiz.nl/cursus-en-consult

