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Wie wordt de nieuwe directeur van MBO Westland? 
 
 
Lentiz Onderwijsgroep is voor de innovatieve, ondernemende en samenwerkingsgerichte school Lentiz MBO 
Westland in Naaldwijk op zoek naar een 
 

DIRECTEUR (1,0 fte) 
 
Een gedreven leider die er enorme voldoening uithaalt om een nog groter succes te maken van dit innovatieve 
initiatief van Lentiz, Albeda en ROC Mondriaan en die tegelijk de reeds bereikte resultaten weet te borgen. Een 
ervaren leidinggevende die op een betrouwbare en voorspelbare wijze leiding kan geven aan de school. Een 
boegbeeld en een geboren netwerker met ondernemingszin en lef en een behoorlijke dosis politiek-bestuurlijke 
sensitiviteit die relaties kan onderhouden met de samenwerkingspartners van de school. Een man of vrouw die 
bekend is met de wereld van het onderwijs en weet hoe hij of zij onderwijskundige ideeën en cijfers moet duiden. 
Jouw opdracht wordt om de inmiddels ingezette ontwikkelingen en plannen in verbinding met de partners te 
implementeren. 
 
 
Over MBO Westland 
MBO Westland is een ondernemende school in het hart van het Westland die is ontstaan uit een samenwerking 
van Lentiz, Albeda en ROC Mondriaan. De school biedt een breed scala aan opleidingen die voorbereiden op werk 
in diverse sectoren. Van handel tot techniek, van zorg en food tot groen. Creativiteit, innovatie en 
ondernemerschap zijn essentiële kenmerken van alle opleidingen. Topkwaliteit, innovatie en een internationale 
aanpak zijn speerpunten van de school. MBO Westland biedt onderwijs aan circa 1050 studenten en telt circa 100 
medewerkers. 
 
 
Samenwerkingsgerichte school 
MBO Westland is een samenwerkingsgerichte organisatie die doelbewust de verbinding zoekt met het 
(internationale) bedrijfsleven, overheden (zoals gemeenten), voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en andere 
stakeholders in de regio en wil bijdragen aan haar economische en sociale ontwikkeling. Daarnaast pakt de school 
nadrukkelijk ook een intermediairsrol als het gaat om de relatie tussen studenten en de professionele wereld waar 
zij na hun opleiding terechtkomen. MBO Westland verbindt werelden en wil zich profileren als een proactieve 
kennispartner. De school neemt zelf het voortouw als het gaat om samenwerking, innovatieve projecten en 
onderwijskundige vernieuwingen en is een betrouwbare samenwerkingspartner. Mbo Westland is een van de 
partners van het World Horti Center dat in hetzelfde gebouw gehuisvest is. 
 
 
Verantwoordelijkheden 
De te benoemen directeur maakt deel uit van het managementteam van Lentiz, is integraal verantwoordelijk voor 
Lentiz MBO Westland en is onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Federatie MBO Westland (waarin 
de besturen van Lentiz, Albeda en ROC Mondriaan zijn vertegenwoordigd) verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding van MBO Westland. In de school werk je nauw samen met vier teamleiders van de drie bovengenoemde 
partners.  
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Over Lentiz MBO Westland 
Als opleider in de sector 'Voedsel, Natuur en Leefomgeving' stemt Lentiz MBO Westland haar opleidingsaanbod af 
op de vele, moderne en grotendeels ook internationaal georiënteerde bedrijven en instellingen in het dynamische 
Westland. Lentiz MBO Westland maakt deel uit van Lentiz.  
 
 
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. 
 
 
Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en als je jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat 
je als kandidaat over de competenties beschikt die gebruikelijk zijn voor functies als deze. Meer informatie over 
MBO Westland vind je op mbo-westland.nl.  
 
Het betreft een fulltime functie in schaal 14 (max. € 6.768,-- bruto) conform de cao voor het MBO en de primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden van Lentiz. 
 
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 28 en 29 juni 2022. Op dinsdagochtend 5 juli vinden de eerste 
gesprekken met de benoemingscommissie plaats. Op vrijdagochtend 8 juli staat het tweede gesprek met de 
benoemingscommissie gepland.  
 
Je brief en cv kun je versturen via vbent.org ter attentie van de heer H.A. Hendriks o.v.v. vacaturenummer 
202200301. 
 
Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 - 205 16 00. 
 
We zien jouw reactie graag uiterlijk maandag 27 juni 2022 tegemoet. 
 
 
 
 

https://www.mbo-westland.nl/home
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-mbo-westland/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-mbo-westland/
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