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Hoofdstuk 1 Inleiding en totstandkoming kwaliteitsplan MBO 
 
1.1 Inleiding 
 
Lentiz onderwijsgroep is een scholengroep voor VO en MBO in het Westland, Midden Delfland, 
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Naast MBO onderwijs verzorgen we ook VMBO en HAVO/VWO 
onderwijs in onze regio’s. Lentiz onderwijsgroep heeft drie MBO scholen in de groene sector, in 
Naaldwijk, Maasland en Schiedam. Het onderwijs verzorgen we vanuit de integrale 
gebiedsbenadering (zie ook hoofdstuk 2). 
In Naaldwijk vormen we samen met Mondriaan en Albeda de federatie MBO Westland. De partners 
van MBO Westland verzorgen samen en in goed overleg het MBO onderwijs gericht op de 
economische bedrijvigheid van het Westland en in aansluiting op de wensen van (toekomstige) 
studenten. MBO Westland is gehuisvest in een gebouw samen met de Dalton MAVO waar ruim 700 
leerlingen MAVO onderwijs volgen. 
MBO Maasland is samen met VMBO Maasland gepositioneerd in het groene gebied tussen de grote 
steden Den Haag. Delft en Rotterdam. Vanuit de school wordt zowel VMBO als MBO onderwijs in de 
groene sector verzorgd, gericht op de economische bedrijvigheden van het gebied in en rond Midden 
Delfland. Het gaat dan om opleidingen als hovenier, loonwerk, paardenhouderij- en sport, dier, 
groene recreatie en outdoor activities.   
In Schiedam is de derde MBO school van Lentiz gepositioneerd, LIFE College. Ook hier samen met het 
VMBO in één gebouw. Opleidingen zijn gericht op groen in de stad en sluiten aan bij die economische 
activiteiten die in de stad plaatsvinden in relatie tot groen.  
 
Om ervoor te zorgen dat het mbo ‘toekomstbestendig’ is, wordt mbo-instellingen gevraagd in het 
verlengde van het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015 extra inspanningen te plegen om de 
kwaliteit verder te verhogen. Het maken van kwaliteitsafspraken is hier een onderdeel van. Doel van 
deze afspraken is de kwaliteit van het mbo-onderwijs te verbeteren. Lentiz onderwijsgroep heeft de 
overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo (mede) ondertekend en dit kwaliteitsplan in aansluiting op 
het strategisch meerjarenplan ‘Windkracht 10’ opgesteld. Op basis hiervan wordt een aanvraag 
ingediend voor het ter ondersteuning van de kwaliteitsplannen ingestelde investeringsbudget.  Dit 
kwaliteitsplan richt zich op de vijf landelijk geformuleerde beleidsthema’s: 

- intensivering van taal- en rekenonderwijs;  
- kwaliteit van de beroepspraktijkvorming;  
- VSV 
- Studiesucces  
- Professionalisering,  

 
Daarnaast zal Lentiz een apart plan indienen op het thema Excellentie.  
 
Lentiz zal dit Kwaliteitsplan MBO opzetten vanuit haar strategische koers enerzijds zoals deze is 
vastgelegd voor de periode 2015-2018 (hoofdstuk 2), anderzijds is dit kwaliteitsplan MBO een 
verbijzondering hiervan op bepaalde thema’s voor het MBO onderwijs (hoofdstuk 4 en 5). De 
ambities, doelstellingen en activiteiten op genoemde thema’s zullen mede bepaald worden door de 
beschreven stand van zaken in de kwaliteitsanalyse (hoofdstuk 3).    
De hoofdstukken 4 en 5 zullen we dan ook opzetten door de thema’s van dit Kwaliteitsplan MBO af 
te zetten tegen onze strategische koers.  
 
Strategische koers: Goed en uitdagend onderwijs 

- Versterken taal en rekenonderwijs  
- VSV en studiesucces  

Strategische koers: Goed en uitdagend onderwijs, integrale gebiedsbenadering en regionale partner 
- Bevorderen van de kwaliteit van de BPV  
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Strategische koers: Goed werkgeverschap 
- Professionalisering  

 
Op deze plek is het verder nog goed te benoemen dat het Kwaliteitsplan MBO een looptijd heeft van 
2015-2019. We zullen in dit plan de ambities en doelen beschrijven voor deze gehele periode. De 
concrete activiteiten zullen we echter met name richten op de jaren 2015 en 2016. Daarna zullen we 
een tussentijdse evaluatie uitvoeren en op basis daarvan een addendum voor het Kwaliteitsplan 
ontwikkelen. De doelen en daaruit voortvloeiende activiteiten zullen goed aansluiten bij de (stand 
van de) realisatie van de doelen in 2015 en 2016 en de bijstelling en aanscherping van de doelen hier 
logisch uit voortvloeien voor de periode 2017-2019.  
 
Door middel van dit plan en het aanvullende addendum in 2016/2017 wil Lentiz onderwijsgroep haar 
trekkingsrecht op het investeringsbudget laten gelden voor de periode 2015-2018.  
 
1.2  Totstandkoming Kwaliteitsplan MBO binnen Lentiz onderwijsgroep 
  
Lentiz verzorgt haar MBO onderwijs voor ongeveer 1500 studenten vanuit de drie genoemde 
scholen. Vanuit onze sturingsfilosofie en vanwege de beperkte omvang van onze MBO scholen 
hebben we een platte organisatie waarbij RvB, directies en docenten nauw samenwerken bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs.    
 
Het Kwaliteitsplan MBO is binnen Lentiz onderwijsgroep opgezet vanuit de gedachte dat de 
implementatie start bij de ontwikkeling van het plan. Dat betekent dat we een flink aantal mensen 
uit onze MBO scholen hebben betrokken bij de ontwikkeling van dit plan.  
Allereerst is er een voorbereidingsgroep die het proces om tot het kwaliteitsplan MBO te komen 
begeleidt. Na zicht te hebben gekregen op de eisen en mogelijkheden is er op 28 januari 2015 een 
eerste inputsessie met bijna 40 personen uit de scholen (directies, docenten en leerlingen), staf en 
RvB georganiseerd in LIFE College. Op de vijf thema’s van het kwaliteitsplan is gestructureerd input 
geleverd vanuit deze groep. Deze input is letterlijk uitgewerkt in een overzicht. Deze input vanuit de 
scholen is besproken in de voorbereidingsgroep en in de kerngroep FOV zoals we die kennen binnen 
Lentiz. Per onderwerp is op basis van deze input een eerste uitwerking gemaakt per thema.  
Deze eerste uitwerking is besproken op alle scholen met de vertegenwoordigers van de 28 januari 
sessie maar ook andere docenten en leden van de OR zijn hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze 
besprekingen wordt de eerste versie van feedback voorzien door vertegenwoordigers uit de drie 
scholen. Hierdoor zien alle betrokken het plan langzaamaan ontstaan.  
De feedback wordt meegenomen bij het ontwikkelen van een eerste definitief concept dat 
uiteindelijk eind april is voorgelegd aan het MBO directeurenoverleg en de RvB ter vaststelling. 
Tevens worden het plan en de implementatie geagendeerd in de OR.   
 
1.3 Organisatie van de implementatie van het Kwaliteitsplan MBO  
 
Om de implementatie van de beschreven ambities, doelen en met name ook de activiteiten de 
komende jaren op een adequate manier te kunnen doen sluiten we enerzijds aan bij de 
besturingsfilosofie en  de staande organisatie van Lentiz en anderzijds zetten we in op een specifieke 
projectcoördinator specifiek ten behoeve van het kwaliteitsplan MBO.  
 
De implementatie van het Kwaliteitsplan doen we vanuit de resultaatverantwoordelijkheid van de 
scholen en directies binnen Lentiz. Gelijktijdig werken we vaak met boven schoolse projectgroepen 
en aanpakken zoals bij examenorganisatie en de invoering van FOV. Hierbij werken we met een 
kerngroep FOV waarin zowel de RvB, de directeuren, teamleiders en enkele stafmedewerkers zijn 
vertegenwoordigd. Deze kerngroep FOV aangevuld met een lid uit de OR zal ook voor de 
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implementatie van het Kwaliteitsplan MBO als stuurgroep gaan fungeren gedurende de komende 
jaren.  
 
Aangezien we vervolgens een flink aantal acties (zoals hierna beschreven) opzetten vanuit MBO 
perspectief met vertegenwoordiging vanuit de scholen, is het van belang iemand de coördinatie te 
geven over de vele initiatieven en (deel)projecten die in dit Kwaliteitsplan MBO oppakken. Een 
projectcoördinator die een aanjaagfunctie heeft, coördineert, mensen bijeen brengt, het 
kwaliteitsplan als uitgangspunt neemt maar ook oog heeft voor de ontwikkelingen in de scholen en 
gericht is op het realiseren van de projecten en uiteindelijk de doelen en ambities binnen Lentiz en 
de MBO scholen. Deze projectcoördinator heeft dan ook een stimulerende rol, maar bewaakt ook de 
voortgang. Constateert en ondersteunt. De projectcoördinator zal als linking pin fungeren tussen de 
stuurgroep (kerngroep FOV) en de projectgroepen die gezamenlijk of met één of twee scholen wordt 
opgepakt. Tevens biedt deze ondersteuning bij de implementatie op de individuele scholen vanuit 
het kader of voorwerk dat in de projectgroepen op MBO niveau heeft plaatsgevonden.  
 
Een belangrijk aandachtpunt is de spanning tussen MBO projecten en implementatie(mogelijkheden) 
in de scholen op een goede manier te gebruiken en ondersteunend te zijn aan de 
onderwijsprocessen binnen onze MBO scholen. Dit analoog aan hoe binnen Lentiz de coördinator 
Examenbureau functioneert.  
De daadwerkelijke implementatie binnen een school blijft zoals altijd de verantwoordelijkheid van de 
directeur van de school. 
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Hoofdstuk 2 Strategisch beleid Lentiz Onderwijsgroep 
 
De missie, visie en de strategische koers van Lentiz  
 
Op 10 oktober 2012 heeft Lentiz onderwijsgroep haar Strategisch Meerjarenplan 2013-20181 

gepresenteerd. Hierin leest u welke uitgangspunten de komende vijf jaar ten grondslag liggen aan 

het beleid van Lentiz onderwijsgroep. Alle Lentiz-scholen werken dit Strategisch Meerjarenplan uit in 

de eigen meerjaren schoolplannen.  

In het Strategisch Meerjarenplan zijn drie uitgangspunten leidend: 

1. Lentiz is één onderwijsinstelling met elf unieke scholen. 

2. Lentiz verzorgt onderwijs van hoge kwaliteit, gericht op het ‘talentprofiel’ van de leerling. 

3. Lentiz doet dat in verbinding met de regio’s waarin de scholen staan. 

Vanuit onderstaande visie werken we aan onze missie.  

Visie 

Lentiz onderwijsgroep is actief, innovatief en in ontwikkeling. Er zit dynamiek in ons doen en laten en 

in het woord Lentiz. Dit vertaalt zich in ons onderwijs en onze plannen.  

Lentiz onderwijsgroep is geworteld in de regio, de eigenheid van de regio kenmerkt het onderwijs 

van Lentiz. Het succes van Lentiz onderwijsgroep en de scholen wordt uiteindelijk bepaald door de 

wijze waarop de leerling zijn of haar weg vindt in de wereld. En daarvoor moeten we de wereld om 

ons heen centraal stellen.  

 

Missie 

Lentiz wil allereerst een professionele en aantrekkelijke werkgever zijn en een onderwijsorganisatie 

die leerlingen en studenten uitdagend en goed onderwijs aanbiedt. Om die ambitie te 

verwezenlijken, bewegen we ons altijd op het snijvlak van drie uitgangspunten: 

                                                           
1
 Het Strategisch Meerjarenplan van Lentiz kunt u vinden op: http://www.lentiz.nl/over-lentiz/strategisch-meerjarenplan  

http://www.lentiz.nl/over-lentiz/strategisch-meerjarenplan
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Lentiz verbindt werelden, als spil tussen onderwijs, overheden, organisaties en ondernemingen in 

onze regio. Als kennispartner voor initiatieven van regionale partners in internationaal verband. En 

als intermediair tussen de belevingswereld van onze leerlingen en studenten enerzijds en de 

professionele wereld waarin zij na hun opleiding terechtkomen.  

Door die wisselwerking met onze omgeving kunnen wij inspelen op de ontwikkelingen in onze 

dynamische regio. Maar interactie is altijd tweerichtingsverkeer. Dat betekent dat onze leerlingen, 

studenten, ouders, medewerkers en partners bepaalde verwachtingen hebben van ons onderwijs. 

Lentiz zet erop in om die verwachtingen te overtreffen, door zelf het voortouw te nemen in 

samenwerkingen, projecten en onderwijskundige vernieuwingen. 

Die leidende rol maakt Lentiz relevant. Voor onze leerlingen en studenten, die een opleiding krijgen 

die past bij hun passie en talenten, en bij hun toekomst in de actuele beroepspraktijk. Voor onze 

partners, voor wie we die arbeidskrachten opleiden waaraan zij behoefte hebben. Maar ook voor de 

regio als geheel, doordat we een bijdrage leveren aan een bloeiend maatschappelijk klimaat.    

In het Strategisch Meerjarenplan hebben we vervolgens onze doelen en beloften geformuleerd aan 

de hand van de volgende thema’s: 

 Lentiz onderwijsgroep is aanbieder van goed en uitdagend onderwijs. Dat definiëren we 
aan de hand van een aantal indicatoren, te weten: gericht op het herkennen en tot wasdom 
brengen van individueel talent, meetbaar kwalitatief hoogstaand, maatschappelijk relevant, 
regionaal relevant, internationaal georiënteerd en innovatief.  
Onze belofte: 

- We kennen het talentprofiel van iedere leerling en zorgen voor daarbij passend 
onderwijs. 

- De internationale component is een vanzelfsprekend onderdeel voor elke leerling. 
- Ouders worden actief betrokken bij het leerproces van hun kinderen: onze leerlingen. 
- We leveren een relevante bijdrage aan de burgerschapsvorming van de leerling. 
 

 Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar 

beroepsonderwijs op elf scholen in de regio’s Mainport, Greenport en Cittaslow. Daarnaast 

leveren we met Lentiz | cursus & consult trainingen en cursussen aan het regionale 

bedrijfsleven. 

Hierbij erkennen we dat het gaat om 11 unieke scholen die zich richten op de eigen regio 

waarin ze verbindingen leggen en werken vanuit een eigen uniek profiel.  

Onze belofte: 

- De interne doorstroom van vmbo naar mbo is groter dan 25%. 
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- Het slagingspercentage ligt hoger dan 90%, de onbelemmerde doorstroom is hoger dan 

90%. 

- Ten minste twee scholen scoren excellent. 

- Elke school wordt gekend door de omgeving. 

- Ons onderwijs wordt gekenmerkt door doorlopende leerlijnen (warme overdracht, 

contacten en samenspel met vervolgonderwijs). 

 

 Lentiz onderwijsgroep is actief in het gebied tussen Den Haag, Delft en Rotterdam. Binnen 

dit gebied onderscheiden we drie unieke economische systemen: 

- de Greenport is het wereldcentrum van de glastuinbouw en aanverwante 

bedrijvigheid; 

- de Mainport is de plek waar ons onderwijs een nieuwe, urbane invulling krijgt; 

- Midden-Delfland mag zich de Cittaslow-hoofdstad van Nederland noemen. Hier krijgt 

het vitale platteland vorm, met zijn hoogwaardige gebruiksfuncties. 

We werken hierbij vanuit de integrale gebiedsbenadering, vanuit een sterke internationale 

oriëntatie, dicht bij bedrijfsleven en vervolgonderwijs. Dit doen we bewust duurzaam.  
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Onze belofte: 

 

- Ons aanbod is gericht op de regio; (oud-)leerlingen en bedrijven scoren Lentiz hoog op 

relevantie en verbinding met het bedrijfsleven. 

- Uit leerlingtevredenheidsonderzoeken blijkt: 

1. dat leerlingen leren een netwerk op te bouwen en te benutten; 

2. dat Lentiz-leerlingen leren werelden te ontdekken (regionaal, internationaal, 

vervolgopleidingen en werk). 

- We kennen de ontwikkelingen in de regio en anticiperen daarop met ons 

onderwijsaanbod (urbane opleidingen, recreatie, wellness, business en management, 

logistiek en techniek). 

- Elke school heeft een op zijn leerlingen en regio toegesneden, helder onderwijsconcept. 

 

 Lentiz onderwijsgroep is een financieel gezonde organisatie met een duidelijke mening 

over de koers van haar onderwijs en over haar plek in de regio. We voeren onze eigen 

ambitieuze kwaliteitsagenda uit op een bedrijfsmatige, actiegerichte manier: Lentiz is in 

control. Daarbij hoort natuurlijk dat de randvoorwaarden in orde zijn: de gebouwen waarin 

onze medewerkers dagelijks aan de slag gaan en de faciliteiten waarvan zij gebruikmaken, 

zijn eigentijds en inspirerend. 

 
Onze belofte: 
 
- We werken in eigentijdse en inspirerende gebouwen, die integraal onderdeel zijn van het 

onderwijsconcept. 
- We gaan van beheer naar beheersing: in 2014 hebben we een In Control Statement. 
- Liquiditeit gemiddeld gedurende de looptijd van het Strategisch Meerjarenplan ≥ 1,2; 

solvabiliteit ≥ 30. 
- We hebben minimaal een stabiel leerlingaantal ten opzichte van peildatum 01-01-2012. 
- ICT faciliteert het onderwijsproces. 
- Onze interne en externe communicatie is optimaal (blijkt uit imago-onderzoeken en 

tevredenheidsonderzoeken). 
 

 Lentiz is trots op haar goed werkgeverschap. We geven onze medewerkers de ruimte om 
hun talenten te blijven ontwikkelen. Die ruimte schept ook verwachtingen: zoals we van 
onze leerlingen een winnaarsmentaliteit verwachten, zo willen we ook dat onze 
medewerkers excelleren. Op bestuursniveau hebben we HRM-beleid en bijbehorende 
instrumenten ontwikkeld die dit mogelijk maken. Op schoolniveau vertalen de directies 
ieder op hun eigen manier het Strategisch Meerjarenplan naar een schoolplan en 
daarbinnen formuleert iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan. De 
persoonlijke ontplooiing van iedere medewerker stimuleert een diversiteit aan talent: de 
grote kracht van onze organisatie. 
 

Onze belofte:  

- Onze organisatie kent professionaliteit en verantwoordelijkheid op alle niveaus. 

- Alle docenten zijn pedagogisch-didactisch bekwaam. 

- 95% van onze docenten heeft een relevante bevoegdheid. 

- 20% van onze medewerkers heeft een (recente) mastertitel. 
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- We onderhouden de POP-cyclus en het bekwaamheidsdossier. 

- Lentiz kent een motiverende leercultuur, die medewerkers uitdaagt en steunt om 

talenten te ontwikkelen. 

- Op iedere locatie waarderen medewerkers Lentiz als werkgever met minimaal een 7,5 

gemiddeld. 

 
Het kwaliteitsplan MBO zal gericht zijn op de doelen uit het Strategische Meerjarenplan. Daarbij kan 
het zijn dat de thema’s uit het Kwaliteitsplan extra aanleiding geven om op dit gebied een nadere 
concretisering van de doelen te geven.  
Het Kwaliteitsplan MBO biedt hierdoor een nader en meer geconcretiseerd kader en is een afspraak 
die geldt voor alle MBO scholen van Lentiz. De doelen zullen dus integraal onderdeel gaan uitmaken 
van de bedrijfs-resultatenplannen die de scholen in de jaren 2015-2018 jaarlijks ontwikkelen zodat 
de uitvoering van de plannen ook een plaats vinden in de uitvoering in de school. Hierdoor komen de 
doelen en activiteiten uit dit Kwaliteitsplan MBO ook terecht in de reguliere P&C cyclus van Lentiz.   
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Hoofdstuk 3 Stand van zaken en kwaliteitsanalyse  
 
Om zicht te geven op de uitgangssituatie van het MBO van Lentiz volgt hier een compacte integrale 
kwaliteitsanalyse van de resultaten zoals die de afgelopen jaren zijn geboekt.  
 
Ontwikkeling leerlingenaantallen en samenstelling populatie 

 

 
 
 
Inspectie onderzoek Staat van de instelling 2014 
 
In 2014 onderzocht de Inspectie van het Onderwijs de mbo-locaties van Lentiz uitgebreid in het 
“Staat van de instellingonderzoek”. De inspectie beoordeelde de onderwijs- en examenprocessen bij 
onze mbo-opleidingen als voldoende met uitzondering van de opleiding Bloem & design waar de 
inspectie op een aantal onderwijsonderdelen niet tot een voldoende oordeel kwam. Hiervoor heeft 
Lentiz een plan van aanpak opgesteld.  
In het onderzoek in 2014 onderzocht de inspectie ook de totale kwaliteitsborging binnen Lentiz en is 
daar positief over. De instelling scoort hier voldoende op. 
Ook alle onderzoeksvragen rond de wijze en inhoud van examineren zijn positief beoordeeld door de 
Inspectie van het onderwijs.  
 
 
 
 



12 

 
 

Citaat uit het rapport van de onderwijsinspectie: 
 
“De kwaliteitsborging van Lentiz is voldoende, omdat de organisatie op alle niveaus zicht heeft op de 
kwaliteit van het onderwijs. De sturing vindt plaats via kengetallen en normen (hard- en softcontrols) 
die vooraf zijn vastgesteld en eveneens via informatie op diepere informatielagen uit 
tevredenheidsonderzoeken en interne audits achteraf. Daardoor is de instelling in staat de kwaliteit 
van onderwijs, examinering en opbrengsten te volgen en de kwaliteit daarvan te meten, vast te 
stellen en waar nodig verder te verbeteren. 
De kwaliteitszorgsystematiek is centraal van opzet en volledig ingebed in de beleidscyclus. 
Kenmerkend voor Lentiz zijn de korte lijnen en de onderlinge interactie en betrokkenheid. De instelling 
heeft bewust een structuur opgezet waardoor samenwerking wordt bevorderd en interactie ontstaat. 
De samenwerking is goed zichtbaar bij de planvorming. De raad van bestuur betrekt in een vroegtijdig 
stadium directeuren, teamleiders, docenten en externen (netwerkbijeenkomsten met bedrijfsleven) bij 
de totstandkoming van het strategisch meerjarenplan. Hierin zijn de ambities en beloftes voor de  
komende jaren beschreven. Elke locatie maakt op basis hiervan een eigen locatiemeerjarenplan. 
Jaarlijks stelt de raad van bestuur een kaderbrief op, die de koers bepaalt van de verschillende 
teamplannen. De raad van bestuur heeft ervoor gekozen niet uitsluitend in cijfers te vatten (hard 
controls). Tevens wordt gestuurd op houdings- en cultuuraspecten, waarbij een duidelijke richting is 
aangegeven (soft controls). Voorbeelden hiervan zijn gastheerschap en zelfverantwoordelijkheid. Het 
effect dat wij zien is dat medewerkers trots zijn op hun school, vriendelijkheid uitstralen, uitnodigend 
zijn waardoor impliciet een plezierig leerklimaat voor studenten ontstaat. De planvorming en 
uitwerking zijn ondergebracht in een strak geregisseerde activiteitenkalender. De centrale stafdienst 
Strategie en Innovatie is bij dit alles ondersteunend en adviserend. Door deze werkwijze zien wij dat 
kengetallen overzichtelijk zijn en de juiste informatie bieden, zodat een controleerbare analyse 
mogelijk is. Bovendien maakt deze werkwijze een zorgvuldige afweging mogelijk die leidt tot 
passende verbeteracties (inspectierapport 21 maart 2014).” 
 
Voorkomen voortijdig schoolverlaten (VSV) 
 
Schoolverlaters zonder diploma 
 

 
 
Het aantal VSV-ers in het schooljaar 2013-2014 is 34 voor Lentiz MBO (voorlopige cijfers Ministerie 
OCW). Dit is een afname van bijna 17% ten opzichte van een jaar eerder. Onze mbo-scholen liggen 
met 3,4% VSV ruim onder het landelijk gemiddelde van 5,2%. Ook ten opzichte van de ROC- en AOC-
scholen in het Rijnmond gebied is ons VSV-percentage aanzienlijk lager: 3,4% ten opzichte van 7,8-
8,7%. 
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Meer gedetailleerde informatie over het percentage VSV-ers is per niveau beschikbaar. Lentiz 
voldoet in dat jaar aan bijna alle door de overheid gestelde normen voor 2012-2013 en 2013-2014.  
 
Prestatiebox                     Realisatie Lentiz 12-13                   Norm 12/13 Realisatie Lentiz 13-14   Norm 13/14 
MBO 1                                22,7%                                                <32,5%  56,50% (13 studenten) <27,50% 
MBO 2                               7,7%                                                   <13,5%  4,30% (8 studenten) <11,5% 
MBO 3 en 4                      2,7%                                                   <4,25%  1,62% (13 studenten) <3,5% 
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Jaarrendement/diplomarendement 
 

  
 
Het rendement van onze mbo-scholen lag in 2013 op 78,6 procent. Het rendement van onze mbo-
scholen lag in 2014 op 85,4 % procent. In 2014 hadden de mbo-scholen van Lentiz in totaal 639 
gediplomeerden. 
Lentiz MBO Maasland            174 gediplomeerden 85,3% rendement  
Lentiz MBO Greenport           269 gediplomeerden 85,7% rendement              
Lentiz MBO LIFE College        196 gediplomeerden 85,2% rendement             
 
Het is de komende jaren belangrijk te werken aan minimaal het vasthouden van de resultaten op dit 
niveau.  
 
Resultaten Nederlands en rekenen 
 
Lentiz participeert al enkele jaren in de COE pilotexamens voor Nederlands en later ook voor 
rekenen. Hieronder staan de resultaten op hoofdlijnen in de afgelopen schooljaren.  
 

 

Instelling

Locatie 

(portal 

account)

Gemiddeld 

cijfer

% 

voldoende

Gemiddelde 

score

Score landelijk 

gemiddelde:

2013-2014 Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 3F Lentiz onderwijsgroep 6,05 66% 85,28 88,69

Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 2F Lentiz onderwijsgroep 6,34 68% 69,18 77,13

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 3F Lentiz onderwijsgroep 5,07 34% 120,42 118,93

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 2F Lentiz onderwijsgroep 5,11 37% 109,88 112,71

2012-2013 Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 3F Lentiz onderwijsgroep 6,6 72% 93,27 88,7

Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 2F Lentiz onderwijsgroep 5,13 54% 62,55 88,7

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 3F Lentiz onderwijsgroep 5,17 40% 121,64 117,7

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 2F Lentiz onderwijsgroep 4,04 29% 90,14 112

2011-2012 Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 3F Lentiz onderwijsgroep 6 56% 87,94 88,7

Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 2F Lentiz onderwijsgroep nvt nvt nvt nvt 88,7

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 3F Lentiz onderwijsgroep 3,68 17% 113,06 117,7

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 2F Lentiz onderwijsgroep nvt nvt nvt nvt 112
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Voor Nederlands zien we langzaam aan de prestaties van de studenten verbeteren. Voor 2F is het 
afgelopen jaar zowel het gemiddelde cijfer als het percentage voldoende aanzienlijk toegenomen. 
Voor 3F is dit in mindere mate het geval. Lastig daarbij is dat deze toetsen het afgelopen jaar zijn 
afgenomen in het voorlaatste jaar waardoor de vergelijking met voorgaande jaren lastig is. 
 
Bij rekenen zien we dat de resultaten van de leerlingen toenemen en minder slecht worden. 
Inmiddels scoren de studenten zowel voor 2F als 3F ruim een 5 gemiddeld. Hier zal de komende jaren 
dus nog een aanzienlijke verbetering in moeten komen om de leerlingen kansrijk te maken voor 
diplomering ook bij de nieuwe zak- en slaagregeling. In hoofdstuk 4 zullen we bij de ambities, doelen 
en activiteiten hier nader op in gaan.  
 
Leerlingentevredenheid JOB 
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De afgelopen jaren is er in totaal een stap voorwaarts gemaakt in leerlingentevredenheid van 6,4 
naar 6,8 gemiddeld. Lentiz MBO heeft de ambitie om dit verder te laten stijgen naar een niveau van 
boven de 7,0. (Waarom 7 en niet 8 of zo, motivatie?) Hierop gaan we nader in in hoofdstuk 4. 
 
Als de thema’s op een rij worden gezet en we vergelijken 2012 met 2014 en tevens met het 
landelijke getallen ontstaat het onderstaande beeld: 
 

Lentiz 2014         was in 2012        landelijk 2014 
Veiligheid en sfeer           -             4.0         -             4.0                        -             3.8 
Organisatie                       -             3.2         -             3.0                        -             3.2 
Onderwijsfaciliteiten       -             3.6         -             3.6                        -             3.5 
Informatie                         -             3.4         -             3.2                        -             3.4 
Lessen                                -             3.4         -             3.2                        -             3.4 
Stage (BOL)                       -             3.4         -             3.4                        -             3.6 
Werkplek (BBL)                 -             3.8         -             4.4                        -             3.8 
 
Tevredenheid bedrijven  
 
In het zomer van 2014 vond de laatste (eigen) meting van tevredenheid plaats bij het beroepenveld. 
In totaal namen 205 bedrijven deel aan dit onderzoek. 158 bedrijven (80 %) waren (heel) tevreden 
over de stagiaires van onze scholen, 33 bedrijven (17 %) waren neutraal in hun oordeel en 7 
bedrijven (3 %) waren niet tevreden. Een aantal belangrijke conclusies zijn: 
 

 Om het bedrijfsleven een beter beeld te geven van het Lentiz MBO opleidingsaanbod is 
het raadzaam bij de start van een stage of aan het begin van het schooljaar de bedrijven 
hierover te informeren.  

 De BPV coördinatoren en BPV begeleiders vanuit de school moeten aandacht blijven 
geven aan de klantgerichtheid en informatievoorziening aan BPV bedrijven en 
praktijkopleiders. Ze moeten ze goed en volledig over de inhoud van de opleiding, de 
stage-opdrachten, examens, jaarplanningen etc. van de betreffende student/stagiaire.  

 De informatievoorziening naar de bedrijven voor de BPV moet worden verbeterd evenals 
de samenwerking met het bedrijfsleven rond de BPV. Dit zeker ook in verband met de 
nieuwe kwalificatiestructuur, de ontwikkeling van de keuzedelen en de 
opleidingsmogelijkheden die dit beidt.  

 De kwaliteit van de BPV opdrachten moet kritisch worden beoordeeld op inhoud en 
uitvoerbaarheid.  

 De bekendheid rond de afname en beoordelingen van de Proeven van Bekwaamheid is 
aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2011. 

 De algemene indruk van de BPV bedrijven is dat er te weinig contact tussen de BPV 
bedrijven en de school is.   

 
Tevredenheid personeel 

In maart 2014 heeft de Lentiz onderwijsgroep voor een eerste keer door een onafhankelijke externe 
organisatie (namelijk Effectory - http://www.effectory.nl/ ) haar personeelstevredenheidsonderzoek 
op de MBO-scholen laten uitvoeren.  
Onze scholen scoorden gemiddeld met een 7,2; daarmee scoorden we boven het landelijk 
gemiddelde (Benchmark MBO – 7,0). Meer specifiek scoort Lentiz MBO LIFE College een 7,8; Lentiz 
MBO Greenport een 7,1 en Lentiz MBO Maasland een 6,6.  
 

http://www.effectory.nl/
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Hoofdstuk 4 Focus op goed en uitdagend onderwijs en tevens partner in de regio vanuit 
de integrale gebiedsbenadering  

 
Vanuit de kwaliteitsanalyse zien we waar Lentiz MBO sterk in is en waar we de komende jaren nog 
extra op moeten gaan inzetten. Dit zullen we steeds weer doen vanuit de strategische koers die we 
hebben uitgezet. Daarom brengen we in hoofdstuk 4 en 5 onze ambities, doelen en activiteiten in 
beeld  gekoppeld aan onze strategische koers.   

Aangezien we binnen Lentiz werken vanuit een besturingsfilosofie die gekenmerkt wordt door 
resultaatverantwoordelijkheid hechten we veel waarde aan het op maat van een individuele school 
uitzetten van ontwikkelingen en doelen. Hierdoor kan optimale aansluiting met de betreffende regio, 
economische bedrijvigheid, (toekomstige) leerlingen en hun ouders worden bereikt. Gelijktijdig 
werken we in veel gevallen vanuit MBO perspectief om de meerwaarde van het geheel te gebruiken 
door gezamenlijke MBO ambities te formuleren, innovatie- en borgingskrachten te bundelen en een 
hogere efficiëntie tot stand te brengen. Door de combinatie van beide geldt dat het 
Kwaliteitsplanplan MBO ambities en doelen kent op MBO niveau met uitwerkingen naar 
gezamenlijke activiteiten, maar ook specifiek doel/acties op schoolniveau die zal/zullen gelden voor 
één bepaalde school.  

De hoofdstukken 4 en 5 zullen we de thema’s van dit Kwaliteitsplan MBO zoals aangegeven onder 
onze strategische koers te plaatsen. Achtereenvolgend gaan we in op: 

Strategische koers: Goed en uitdagend onderwijs 
- Versterken taal en rekenonderwijs  
- VSV en studiesucces  

Strategische koers: Goed en uitdagend onderwijs, integrale gebiedsbenadering en regionale partner 
- Bevorderen van de kwaliteit van de BPV  

Strategische koers: Goed werkgeverschap 
- Professionalisering  

 
 

Strategische koers:  Goed en uitdagend onderwijs 
 
4.1 Versterken taal en rekenonderwijs 
 
4.1.1 Wat is de uitgangssituatie? 
 
Doelstellingen in de periode 2010-2014 
 
In het oorspronkelijke beleidsplan Nederlandse taal en rekenen, juni 2010, zijn de volgende 
doelstellingen beschreven: 

a. Er is op 1 juni 2010 een ‘Taal- en rekenbeleid mbo’ binnen Lentiz mbo dat een 
gemeenschappelijk kader biedt waarin enerzijds de winst wordt benut om een aantal 
ontwikkelingen gemeenschappelijk op te pakken en gelijktijdig de ruimte wordt geboden aan 
de scholen om hier op de school naar eigen inzicht invulling aan te geven.  

b. In december 2013 is taal en rekenen geïntegreerd in de opleidingen en worden de studenten 
adequaat voorbereid om met succes aan de eisen voor taal en rekenen in het examen te 
kunnen voldoen. Waaronder:  

1. Deelname aan de voorbeeldexamens in 2010-2011; 
2. Deelname aan de pilotexamens voor niveau 4 in 2011-2012 en 2012-2013; 
3. Deelname aan de pilotexamens voor niveau 2/3 in 2013-2014. 
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c. Studenten krijgen zoveel mogelijk taal- en rekenonderwijs aangeboden op hun eigen niveau 
en met een passende pedagogisch-didactische aanpak. 

d. Door implementatie van integraal taal- en rekenbeleid is de aansluiting tussen vmbo en mbo 
enerzijds en mbo en hbo anderzijds verbeterd.  

e. Alle docenten zijn goed op de hoogte van de taal- en rekenvaardigheden die per niveau van 
de studenten worden verwacht aan het einde van hun opleiding en dragen bij aan de taal- en 
rekenvaardigheden van de studenten. Tevens zijn er vakspecialisten die de 
onderwijsactiviteiten op het gebied van Nederlands en rekenen verzorgen.  

De effecten van de onderwijsinspanningen op taal- en rekenvaardigheden van de deelnemers wordt 
gemeten door middel van monitoring van de deelnemersresultaten op instellingsexamens en (pré-) 
pilotexamens Nederlands en rekenen. 
 
Aanpak tot nu toe 
 
De laatste jaren heeft Lentiz gewerkt aan de implementatie van leerlijnen voor de vakken Nederlands 
en Rekenen in het mbo. Deze vakken zijn als aparte vakken op het rooster verschenen en hebben op 
enkele plaatsen een verzwaring in het aantal aangeboden lesuren gekend. De leerlijnen hebben de 
volgende opzet en zijn op alle locaties geheel of gedeeltelijk geïmplementeerd: 

1. Intake; 
2. Onderwijs volgens een vaste (minimale) leerlijn van taaltaken of rekentaken; 
3. Voortgangstoetsing; 
4. Individuele ondersteuning middels ondersteunende materialen; 
5. Examinering. 

 
In deze fase is er bewust voor gekozen om de koppeling met de beroepsinhoud nog geen onderdeel 
van de leerlijn te laten zijn, maar puur te focussen op de domeinen binnen de vakken: 
 
Nederlands: 
Lezen 
Schrijven 
Luisteren 
Spreken 
Gesprekken voeren 
 

 
Rekenen: 
Getallen 
Verhoudingen 
Meten en meetkunde 
Verbanden 
 

Gelijktijdig met de implementatie van de leerlijnen hebben docenten voor de vakken Nederlands en 
Rekenen diverse professionaliseringsactiviteiten ondernomen: 

 Een docent heeft een Masteropleiding Rekenen gevolgd; 

 Een groep docenten heeft een interne training gericht op Taal- en Rekendidactiek gevolgd; 
 
Resultaten tot nu:  
 
Voor Nederlands zien we langzaam aan de prestaties van de studenten verbeteren. Voor niveau 2F is 
het afgelopen jaar zowel het gemiddelde cijfer als het percentage aanzienlijk toegenomen. Voor 3F is 
dit in mindere mate het geval. Lastig daarbij is dat deze toetsen het afgelopen jaar zijn afgenomen in 
het voorlaatste jaar waardoor de vergelijking met voorgaande jaren scheef is. We zullen de komende 
jaren dus nog een flinke stap voorwaarts moeten zetten  

Bij rekenen zien we dat de resultaten van de leerlingen toenemen en minder slecht worden. 
Inmiddels scoren de studenten zowel voor 2F als 3F ruim een 5 gemiddeld. Hier zal de komende jaren 
dus nog een aanzienlijke verbetering in moeten komen om de leerlingen kansrijk te maken voor 
diplomering ook bij de nieuwe zak en slaagregeling. In hoofdstuk 4 zullen we bij de ambities, doelen 
en activiteiten hier nader op in gaan.  
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Vanuit een recent onderzoek naar de kwaliteit en de resultaten van het rekenonderwijs op de MBO 
scholen van Lentiz komt de volgende stand van zaken meer in detail naar voren (CED-groep, najaar 
2014). 
 

 
Ten opzichte van 2012-2013 is er een mooie vooruitgang te zien. Er zijn beduidend minder deelnemers die 4 of lager scoren. 

Binnen de groep die een 5 of 6 hebben scoort 28% een 5 in 2013-2014. In totaal scoren in 2013-2014 56% van de deelnemers een 5 of 

lager. 

 

Gemiddelde landelijke score: 114 = ongeveer 5,5 

School gemiddelde score: 112,6 = 5,3 

 

Instelling

Locatie 

(portal 

account)

Gemiddeld 

cijfer

% 

voldoende

Gemiddelde 

score

Score landelijk 

gemiddelde:

2013-2014 Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 3F Lentiz onderwijsgroep 6,05 66% 85,28 88,69

Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 2F Lentiz onderwijsgroep 6,34 68% 69,18 77,13

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 3F Lentiz onderwijsgroep 5,07 34% 120,42 118,93

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 2F Lentiz onderwijsgroep 5,11 37% 109,88 112,71

2012-2013 Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 3F Lentiz onderwijsgroep 6,6 72% 93,27 88,7

Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 2F Lentiz onderwijsgroep 5,13 54% 62,55 88,7

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 3F Lentiz onderwijsgroep 5,17 40% 121,64 117,7

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 2F Lentiz onderwijsgroep 4,04 29% 90,14 112

2011-2012 Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 3F Lentiz onderwijsgroep 6 56% 87,94 88,7

Totaaloverzicht resultaten COE Nederlandse taal 2F Lentiz onderwijsgroep nvt nvt nvt nvt 88,7

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 3F Lentiz onderwijsgroep 3,68 17% 113,06 117,7

Totaaloverzicht resultaten COE Rekenen 2F Lentiz onderwijsgroep nvt nvt nvt nvt 112
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Ten opzichte van 2011 zijn er bijna geen deelnemers meer die een 1 of 2 scoren. Het percentage deelnemers die een 3 of 4 scoren blijft 

door de jaren heen bijna gelijk. Dit geldt ook voor de deelnemers in de categorie 5 of 6. 

Binnen de groep die een 5 of 6 hebben, scoort 37% een 5 in 2013-2014. In totaal scoren in 2013-2014 81% van de deelnemers een 5 of 

lager.  

 

Gemiddelde landelijke score: 119,6 = ongeveer 5 

School gemiddelde score: 116,8 = 4,6 

 

 
Greenport laat op het 2F examen een mooie vooruitgang zien. In 2013-2014 heeft geen enkele een 4 of lager gescoord. 

Binnen de groep die een 5 of 6 hebben, scoort 21% een 5 in 2013-2014.  

 

Gemiddelde landelijke score: 110 = ongeveer 5,5 

School gemiddelde score: 128,6 = 6,8 
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In 2013-2014 laat Greenport op het 3F examen een iets negatiever beeld zien dan in 2012 – 2013. Het percentage deelnemers die een 4 of 

lager scoren is met 8% gestegen. 

Van de groep die 5 of 6 scoren scoort 29% een 5 in 2013-2014. In totaal scoren in 2013-2014  49% van de deelnemers een 5 of lager. 

 

Gemiddelde landelijke score: 118,3 = ongeveer 4,9 

School gemiddelde score: 124,7 = 5,6 

 

Weliswaar scoort Greenport boven het landelijk gemiddelde toch moet het percentage leerlingen die een 6 of hoger halen flink omhoog. 

Dit i.v.m. de slaag – zak regeling centrale examens. 

 

 
In 2013-2014 is er nog maar 1 deelnemer die in de categorie 1 + 2 scoort. Tevens is er ook een positieve stijging te zien in de categorieën 

5+6 en 7+8.  

Binnen de groep die een 5 of 6 hebben, scoort 28% een 5 in 2013-2014. In totaal scoren in 2013-2014 80% van de deelnemers een 5 of 

lager. 
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Gemiddelde landelijke score: 114 = 5,7 

School gemiddelde score: 104,7 = 4,6 

 

 
Lentiz Life College laat een mooie vooruitgang zien op het 3F examen. Er zijn beduidend minder deelnemers die een 1 of 2 scoren. Wel is er 

een toename in de categorie 3 + 4. 

Binnen de groep die een 5 of 6 hebben, scoort 9% een 5 in 2013-2014. In totaal scoren in 2013-2014  73% van de deelnemers een 5 of 

lager. 

 

Gemiddelde landelijke score: 119,6 = ongeveer 5,1 

School gemiddelde score: 114,2 = 4,4 

 

Overall conclusie vanuit het onderzoek van de CED groep: 
 
Op alle locaties zijn positievere resultaten te zien nadat Lentiz-breed beleid is ontwikkeld en 
afspraken zijn gemaakt op het gebied van rekenen. 
Gezien de gemiddelden en het aantal deelnemers die een 5 of lager halen moet er echter nog wel 
het een en ander gebeuren om te zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers slagen voor het 
rekenexamen.    
 
Verder maakt Lentiz MBO gebruik van de TOA examens. Hierdoor gebruiken we vooraf 
goedgekeurde examens. Het gebruik hiervan ziet er als volgt uit. 
 
# TOA afnames binnen Lentiz 
Periode van afname Nederlands Rekenen 

1 augustus 2009- 1 augustus 2010 43 0 

1 augustus 2010- 1 augustus 2011 201 5 

1 augustus 2011- 1 augustus 2012 723 394 

1 augustus 2012- 1 augustus 2013 2743 1324 

 
In het traject heeft ook deskundigheidsbevordering plaatsgevonden via de volgende trainingen 
cursussen.  
 
# geschoolde docenten Nederlands/Rekenen in 2010-2013 door: 
TOA-trainingen:  24 

Lentiz Academy: 12 

Andere externe trainingen: 15 
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4.1.2 Ambitie en doelen 
 
Ambitie 

Lentiz onderwijsgroep wil taal- en rekenonderwijs verzorgen dat ertoe leidt dat alle studenten 
voldoen aan de wettelijk gestelde eisen (referentieniveaus) en er extra uitdaging is voor die 
studenten die dit kunnen en willen. Ambitie is tevens dat er op basis van het bereikte eindniveau 
taal- en rekenen een soepele instroom in het bedrijfsleven en doorstroom naar hbo-opleidingen 
wordt gerealiseerd. 
 
Doelstellingen 2015-2019 
 
Voor de periode 2015-2019 formuleert de Lentiz onderwijsgroep de volgende doelstellingen: 
 

 Het formuleren en implementeren van taalbeleid en rekenbeleid op basis van uniforme 
MBO-uitgangspunten voortbordurend op de leerlijnen taal en rekenen die de basis vormt 
voor de implementatie op iedere mbo-locatie. Hierbij zullen we ook ingaan op de optimale 
klassenindeling (hoe stel je de groepen samen? niveaugroepen? Met welk niveauverschil zit 
je in de groepen?), reken- en taalstrategieën die we structureel integreren in de lessen en 
hoe zorgen we voor goede didactiek in alle taal en rekenlessen.   

 Implementatie van het drieslag-model voor rekenen binnen de leerlijnen (bestaande uit:) 
o Generieke instructielessen taal en rekenen; 
o Individuele begeleiding of RT voor deelnemers, met extra aandacht voor zwakkeren; 
o Integratie van taal en rekenen in de beroepsgerichte vakken. 

 Bovenstaande moet leiden tot minimaal 95% geslaagde deelnemers voor de vakken 
Nederlands en Rekenen (gecombineerd). 

 Tevens streven we naar een gemiddelde score van 10% boven het landelijke gemiddelde 
voor Nederlands en een score gelijk aan het landelijke gemiddelde voor Rekenen. Voor 
rekenen is dat voldoende stap voorwaarts als we kijken waar we op dit moment staan.   

 
4.1.3 Uitvoeringsagenda en activiteiten versterken Nederlands en rekenonderwijs  
 
 onderwerp doel/resultaat activiteiten  periode School en 

kosten  

NR1 

Proces/structuur 

Inrichten  

overlegstructuur 

Nederlands en 

overlegstructuur 

Rekenen 

Heldere structuur om het taal- 

en rekenbeleid met 

specialisten te kunnen 

opstellen en de basis voor de 

implementatie in de scholen 

te doen.  

 

Vakgroepen (expertgroepen) 

Nederlands en rekenen op 

MBO niveau.  

Aanstellen coördinator(en)/ 

kerndocent Nederlands en 

rekenen (op locatieniveau) en 

vaststellen taakverdeling  tussen 

collega’s. 

 

Vaststellen overlegstructuur 

over Nederlands en 

overlegstructuur over Rekenen 

per locatie. 

 

Opnemen in de jaarplanning: 4 x 

per jaar vakoverleg Nederlands 

en 4x Rekenen met een vaste 

agenda (inclusief PDCA). 

April-Juni 15 

 

 

 

 

 

sep-15 

 

 

 

 

Vanaf 

september 

2015 

doorlopend 

MBO 

 

2015: 15.000 

2016: 15.000 

2017: 15.000 

2018: 15.000 

NR2 

Didactiek 

Taal- en rekenbeleid  Formuleren uniforme 

uitgangspunten taalbeleid en 

rekenbeleid op MBO niveau  

en 

ontwikkeling taal- en 

Focus op  

1) het op orde brengen van de 

basis van het vak,  

2) organisatie van integratie van 

taal en rekenen in de 

Schooljaar 

2015-2016 

MBO 

 

2015: 30.000 

2016: 30.000 

2017:  
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rekenplan per school op basis 

van uniforme uitgangspunten. 

beroepsvakken:  

3) onderscheiden en uitwerken 

van (beroepsspecifieke) taal- en 

rekentaken binnen het 

vakgebied (=input 

leerarrangementen)  

4) didactische strategieën 

5) onderzoeken van de wijze van 

groepssamenstelling 

2018:  

NR3 Leerarrangementen 

Nederlands en 

rekenen per 

opleiding  

Uitwerken 

leerarrangementen voor 

iedere opleiding op basis van 

de leerlijn. 

Formuleren taaltaken per 

opleiding (mede afgestemd op 

beroepsvaardigheden) 

 

Ontwikkelen/verzamelen 

lesmaterialen obv taaltaken 

 

Ontwikkelen 

docentenhandleidingen 

 

Organiseren van aanpak voor 

voortgangsanalyse op 

studentenniveau 

 

Invoegen volgende prioriteiten 

in de leerarrangementen:  

1) Begrijpend lezen voor taal en 

rekenen;  

2) Examentraining als onderdeel 

van de lessen;  

3) Timing van het examen in het 

programma; 

 

Bespreken van didactische 

strategieën met vakdocenten die 

taal/rekenrijke vakken hebben. 

Inclusief het benoemen van 

beroepsspecifieke taal- en 

rekentaken. 

 

Uitwerken van taken en acties 

voor alle betrokkenen, op ieder 

niveau van de drieslag. 

Gebaseerd op de 

leerarrangementen. Inclusief 

ontsluiting van lesmaterialen. 

(Docentenhandleiding of 

Handboek Taal / Handboek 

Rekenen) 

Schooljaar 

2015-2016, 

2016-2017 

tweewekelijkse 

bijeenkomsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

MBO  

 

2015: 30.000 

2016: 30.000 

2017: 30.000 

2018: 

NR4 protocol ‘ER’ Uitwerken protocol ‘ER’ 

inclusief een werkwijze voor 

Remedial Teaching. 

Uitwerken van het protocol ‘ER’ 

inclusief een werkwijze voor 

Remedial Teaching. 

Organiseren aanpak voor RT 

binnen de scholen (overdracht, 

RT-aanpak, facilitering en 

roostering) met kleine groep 

experts. 

Pilots implementatie 2016-2017 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

MBO  

 

2015:  

2016: 10.000 

2017: 15.000 

2018 
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NR5 

Faciliteiten 

 Goede faciliteiten voor 

uitvoeren 

investeringsactiviteiten  

Centrale ontsluiting van 

lesmaterialen 

(leerarrangementen), 

oefenexamens, 

verdiepende/ondersteunende 

materialen, keuzedelen, inclusief 

vakgerichte opdrachten. 

 

Nieuwe faciliteiten voor taal en 

rekenen volgende uit de opbouw 

van de leerarrangementen 

(rekenkoffer, licenties voor 

taalprogramma’s). 

 

Extra onderwijstijd voor taal en 

rekenen volgende uit de 

leerarrangementen. 

 

Facilitering van Remedial 

Teachers in tijd en faciliteiten. 

 

Vanaf april 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 

september 

2015 

MBO  

 

2015: 30.000 

2016: 30.000 

2017: 30.000 

2018 30.000 

 doel/resultaat activiteiten  periode School en 

kosten  

PROF N Vakdocenten (Nederlands taal) 

voldoen minimaal aan het vereiste 

niveau (2F / 3 F). Vakdocenten kennen 

het taalbeleid van Lentiz en passen dat 

toe in het verzorgen van onderwijs. Zij 

werken evidence based en weten wat 

werkt om het taalniveau van 

deelnemers te verbeteren. Zij 

verzorgen gedifferentieerd onderwijs 

en sluiten aan bij het niveau van de 

deelnemers. Zij weten deelnemers te 

motiveren tot het gewenste niveau. 

Beroepsdocenten (en docenten 

overige AVO vakken) versterken de 

kennis en vaardigheden van 

deelnemers m.b.t. de Nederlandse taal 

door in de beroepsgerichte vakken het 

(juiste) gebruik ervan te stimuleren en 

te beoordelen. 

 

Per school 1 docent master op kennisgebieden 

 

Kennisoverdracht / workshops / studiedagen 

voor docenten Nederlands m.b.t. beleid en 

toepassen daarvan in het onderwijs. 

  

Zo ook m.b.t.  differentiëren in didactische en 

pedagogische aanpak bij verzorgen van lessen 

Nederlands. 

 

Kennisoverdracht / workshops voor 

vakdocenten en docenten van de overige AVO 

vakken m.b.t. stimuleren en beoordeling van 

correct schrijven en spellen van deelnemers.

  

 

Vanaf 

september 

2015 

doorlopend 

50.000 

PROF R 

 

 

 

 

Bevorderen van gedifferentieerd 

rekenonderwijs zodat deelnemers 

minimaal niveau 3 F behalen. 

Vakdocenten Rekenen en Wiskunde 

kennen de vijf domeinen en passen 

deze toe in de les. Vakdocenten 

hanteren een eenduidige aanpak 

m.b.t. reken-strategieën in hun lessen 

en voorkomen daarmee dat 

deelnemers in de war raken door een 

andere / wisselende aanpak. 

Alle docenten (AVO en beroepsvakken) 

weten wat een toets op niveau 2F en 

3F voor de deelnemer inhoud (hebben 

deze zelf ook gedaan). Zij kennen de 

Per locatie  behaald 1 docent een master op dit 

kennisgebied. 

 

Kennisoverdracht aan docenten Rekenen en 

Wiskunde m.b.t. de vijf (eerder vier?) domeinen, 

het rekenbeleid en het stimuleren / 

ondersteunen van hun collega’s (AVO en 

beroepsvakken) bij het verzinnen van 

rekenopdrachten. 

Kennisoverdracht aan docenten (AVO en 

beroepsvakken) zodat zij gaan bijdragen aan het 

versterken van het rekenniveau van de 

deelnemers (door het aanbieden van binnen hun 

vak passende opdrachten).  

Kennisoverdracht aan alle docenten (AVO en 

Vanaf 

september 

2015 

doorlopend 

50.000 
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mogelijke rekenstrategieën en weten 

welke strategie de deelnemer bij 

voorkeur gebruikt. In hun opdrachten 

en uitleg hanteren zij die 

rekenstrategie 

beroepsvakken) m.b.t. reken strategieën, het 

effect van wisselende uitleg op deelnemers, 

afspraken over te gebruiken rekenstrategieën. 

 

Toelichting: 

Deelnemers zijn gebaat met extra momenten 

waarin zij hun rekenvaardigheden kunnen 

oefenen. Alle docenten leveren daaraan in hun 

lessen een bijdrage. Alle docenten dienen 

bekend te zijn met de verschillende reken 

strategieën en kunnen aansluiten op de 

rekenstrategie die de deelnemer tijdens de 

basisschool geleerd heeft. Dit om geen 

verwarring bij de deelnemer te veroorzaken. 

 

 
4.2. VSV en studiesucces  
 
Bij dit thema nemen we het voorkomen van VSV samen met het bevorderen van studiesucces. Hierbij 
gaan we in op het borgen van het lage niveau van VSV binnen de scholen van Lentiz en tevens richten 
we ons op het bevorderen van het studiesucces van onze studenten. Beide indicatoren hebben 
verschillende indicatoren, maar de praktijk van alle dag achter die indicatoren is hetzelfde. We willen 
een goede school zijn waar zoveel mogelijk leerlingen een diploma (en startkwalificatie halen) en 
waar de studenten dit op een zo hoog mogelijk, maar ook bij hen passend niveau doen. Voor beide 
indicatoren formuleren we in deze paragraaf de ambities, doelen en de daarachter liggende 
activiteiten in onderlinge samenhang.  
 
4.2.1 Wat is de uitgangssituatie? 
 
Soms hangt alles met alles samen. VSV en “kwetsbare jongeren” zijn vaak twee kanten van dezelfde 

medaille; immers bij kwetsbare jongeren is het VSV% ongekend veel hoger dan bij andere jongeren. 

Niveau 1 en 2 deelnemers vallen veel vaker uit, en binnen niveau 1 en 2 is het % allochtonen, moeilijk 

lerenden, en jongeren met stapeling van problematieken, het hoogst. Studiesucces is vooralsnog een 

kengetal met kenmerken van een black box. Statistisch een boeiende klus, maar a) we weten nog 

niet wat we hierbij scoren en b) als we het wel weten is het maar de vraag of dat op zich 

sturingsinformatie bevat. Gelukkig beschikken we wel al een aantal jaren over gegevens ten aanzien 

van zaken als jaaropbrengsten, diplomaresultaat, enz (zie hoofdstuk 3). 
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Vooralsnog gaan we zoals gezegd dus werken vanuit een wat meer geïntegreerde aanpak voor beide 

thema’s. 

Analyse 

Binnen de drie locaties van Lentiz MBO is de afgelopen jaren het volgende beeld zichtbaar. 

Schoolverlaters zonder diploma 
 

 
 
Het aantal VSV-ers in het schooljaar 2013-2014 is 34 voor Lentiz MBO (cijfers Ministerie OCW). Dit is 
een afname van bijna 17% ten opzichte van een jaar eerder. Onze mbo-scholen liggen met 3,4% VSV 
ruim onder het landelijk gemiddelde van 5,2%. Ook ten opzichte van de ROC- en AOC-scholen in het 
Rijnmond gebied is ons VSV-percentage aanzienlijk lager: 3,4% ten opzichte van 5,6-8,7%. 
 
Meer gedetailleerde informatie over het percentage VSV-ers is per niveau beschikbaar. Lentiz 
voldoet in dat jaar aan bijna alle door de overheid gestelde normen voor 2012-2013 en 2013-2014.  
 
Prestatiebox                     Realisatie Lentiz 12-13                   Norm 12/13 Realisatie Lentiz 13-14   Norm 13/14 
MBO 1                                22,7%                                                <32,5%  56,50% (13 studenten) <27,50% 
MBO 2                               7,7%                                                   <13,5%  4,30% (8 studenten) <11,5% 
MBO 3 en 4                      2,7%                                                   <4,25%  1,62% (13 studenten) <3,5% 

 
Het totaal aantal VSV-ers is in 4 jaar tijd gedaald met meer dan 50%.  
Niveau 1 heeft ook een laag aantal maar is sinds het laatste jaar wel een aandachtspunt.  
 
Bij de voorlopige VSV cijfers 13/14 wordt een aantal van 34 vsv-ers genoemd. Nadere analyse leidt 

tot de conclusie dat daar nog wat zaken in zitten die in de definitieve cijfers rechtgetrokken zullen 

worden (oa. examenkandidaten, niveau 1 met diploma). Daarmee lijkt het definitieve aantal uit te 

kunnen komen op 19 vsv, oftewel 1,9 %. Daarbij is er geen significant verschil tussen de locaties, al 

zijn  er in Maasland relatief iets meer vsv-ers op niveau 4. 

Die negentien zijn als volgt over de locaties en niveaus te onderscheiden: 
Locatie niveau   1  2 3-4 
MBO LIFE College    1 4 1 totaal 6 
MBO Greenport       2 0 3 totaal 5  
MBO Maasland        0 1 7 totaal 8  
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Studiesucces: 

Vanuit MBO Transparant zijn de volgende gegevens beschikbaar: 

Het rendement van onze mbo-scholen lag in 2013 op 78,6 procent. Het rendement van onze mbo-
scholen lag in 2014 op 85,4 % procent. In 2014 hadden de mbo-scholen van Lentiz in totaal 639 
gediplomeerden. 
Lentiz MBO Maasland            174 gediplomeerden 85,3% rendement  
Lentiz MBO Greenport           269 gediplomeerden 85,7% rendement              
Lentiz MBO LIFE College        196 gediplomeerden 85,2% rendement             
 
Job enquête 6,8 (landelijk AOC 6,4) 

Conclusie n.a.v. de analyses: 

Lentiz heeft in de afgelopen jaren een forse kwaliteitsslag gemaakt bij het VSV en de overige 

opbrengsten. Gezien de huidige aantallen is consolidatie en wellicht nog verdere daling mogelijk. We 

willen t.o.v. onze belangrijkste vergelijkingsgroep, de AOC’s, het boven-gemiddelde resultaat 

behouden. 

Uiteraard is het daarbij van belang te analyseren welke factoren een rol hebben gespeeld in het 

bereiken van dit resultaat. Daarbij is het volgende te constateren: 

 Directeuren en teamleiders hebben sinds 2011 een veel sterkere focus gekregen op het 

voorkomen van VSV. De cijfers worden maandelijks gemonitord, administratieve fouten 

worden er uit gehaald, uitschrijven zonder voorgaande gesprekken met teamleiders over de 

problematiek en in laatste instantie zonder toestemming van de directeur zijn niet meer 

mogelijk. 

 Intake procedures zijn sterk verbeterd, met name voor wat betreft de focus op de vraag: 

welke problematiek brengt deze deelnemer met zich mee, kunnen we dat aan en hoe gaan 

we dat doen. Tot nu toe vooral op individueel niveau, en nog niet overal op systematische 

manier voor iedereen. 

 Tevens heeft de versterkte intakeprocedure geleid tot adequate plaatsingen op de juiste 

opleidingsniveaus.  

 In de begeleiding van de studenten tijdens hun studie hebben we stappen vooruit gemaakt.  

  

Kwetsbare jongeren 

Naast de verbetering binnen de locaties van Lentiz is sinds 2010 ook een Plusvoorziening opgebouwd 

binnen een van de locaties: LIFE College in Schiedam. In de afgelopen (bijna) 5 jaar zijn daar letterlijk 

honderden jongeren met gestapelde problematieken die (vooral) elders in de Regio Rotterdam-

Rijnmond voortijdig zijn uitgevallen opgevangen. De doelstelling was daarbij om (gemiddeld) 120 

jongeren per jaar te bedienen en minimaal op niveau 2 te diplomeren, met een succespercentage 

van (gemiddeld) 90%.  Die doelstellingen zijn behaald. New LIFE, zoals de voorziening heet, heeft 

door zijn aanpak een zekere faam opgebouwd als “schoolvoorbeeld” van een gerichte aanpak voor 

de meest complexe jongeren (onderzoek Overbelaste jongeren en voorzieningen in Rijnmond’ – 

Research voor beleid (2011) – Bokdam et al, en kamerbrief van 12 december 2014 ‘Extra kansen voor 

jongeren in een kwetsbare positie’).   
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 De aanpak kan nu verder worden doorgezet naar de Entree opleiding en nog beter worden ingebed 

in de regio, zeker nu de gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden hebben t.a.v. zorg, jeugd 

en de participatie wet.  

4.2.2. Ambitie en doelen VSV en studiesucces 
 
Ten aanzien van deze thema’s zijn de doelstellingen voor de periode 2015-2019 zijn als volgt. 

1. Over de periode 2015-19 gemiddeld is het algemene vsv-cijfer 3%. Daarmee blijft het 

ambitieniveau dus onder het landelijk gemiddelde. Daartoe wordt een aantal activiteiten 

uitgevoerd ter verdere verbetering van de kwaliteit van intake en de zorg (o.a. het 

beschrijven van de verantwoordelijkheden en medenemen van de effecten van passend 

onderwijs). Tevens worden zaken geborgd in vastgelegde procedures en documenten. 

2. De opbrengsten zoals vastgelegd in MBO transparant worden zeker stabiel gehouden 

(rendementen van tussen de 80-85%), waarbij we de ambitie hebben dat de 

deelnemerstevredenheid (JOB) gemiddeld tot boven de 7 moet uitkomen. 

3. Verder versterken van de het pedagogische kwaliteit van MBO docenten binnen Lentiz. 

Specifiek zal er worden gewerkt aan nog verder omhoog brengen van het pedagogisch 

handelen van docenten, o.a. via het behalen van een relevante tweedegraads bevoegdheid 

en collegiale consultatie. Dit als belangrijke middel in het realiseren van doelstellingen 1 en 2. 

4. De Plusvoorziening New LIFE wordt tot een geïntegreerd traject uitgebouwd met de Entree 

opleiding. Binnen de subregio Nieuwe Waterweg Noord gaan we in een pilot de 

samenwerking met gemeenten, zorg, werk en inkomen en praktijkonderwijs vormgeven. 

Hierbij zorgen we voor een overdraagbare methodiek zodat deze ook overgezet kan worden 

naar andere subregio’s. 

5. We willen het studiesucces van onze studenten bevorderen. Lentiz onderwijsgroep wil met 

haar onderwijs een studiesucces met haar deelnemers realiseren dat boven de basiswaarde 

uitstijgt. Daarbij geldt: 

 De definitie van het begrip studiesucces is bij alle betrokkenen helder en duidelijk in 2015. 

 Studiesucces is een vast kengetal dat middels het administratiesysteem wordt opgeleverd 
(2016). 

 Uitvoer van een nulmeting medio 2015 – op basis hiervan een het actieplan Studiesucces 
opstellen. 
 

6. Om een goede doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 te bevorderen maar anderzijds ook 

het studiesucces van vmbo kader leerlingen te garanderen gaan we –waar nodig en relevant- 

opleidingen op niveau 3 ontwerpen.  

Verder zullen we de komende periode rekening moeten gaan houden met de toegenomen 

eisen rond de AVO vakken als Nederlands en rekenen. Dit drukt naar onze verwachting het 

studiesucces bij onze studenten.  

Daarbij stellen we als meetbare doelen: 25% van de niveau 1 leerlingen haalt uiteindelijk ook 

niveau 2, 20% van de niveau 2 leerlingen haalt uiteindelijk niveau 3, 90% van de vmb-kbl 

leerlingen haalt een niveau 3, en 20% daarvan haalt vervolgens niveau 4. 
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4.2.3. Uitvoeringsagenda en activiteiten VSV en studiesucces  
 
 onderwerp doel/resultaat activiteiten  periode Kosten  

VSV1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSV1a 

Behouden en 

waar mogelijk 

verbeteren 

resultaten 

 

VSV 

JOB  

rendementen 

VSV cijfer naar gemiddeld 

3%; Overige opbrengsten 

op peil houden;  

Job uitslagen gemiddeld 

7; 

 

Doorstroom van 

 niveau 1 naar 2 50%,  

van niveau 2 naar 3 25% 

en van 3 naar 4 25% 

 

 

 

 

 

 

 

– Vastleggen en borgen 

van procedures tav intake en zorg, 

in documenten, jaarlijks evalueren 

en bijstellen 

 

– Versterking Pedagogisch 

klimaat en-handelen van docenten, 

consultatie vanuit 3 specialisten uit 

de scholen die samen een 

expertteam vormen leidend tot 

plan van aanpak, inclusief 

“instrument” om dat jaarlijks te 

monitoren.  

 

– Opzetten niveau 3 

opleidingen binnen elke locatie 

waar dat logisch lijkt 

 

 

– Twee pilots verlengde 

intake op Greenport: uitwerken van 

plan, uitvoeren en evalueren, 

andere locaties betrekken bij 

ervaringen en implementatie op 

maat op LIFE en Maasland 

 

 

 

 

15-19 

 

 

 

 

15-19 

 

 

 

 

 

 

 

15-17 

 

 

 

 

15-17 

MBO  

 

2015: 120.000 

2016: 90.000 

2017: 90.000 

2018: 60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenport/Maasland  

 

2015: 20.000 

2016: 20.000 

2017: 20.000 

2018:  

 

VSV2  Ontwerpen en invoeren 

geïntegreerd traject 

niveau1/2 binnen New 

LIFE, daarmee regio en 

subregio beter kunnen 

bedienen (basis) 

Uitwerking specifieke intake , 

ontwerpen programma, 

doorstroom begeleiding opzetten. 

Overdragen en ondersteunen bij de 

invoering hiervan bij MBO 

Greenport. 

15-6 LIFE College  

 

2015: 10.000 

2016:  

2017:  

2018: 

 

VSV3  Pilot integrale aanpak 

kwetsbare jongeren  in 

Nieuwe Waterweg 

Noord. Passend traject 

leidend tot opleiding 

diplomering en uitstroom 

naar werk binnen de 

mogelijkheden van de 

jongeren. 

Opzetten pilot ism gemeenten, 

samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs, jeugdzorg, werk en 

inkomen, Pro, werkgevers (basis). 

 LIFE College 

 

2015: 10.000 

2016:  

2017:  

2018: 

SS1 studiesucces Heldere sturing op 

studiesucces  

De definitie van het begrip 
studiesucces is bij alle betrokkenen 
helder en duidelijk in 2015. 
 
Studiesucces is een vast kengetal 
dat middels het 
administratiesysteem wordt 
opgeleverd (2016). 
 
Uitvoer van een nulmeting medio 
2015 – op basis hiervan een het 
actieplan Studiesucces opstellen 

15-19 MBO  

 

2015: 30.000 

2016: 45.000 

2017: 75.000 

2018: 120.000 
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(2016). 
 
Uitvoering actieplan studiesucces 
(16-19) 

 

PROF VS&SS Professionalisering Bevorderen van 

kennisoverdracht (wat, 

wanneer, waarom en 

hoe) m.b.t. voorkomen 

van 

(vastgelegd in 

werkinstructies c.q. 

procesbeschrijvingen).  

 

Bevorderen van attitude 

dat iedere docent de 

dossiers van deelnemers 

moet kennen en 

bijhouden en ernaar 

handelen in de omgang 

met de deelnemers.  

 

Versterken van het 

pedagogisch handelen 

van docenten m.b.t. 

kwetsbare jongeren t.b.v. 

voorkomen van VSV. 

 

Studiedagen en collegiale 

consultatie 

 

Toelichting: 
VSV wordt voorkomen omdat 
docenten een uitstekende 
pedagogische relatie met 
deelnemers onderhouden waardoor 
er een stevige binding tussen school 
en deelnemer ontstaat. De 
deelnemer is er van doordrongen 
dat de school ‘van hem’ is en hij / zij 
niet kan wegblijven van school. 

Vanaf 

september 

2015 

doorlopend 

Meegenomen bij 

andere acties 

 
 
 

Strategische koers:  Goed en uitdagend onderwijs, integrale gebiedsbenadering en 
regionale partner 

 
Inleiding  
 
We bedienen ons werkgebied vanuit een integrale gebiedsbenadering. Er vindt voortdurend 

interactie plaats met (toekomstige) leerlingen, ondernemers (o.a. via de beroepenveldcommissies), 

overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. in dit netwerk van 

mensen en organisaties vervullen we een actieve rol: we participeren in samenwerkingsverbanden 

en initiëren regionale projecten in het domein van leren, werken en onderzoek. Waar binnen dat 

netwerk de visies en belangen samenvallen, maken wij de vertaalslag naar een relevant en uitdagend 

onderwijsaanbod.  

Concreet betekent dit dat Lentiz onderwijsgroep in drie unieke economische systemen functioneert, 

(1) de Greenport Westland/Oostland, (2) de Mainport en het groen in de stad en (3) het vitale 

platteland van Midden Delfland. Ieder economisch systeem kent zijn eigen (internationale) 

bedrijvigheden. Bedrijvigheden die we tot ons nemen en over in gesprek gaan met als doel te 

bepalen welke onderwijsaanbod kan aansluiten bij die opleidingswensen die leven en voortkomen uit 

de regio en het economisch systeem.  

1) De Greenport Westland/Oostland is het wereldcentrum van de glastuinbouw en aanverwante 

bedrijvigheid. Hier ligt het zwaartepunt met name in de Greenport. Het Greenport-cluster is een 
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krachtige economische motor voor Nederland met een belangrijke concentratie van de 

economische activiteiten in het Westland, gekoppeld aan Oostland. Op dit moment zien we in 

Nederland een stagnatie van de economische ontwikkelingen in het tuinbouwcluster. Terwijl we 

internationaal juist een groei zien. Verdere groei van deze Greenport Westland/Oostland is 

mogelijk met een internationale oriëntatie (bijv. in China, India en Afrika), voldoende innovatieve 

ondernemers en voldoende gekwalificeerd personeel. Daarbij gaat het om veredelaars en 

teeltspecialisten maar ook om professionals op het terrein van bedrijfskunde, marketing, 

(internationale) handel, finance, logistiek, informatica, automatisering, ICT en techniek, zakelijke 

dienstverlening etc.  

Verder zien we zowel maatschappelijk als economische ontwikkelingen rond duurzaamheid en 

local-for-local waarbij er ook mogelijkheden ontstaan voor produceren van voedsel in de stad. In 

het verlengde van deze ontwikkelingen komt in de ‘Evaluatie Greenportvisie Westland 2020’ naar 

voren dat de glastuinbouw streeft naar het zoveel mogelijk onafhankelijk worden van fossiele 

brandstoffen. De sector is al jaren bezig met het terugdringen van het energieverbruik en er is 

aandacht voor waterkringlopen en het thema water. Ambitie is dat in de kassen die vanaf 2020 

worden gebouwd klimaatneutraal en rendabel kan worden geteeld. De Gemeente Westland 

onderschrijft de doelstellingen die door de tuinbouwsector en de VNG zijn opgenomen in 

verschillende convenanten. Tevens zien we in de bedrijfslevenvisie 2030 dat de crossovers op het 

gebied van tuinbouw, gezondheid en welbevinden de basis zijn voor de toekomstige 

ontwikkelingen.  

Tevens is hieraan de ontwikkeling rond de biobased economy/society gekoppeld. Een 

ontwikkeling waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar klimaatontwikkeling, beperken van afval, 

(her)gebruiken van restmaterialen en ontdekken van de toepassingsmogelijkheden van 

inhoudsstoffen. Hierbij ontstaan nieuwe economische bedrijvigheden die zich bevinden op het 

snijvlak van teelt, veredeling en technologie in de brede zin.   

Ook zal in toenemende mate de voedselveiligheid bij de productie en consumptie van voedsel 

een steeds grotere rol gaan spelen. 

Voor Lentiz betekent bovenstaande dat we actief een bijdrage willen leveren aan de 

ontwikkelingen binnen de Greenport Wetsland/Oostalnd. Dit doen we door landelijk trekker te 

zijn van het CIV Tuinbouw en uitgangsmaterialen en door regionaal de voortrekker te zijn van de 

vorming van de samenwerking en fysieke campus, de Greenport Horti Campus (GHC). Hierin 

werken we actief samen met een grote groep bedrijven zowel in de harde tuinbouw gerelateerde 

activiteiten (zoals de Demokwekerij) als bedrijven (Food & Flower Experience) die meer en meer 

actief zijn op het snijvlak van tuinbouw, gezondheid, welbevinden en bijvoorbeeld marketing. 

Tevens wordt in de GHC actief samengewerkt met onze onderwijspartners van MBO Westland 

(Mondriaan en Albeda), Edudelta onderwijsgroep, toeleverende scholen zoals PO en VO (ISW) 

alsmede de regionale partners in het HBO. 

De GHC heeft naast de inhoudelijke agenda die we de afgelopen jaren hebben vormgegeven en 

uitgevoerd ook de doelstelling een fysieke campus te realiseren. Op dit punt is Lentiz 

onderwijsgroep in de besluitvormende fase.   
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2) De Mainport is de plek waar ons onderwijs een nieuwe, urbane invulling krijgt: groen in de 

stad.  

Ook in deze regio hebben we ons georiënteerd op de ‘groene’ economische bedrijvigheden. In de 

Randstedelijke omgeving rond Vlaardingen/Schiedam zien we enerzijds economische 

bedrijvigheden op het terrein van de topsector Agro & Food en dan specifiek de Foodsector. 

Gezien de sterke positie van de Foodbedrijven in de regio Rijnmond wil Lentiz onderwijsgroep 

hierop aansluiten door in de opleidingen in te zetten op de internationale oriëntatie (bijv. in India 

en Suriname), en op het opleiden van voldoende innovatieve ondernemers en voldoende 

gekwalificeerd personeel. Het gaat dan om de Foodsector in de breedste zin van het woord (met 

als kernpunt voedselveiligheid) mede in relatie tot de toeleveranciers in de Greenport.  

Specifiek aandachtsgebied is de samenwerking die het afgelopen jaar is opgezet met 14 

bedrijven uit de voedingsindustrie, de brancheorganisatie FNLI, de gemeente Vlaardingen en 

regionale onderwijspartners rond Food Inspiration Academy. Waar door de samenwerking 

gewerkt wordt aan het vormgeven van een adequaat opleidingsaanbod voor de 

voedingsindustrie zodat deze sector de komende jaren voorzien wordt van voldoende en goed 

gekwalificeerd personeel.  

 

Tevens zien we ontwikkelingen in het groene bedrijfsleven in de stad op het terrein van Urban 

Green (stadse hovenier) met ontwikkelingen als verticale tuinen, dakterrassen maar ook de 

aanleg en het gebruik van groen voor het welbevinden van mensen en als onderdeel van (het 

bevorderen van) een gezonde levensstijl.  

 

Tot slot zien we een belangrijke ontwikkeling op het terrein van klimaat, milieu en leefomgeving. 

Oa i.r.t de DCMR en andere bedrijvigheid op dit terrein zetten we in deze regio in op het 

versterken van de opleidingen (inspecteur leefomgeving) op dit gebied mede in samenwerking 

met de hogescholen in onze regio.  

 

De activiteiten van Lentiz onderwijsgroep in deze regio worden verzorgd vanuit Lentiz LIFE 

College in Schiedam in samenwerking met onze VO scholen in Vlaardingen. Dit in afstemming en 

samenwerking met Albeda College. Gezamenlijk hebben we een regiovisie opgesteld.   

 

3) Midden-Delfland mag zich de Cittaslow-hoofdstad van Nederland noemen. Hier krijgt het vitale 

platteland vorm, met zijn hoogwaardige gebruiksfuncties. Een regio ook die onderdeel uitmaakt 

van de grotere regio Hof van Delfland en de metropoolregio DH/R.  

In deze regio die gezien kan worden als een grote groene long tussen de grote steden Den Haag, 

Rotterdam en Delft zien we meer traditionele economische bedrijvigheden op gebied van 

groenbeheer, aanleg en onderhoud, loonwerk, maar ook de dierverzorging in de brede zin van 

het woord. Dit kan gekoppeld zijn aan de melkveehouders in het gebied, maar ook op de 

paraveternairen, maneges, dierenwinkels, dierentuinen en zeker ook de proefdierbedrijven.   

Tevens zien we in de regio een ontwikkeling plaatsvinden naar een meer groen recreatief gebied 

waarbij de oorspronkelijk ‘koe in de wei’ behouden blijft, maar ook meer recreatieve en 

hoogwaardige gebruiksfuncties en bedrijvigheden in het gebied tot stand komen.  

We zien in dit gebied dat Maasland en Maassluis meer en meer verbindingen aangaan en er voor 

het gebied ook economische bedrijvigheden zijn die van belang zijn voor het vormen van 

aanvullend of specifiek gericht opleidingsaanbod. Het gaat hierbij onder andere om logistieke 
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activiteiten, Techniek en ICT. Er loopt tevens een initiatief rond Paardensport in samenwerking 

met de CHIO uit Rotterdam de gemeente Midden Delfland, regionale bedrijfsleven en Lentiz als 

onderwijspartner. Ook hier is inmiddels een actieve en intensieve samenwerking om deze 

koppeling tussen bedrijfsleven (en bedrijvigheden), gemeenten en onderwijs te optimaliseren.  

 

Ook in deze regio heeft afstemming van het aanbod met Albeda College plaatsgevonden.  

 
Vanuit de integrale gebiedsbenadering en de samenwerkingen zoals die de afgelopen periode 
gerealiseerd zijn, zullen we de komende periode de samenwerking in de genoemde regio’s verder 
blijven versterken en optimaliseren. Gekoppeld aan deze strategische agenda is de verbinding van 
onze scholen bij de vormgeving en uitvoering van de BPV in en met het regionale bedrijfsleven 
buitengewoon belangrijk. Hieronder zullen we dan ook vanuit bovengenoemde perspectief ingaan op 
het thema ‘bevorderen van de kwaliteit van de BPV’.   
 
4.3. Bevorderen van de kwaliteit van de BPV 
 
4.3.1. Wat is de uitgangssituatie? 
 
Bij dit thema gaan we in op hoe we zorgen voor een grote(re) tevredenheid van studenten over 

(begeleiding bij) de bpv. Op welke wijze is de samenhang tussen theorie, binnen- en buitenschoolse 

praktijk binnen de onderwijskundige inrichting van de opleidingen gewaarborgd? Op welke wijze is 

het relatienetwerk met bedrijven, mede wat betreft beroepspraktijkvorming, georganiseerd? Hoe is 

de begeleiding georganiseerd? 

Analyse (tevredenheid beroepenveld 2014) 

 80% van de bedrijven is (heel) tevreden over de stagiaire van Lentiz. 17% is neutraal 3% is 
ontevreden.  

 61% is (heel) tevreden over de kennis, vaardigheden en houding van de stagiaire. 32% is 
neutraal, en 7% is ontevreden.  

 63% is (heel) tevreden over het nakomen van gemaakte afspraken door school. 27% is 
neutraal, en 10% is ontevreden.  

 64% is (heel) tevreden over de informatie over de BPV-werkzaamheden van de stagiaire. 18% 
is neutraal, en 18 % is ontevreden.  

 56% is (heel) tevreden over de begeleiding van de stagiaire door de school. 24% is neutraal, 
en 10% is ontevreden.  

 Bovenstaande resultaten zijn vergelijkbaar met de tevredenheidsonderzoek van 2011.  
 
 
Verder is 11% van de bedrijven van mening dat de BPV opdrachten niet relevant of moeilijk 
uitvoerbaar zijn binnen hun bedrijf. Dat is een toename van 5% ten opzichte van 2011. Het 
merendeel van de bedrijven is overigens (heel) tevreden hierover (68%).  
Over het algemeen zijn de bedrijven (heel) tevreden over de wijze van examineren (53%) en herkent 
81% de kritische beroepssituatie waarin de PvB plaatsvindt. Dit een aanzienlijke verbetering tov van 
2011 toen dit 9% was.  
 
4.3.2. Ambitie en doelen 
 
Lentiz MBO wil de kwaliteit van haar BPV verder optimaliseren. De ambitie en doelstellingen zijn: 

- Elke student heeft een geslaagde stageplaats en er is een goede match is tussen student, 
zijn ontwikkelingsfase en het BPV-bedrijf. 
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- Een uitstekende begeleiding van de student voorafgaand en tijdens zijn/haar stage, 
zowel door de school als door het bedrijf. 

- Heldere communicatie en organisatie (verwachtingen bij student en bedrijf, helder wat 
er geleerd moet worden, procedures, informatie naar student en bedrijf, administratieve 
processen).  

- Goede opdrachten, deels op maat, die aansluiten bij het niveau, de inhoud en de fase 
van de opleiding. Studenten kunnen 100% van hun opdrachten op de stageplek naar 
behoren uitvoeren.  

- Het versterken van de koppeling tussen binnen- en buitenschools leren door bewezen 
werkzame methodieken hiervoor toe te passen zoals de dialogische (gespreks)-
technieken.  

- We borgen de kwaliteit van de BPV bedrijven doordat we de bedrijven goed kennen, 
waar we warm contact mee hebben en waarvan we weten dat ze kwaliteit leveren 

Uiteindelijk is de doelstelling dat bovenstaande ambitie en doelstellingen in een hoge tevredenheid 
van leerbedrijf en student over de BPV. We streven ernaar dat 95% van de studenten en bedrijven 
tevreden zijn over de BPV.  
 
Verder is er nog een specifieke ambitie rond de internationalisering van de BPV. De wereld om ons 
heen wordt steeds internationaler. Zowel binnen Nederland als in het toekomstige werk en als 
burger is het noodzakelijk dat iedere MBO-er kan functioneren binnen een internationale context. In 
toenemende mate verdienen wij ons brood in het buitenland en is het hebben en onderhouden van 
internationale contact zowel in je werk als mogelijk als burger van grot belang voor het functioneren 
van onze studenten in hun werkzame leven. Daarom vinden we het een voorwaarde dat studenten 
tijdens hun opleiding als kennis maken met de internationalisering, andere culturen en meerdere 
vreemde talen. Het bevorderen van  ‘cultural awareness’ en de vreemde taalbeheersing van onze 
studenten is daarbij de eerste doelstelling. Een specifieke ambitie is daarnaast het stimuleren van 
internationale BPV binnen de MBO opleidingen van Lentiz.   
Doelstellingen zijn: 

- We bevorderen de cultural awareness bij onze studenten zowel in Nederland, in 
interactie met anderstaligen en mensen met andere culturele achtergrond, als daar waar 
mogelijk in het buitenland. 

- 90% van de studenten heeft deelgenomen aan een internationale (uitwisselings)activiteit 
en 50% van onze studenten heeft een internationale BPV doorlopen. Iedere student 
heeft tijdens zijn opleiding de mogelijkheid een internationale stage te lopen.  

- We bevorderen vreemde taal onderwijs en bieden de MBO4 studenten de mogelijkheid 
om via keuzemodules zich extra te verdiepen in een MVT. Hierdoor stimuleren we ook de 
soepele doorstroom naar een relevante HBO vervolgstudie.  

 
Om onze ambitie waar te maken en onze doelen te realiseren zetten we in op de volgende 
activiteiten: 
  
Organisatie en begeleiding 

1. Iedere school ontwikkelt een BPV organisatieplan (op basis van een gezamenlijk afgesproken 
format) waarin uitgewerkt wordt hoe bovenstaande ambitie en doelen gerealiseerd gaan 
worden binnen de school. Hierin worden zowel voor de school de belangrijkste aspecten 
beschreven als per opleiding de BPV aanpak benoemd.  

2. We beschrijven de belangrijkste processen en procedures rond de BPV in dit BPV plan. Iedere 
school heeft een duidelijk begeleidingsformat met de onderscheiden onderdelen VOOR – 
TIJDENS – NA de BPV. En zorgen in dezelfde fases voor een passend relatiebeheer. Hierbij 
hoort dus ook de voorbereiding en matching bpv-plekken met de studenten.  
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3. De BPV coördinatoren bespreken deze plannen - over de scholen heen - zodat er geleerd 
wordt van elkaars aanpak. 

4. We stemmen per branche goed af met de bedrijven. Dit doen we in de 

beroepenveldcommissie per opleiding. Hier bespreken we de BPV organisatieplannen en 

maken we gezamenlijke afspraken over bijv. BPV-seizoen, BPV dagen en de BPV-opdrachten. 

5. We onderzoeken, beschrijven de wijze waarop en zorgen voor goede uitvoering van de 

begeleiding van de studenten tijdens hun stage doordat we de stage-begeleiding (bezoek bij 

bedrijven maar ook begeleiding op afstand) passend faciliteren en daar waar nodig 

inroosteren.   

Kwaliteit BPV-bedrijven  
6. Voor elke opleiding stellen we een vaste pool aan BPV-bedrijven samen die we goed kennen, 

waar we warm contact mee hebben en waarvan we weten dat ze kwaliteit leveren. We 
ontwikkelen en maken gebruik van de kwaliteitskaart BPV bedrijf. 
Selectief gebruik van de bedrijven in een bedrijvenpool is mede afhankelijke van de 
hoeveelheid beschikbare bedrijven.  

 
Relatiebeheer  

7. We zetten een registratiesysteem op in MBO Greenport waarin alle bedrijfscontacten 
worden vastgelegd. We onderzoeken of ook coachingsgesprekken rond de BPV hierin kunnen 
worden vastgelegd.  

 
Pre BPV  

8. Per MBO school/opleiding richten we de praktijkgerichte programma’s in samen met de 
bedrijven ter voorbereiding op de uitvoering van de BPV. Hierin zitten oriëntatiebezoeken op 
bedrijven en het trainen van ondernemersvaardigheden.  

9. We verzorgen lessen en vaardigheidstraining in sociale vaardigheden in het bedrijf 

voorafgaand aan de eerste stage. We geven aandacht en werken aan een correcte BPV 

houding voordat de studenten op stage gaan. 

Internationale BPV  
10. Iedere school ontwikkelt een Internationaal BPV plan (op basis van een gezamenlijk 

afgesproken format) waarin uitgewerkt wordt hoe bovenstaande ambitie en doelen voor 

internationale BPV gerealiseerd gaan worden binnen de school.  

11. Implementatie internationaal BPV plan waaronder het uitbouwen van het internationale 

netwerk.   

4.3.3. Uitvoeringsagenda en activiteiten  
 
 onderwerp doel/resultaat activiteiten  periode Kosten  

BPV1 Organisatie en 

begeleiding 

Zie boven bij ambitie en 

doelstellingen 

Iedere school ontwikkelt een BPV 

organisatieplan (op basis van een 

gezamenlijk afgesproken format) 

 

beschrijven de belangrijkste processen 

en procedures rond de BPV 

 

BPV coördinatoren bespreken deze 

plannen 

 

Bespreken BPV organisatieplan met 

15-19 MBO  

 

2015: 30.000 

2016: 30.000 

2017: 30.000 

2018:  
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bedrijfsleven  

 

onderzoeken, beschrijven en zorgen 

voor goede begeleiding, passend 

faciliteren en waar nodig inroosteren 

BPV2 Kwaliteit BPV-

bedrijven mede 

door inzet 

accountmanager 

 

Zie boven bij ambitie en 

doelstellingen 

Opzet van vaste bedrijvenpool per 

opleiding ahv kwaliteitskaart BPV 

bedrijf (inzet accountmanager BPV) 

 

Bedrijven in de pool hebben we 

bezocht en kennen we, hierbij speelt 

de BPV accountmanager een grote rol  

 

Indien nodig zoeken en werven we 

meer en nieuwe bedrijven  

 

Docentstages in bedrijven  

15-19 MBO  

 

2015: 45.000 

2016: 60.000 

2017: 60.000 

2018: 120.000 

BPV3 Relatiebeheer  

 

Zie boven bij ambitie en 

doelstellingen 

Opzetten en inrichten CRM/ 
registratiesysteem inclusief afspraken 

en procedures  

 

15-16 Greenport  

 

2015: 10.000 

2016: 10.000 

 

BPV4 Pre BPV Zie boven bij ambitie en 

doelstellingen 

inrichten van  de praktijkgerichte 

programma’s met bedrijfsleven  

 

opzet en pilots met Pre BPV lessen  

mogelijke uitvoering in groepen 

15-17 MBO (initiatief 

van LIFE) 

 

2015: 20.000 

2016: 10.000 

2017: 10.000 

BPV5 Internationale 

BPV  

 

Zie boven bij ambitie en 

doelstellingen  

Iedere school ontwikkelt een 

Internationaal BPV plan (op basis van 

een gezamenlijk afgesproken format) 

 

Implementatie internationaal BPV 

plan waaronder het uitbouwen van 

het internationale netwerk.   

 MBO  

 

2015: 30.000 

2016: 30.000 

2017: 30.000 

2018: 90.000 

 doel/resultaat activiteiten  periode kosten  

PROF BPV Bevorderen van kwaliteit in het 

leggen van relatie tussen 

beroepspraktijk en onderwijs door 

met name AVO docenten. 

Docenten lopen jaarlijks stage bij een van de 

bedrijven die onze deelnemers de mogelijkheid 

tot BPV bieden. Docenten tonen aan dat zij 

opgedane kennis en ervaring gericht toepassen 

in hun onderwijs. 

 

Toelichting 

Van belang is het voor de school en voor de 

sectoren dat ons bestand aan medewerkers 

kennis heeft van en affiniteit behoudt met de 

sector en/of regio waar wij voor opleiden. Alleen 

dan kan er een relatie worden gelegd met de 

dagelijkse onderwijspraktijk. Deze sector-

/regiowendbaarheid kan worden gekregen door 

medewerkers minimaal eenmaal per jaar een 

docentenstage te laten vervullen bij een van de 

bedrijven in de regio. 

1-8-2015 tot 

einde project  

Onderdeel van 

POP en 

professionali-

seringsuren 
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Hoofdstuk 5 Focus op goed werkgeverschap  
 
Inleiding 
 
Lentiz ziet het als haar missie om werelden te verbinden. Zij doet dat door zelf het voortouw te 
nemen in samenwerkingen, projecten en onderwijskundige vernieuwingen. Lentiz wil een 
kennispartner zijn voor initiatieven van regionale partners en van partners in internationaal verband. 
Lentiz wil als onderwijsorganisatie de intermediair zijn tussen de belevingswereld van onze 
deelnemers enerzijds en de professionele wereld waarin zij na hun opleiding terechtkomen 
anderzijds. Lentiz heeft de ambitie om de verwachtingen van studenten, ouders, medewerkers en 
partners in de regio met betrekking tot de aard, inrichting en kwaliteit van het onderwijs te 
overtreffen.  
 
 
Strategische koers:  Goed werkgever  
 
5.1. Professionalisering 
 
5.1.1. Wat is de uitgangssituatie? 
 
In het kader van Focus op Vakmanschap heeft Lentiz eind 2012 het plan ‘Professionaliseren doe je 
samen´ en in het voorjaar van 2013 het addendum ´Professionaliseren Bestuur en Management´ 
opgeleverd. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de realisatie van deze plannen. Destijds heeft 
Lentiz daarin haar visie op professionaliseren van de eigen organisatie omschreven. Leidmotief was 
het continue bouwen aan een professionele leergemeenschap waarin leren met en van elkaar 
vanzelfsprekend is.  
De afgelopen jaren is nadrukkelijk ingezet op de optimalisering van de kwaliteit van onze 
opleidingen, mede in relatie tot de prestatieafspraken die collectief zijn gemaakt in de twee 
Bestuursakkoorden (cao VO en cao BVE).  

 Management development : Het management development programma richtte zich op het 
onderwijskundig leiderschap als basis om de gewenste verbeteringen vorm te geven en aan 
te sturen. Het traject is ontwikkeld met ondersteuning van Arrendi. Een wisselende 
responsgroep van directeuren en teamleiders bereidde de definitieve inhoud per 
bijeenkomst mede voor. De gemiddelde waardering in de evaluaties was ruim voldoende.  
 

 Vlootschouw : Voorjaar 2014 heeft onder begeleiding van een externe deskundige (Bureau 
Kock) op alle scholen een vlootschouw plaatsgevonden. In de jaarplannen van 2015 wordt 
door de locaties aandacht besteed aan de ontwikkeldoelstellingen die daaruit voortkomen. 
Leidinggevenden zullen nadrukkelijk de gesprekkencyclus gebruiken om de gewenste 
ontwikkelingen in gang te zetten. Voor de zomer van 2015 zal een evaluatie van het gehele 
traject plaatsvinden.  
 

 
 

 Upgrade gesprekkencyclus: Het beleid m.b.t. de gesprekkencyclus is geactualiseerd. De 
aanpassingen in de gesprekkencyclus betreffen o.a.  
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 nadrukkelijke aandacht voor de relatie met het strategisch meerjarenplan en 
schoolplan; 

 de aard van de verschillende gespreksvormen en het explicieter maken van het 
oordeel van de manager aan het eind van de cyclus; 

 de frequentie van de gesprekken waarbij verhelderd wordt dat de frequentie van de 
gesprekken hoger kan zijn, afhankelijk van de situatie (denk aan gesprekken met 
nieuwe collega’s en een hogere frequentie van gesprekken met collega’s die niet aan 
de kwaliteitseisen voldoen).  

 

 Lentiz Academy: In de programmering van de Lentiz Academy en de inzet van S&I was een 
belangrijk thema de kwaliteit van het leerproces en de ontwikkeling van de leerlingen door 
middel van het  “opbrengstgericht werken”. Ook het versterken van de examenkwaliteit via 
het KET-project in het VO en de invoering van de centrale examens voor de algemeen 
vormende vakken in het MBO vroeg om verdere professionalisering. Door ons ook te richten 
op het verder verhogen van de kwaliteit van de examens en de examenprocessen wordt 
immers het realiseren van goede opbrengsten verder gestimuleerd.  
 

 Studerenden: In 2014 studeerden 21 medewerkers van Lentiz met behulp van een 
lerarenbeurs t.b.v. behalen van een bevoegdheid of een mastergraad. In totaal studeerden 
binnen geheel Lentiz (VO en MBO onderwijs) 97 medewerkers i.v.m. het behalen van een 
tweede- of eerstegraads bevoegdheid, een pdg of een algemene master. Van de 97 volgden: 

 zeven medewerkers een studie in het kader van een extra bevoegdheid; 

 zes medewerkers de Master Sen; een van hen is in 2014 afgestudeerd;  

 een medewerker de opleiding behorende bij het Pedagogisch Didactisch 
Getuigschrift; 

 zes medewerkers studeerden voor een master (o.a. Educational leadership); 

 de overige 77 medewerkers studeerden voor het behalen van een bevoegdheid. 
 

 Reparatieslag zij-instromers Lentiz |MBO : Op basis van een inventarisatie in 2013 blijkt dat 
Lentiz voor het MBO enkele zij-instromers in dienst heeft die niet voldoen aan de 
aangescherpte regelgeving en het eigen Lentiz beleid. Eind 2013 is daarom het beleid herijkt 
en dit is begin 2014 uitgevoerd. Met vijf zij-instromers zijn afspraken gemaakt waaronder 
deelname aan een assessment ter vaststelling van het werk- en denkniveau.  Afhankelijk van 
de uitkomst van het assessment en de leeftijd (lees: de duur van de rest van de loopbaan bij 
Lentiz) zijn met betrokkenen afspraken gemaakt over het alsnog behalen van een 
tweedegraads bevoegdheid c.q. het werken aan de verbetering van de kwaliteit van de 
lessen via de gesprekkencyclus. 

 
5.1.2. Ambitie en doelen 
 
De komende jaren houden we die ambitie vast en continueren we onze aanpak op weg naar een 
professionele leergemeenschap. Hieronder onze visie op de volgende elementen: 
 

- Gepersonaliseerd leren: over het leren van onze medewerkers 
- Bevlogen, betrokken, bevoegd: een professionele cultuur en leergemeenschap gaat verder 

dan je klas  

- Organisatieontwikkeling: het werk als vertrekpunt en de rol van managers 
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Onze docenten werken aan gepersonaliseerd leren 
 
In deze steeds veranderende wereld is het belangrijk dat onze deelnemers een opleiding krijgen die 
past bij hun passie en talenten en bij hun toekomst in - een steeds veranderende - beroepspraktijk. 
Onze docenten voldoen aan de vereisten uit de kwalificatiedossiers en zetten zich in voor 
gepersonaliseerd leren. De pedagogische en didactische bekwaamheid van onze docenten vormt – 
samen met diens vakkennis -  daarbij dé cruciale factor. Naarmate een docent in staat is om deze 
kwaliteiten wendbaarder in te zetten, worden deelnemers meer geactiveerd en persoonlijk 
aangesproken in diens individuele kwaliteiten. Daarmee krijgt de deelnemer meer greep op het eigen 
leerproces en komt deze tot de gewenste resultaten. Daarom wil Lentiz dat haar docenten bekwaam 
zijn in het gepersonaliseerd leren. 
 
Bevlogen, betrokken, bevoegd! 
 
Lentiz wil innovatief onderwijs verzorgen met vakbekwame docenten. Daarom zijn onze docenten 
bevlogen, betrokken en bevoegd! Zij zien het docentschap (en dat is méér dan doceren alleen) als 
een professie waarin je je moet bekwamen en altijd vernieuwend bezig bent. Zij zijn bevlogen voor 
het doceren als zodanig èn voor het vak dat zij verzorgen. Uiteindelijk gaat het erom dat onze 
docenten inspirerende leersituaties voor deelnemers ontwerpen, uitvoeren en evalueren en dat de 
deelnemers daardoor tot de beoogde leerresultaten komen.  
 
Onze docenten zijn ook betrokken: zij kennen de mogelijkheden van iedere individuele deelnemer en 
weten daarop in te spelen. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor rendement, schoolloopbaan, 
tussentijdse uitstroom (VSV) en onderschrijven dat zij het onderwijs moeten afstemmen op wat 
deelnemers nodig hebben om te presteren.   
 
Al onze medewerkers – dus niet alleen onze docenten - voelen zich betrokken bij de collega’s èn 
verantwoordelijk voor de resultaten van de school. Met elkaar zetten we een open, professionele 
cultuur neer gericht op samen werken en samen leren. Professionaliseren zit ‘in ons bloed’ en we 
laten dat zien door proactief met elkaar samen te werken en kennis uit te wisselen en aan elkaar 
regelmatig oprechte feedback te geven. Zo werken we continue aan de kwaliteit van onszelf en 
daarmee aan de resultaten die we met de deelnemers willen boeken. Dit betekent dat docenten bij 
elkaar lessen bijwonen en feedback geven en met een open houding ontvangen. Zij nemen deel aan 
intervisie en peerreviews en bevorderen de reflectieve dialoog door openlijk te spreken over hun 
dilemma’s en de bereikte resultaten. Natuurlijk zijn docenten ook actief betrokken bij de projecten 
gericht op verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs zoals dit kwaliteitsplan. 
Vanzelfsprekend zijn onze docenten bevoegd of studeren zij hiervoor. 
Ook OOP-medewerkers nemen deel aan intervisie voor OOP’ers en studiedagen en hebben daarin 
een actieve inbreng. 
 
Kortom: we willen een professionele leergemeenschap zijn. Een professionele leergemeenschap 
waarin men zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de resultaten van de deelnemers en samen 
gewerkt wordt aan de oplossing van problemen of gewenste verbeteringen. 
  
Eigen werk vertrekpunt organisatieontwikkeling 
 
Vertrekpunt bij de verdere professionalisering en organisatieontwikkeling is als eerste altijd het eigen 
werk, de onderwijskundige verbeteringen.  
De managers van Lentiz spelen daarbij een cruciale rol want zij zorgen voor de condities waaronder 
een professionele cultuur zich binnen de teams verder kan ontwikkelen. Zij faciliteren en coachen 
collega’s en hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het leren van en met elkaar.  
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Onze managers stimuleren en ondersteunen de collega’s om met elkaar in gesprek te gaan over het 
professioneel handelen en de gezamenlijke verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten. Zij 
bevragen docenten onderzoekend en kritisch op de stappen in hun onderwijsproces en het eigen 
leerproces en bevragen de collega’s over wat zij als manager kunnen bijdragen om de kwaliteit van 
de docenten en OOP-collega’s te verhogen. Zo nodig spreken zij de individuele professional aan op 
zijn professionele bijdrage en rol binnen de leergemeenschap. Scholing en training zullen daar dicht 
tegenaan liggen. 
 
Managers voelen zich ‘de opdrachtgever’ als het gaat om het verbeteren van leeropbrengsten van 
docententeams. Zij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun docenten en geven sturing aan 
de manier waarop docenten hun professionele ontwikkeling vormgeven. Managers expliciteren de 
ontwikkelafspraken, nemen de tijd voor team- (of individuele) gesprekken en monitoren het 
nakomen van afspraken.  
 
Hierna concretiseren we de activiteiten die nodig zijn om de professionele cultuur verder te 
versterken. 
 
5.1.3. Uitvoeringsagenda en activiteiten  
 
 doel/resultaat activiteiten  periode School en 

kosten  

 Activiteiten gericht op 

ontwikkeling en realisatie van dit 

plan 

   

PROF ALG1 Continuïteit op de voortgang en 

realisatie van projectresultaten 

waarborgen. Betrokkenheid en 

commitment van (relevante) 

medewerkers realiseren. Bijdragen 

aan professionele cultuur. 

  

Projectgroepen / samenwerkingsgroepen inrichten per 

thema t.b.v. ontwikkelen van afgesproken resultaten. 

Samenwerking kan plaatsvinden op teamniveau, 

locatieniveau of door onze drie MBO’s samen. Dit is 

afhankelijk van het onderwerp. 

Projectoverleg (stuurgroep zelfde werkwijze als bij Focus 

op Vakmanschap) en benoemen van projectcoördinator 

Studiedagen t.b.v. kennisoverdracht, professionalisering 

Intercollegiale consultatie deels binnen de drie MBO- 

locaties, deels tussen de drie locatie op relevante thema’s. 

voorjaar 2015 

 

Voorjaar 

2015 

 2015: 30.000 

2016: 60.000 

2017: 60.000 

2018: 60.000 

 Werken aan professionele cultuur    

PROF ALG2 Bevorderen van een 

professionelere leercultuur en open 

communicatie door diverse 

activiteiten. 

Samen leren als basis van een 

professionele leercultuur. Het met 

elkaar delen en uitwisselen van 

ervaringen op het gebied van 

didactische en pedagogische 

aanpak (o.a. door onderling 

lesbezoek), examinering, coaching 

e.d. is van groot belang in de 

professionalisering van elke docent 

en voor de collega’s die recentelijk 

op een schoollocatie zijn gestart. 

 

 

 

Diverse activiteiten die het ontstaan en verder ontwikkelen 

van een professionele cultuur ondersteunen en uitbouwen 

op de locatie.  

 werken met ontwikkelgroepen ten behoeve van 

projectresultaten / organisatieverbetering, etc. 

 bijeenkomsten m.b.t. collegiale consultatie op 

basis van lesbezoeken door collega’s onderling  

 studiedagen waarin kennisoverdracht, 

uitwisseling en leren over eigen cultuur en 

gedrag geprogrammeerd zijn.  

 gerichte scholingsactiviteiten via Lentiz 

Academy 

 

Gehele 

periode 

- 
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 Herijken beleid versus praktijk     

PROF ALG3 Gestructureerd nadenken over 

waar de school staat op de as van 

professionaliteit i.s.w.m. HRM.  

 

Een samenhangend plan m.b.t 

professionaliseren en verbeteren 

praktijk van HRM. 

Medewerkers kunnen de fase 

professionaliseringsagenda van de 

eigen locatie benoemen. 

Met teams per locatie in kaart brengen van stand van 

zaken met behulp van het boekje Weet, denk, doe! 

(argumentenfabriek).  Na inventarisatie vervolgplan 

uitwerken en uitvoeren. Start 2016, afronding 2017. 

 

Voorjaar 

2016 tot 

zomer 2017 

10.000 

 Teams versterkt    

PROF ALG4 In het kader van de cao en dit 

kwaliteitsplan wordt van teams 

meer verwacht. In het teamoverleg 

nieuwe stijl is meer aandacht voor 

werkverdeling, inwerken nieuwe 

(jonge) collega’s, 

teamverantwoordelijkheden, 

duurzame inzetbaarheid, etc.  

Teamleden in dialoog met elkaar 

brengen over bovenstaande 

onderwerpen en acties uitzetten 

om het teamproces deze te 

versterken zodat teamoverleg 

nieuwe stijl tot stand komt..  

Procesbegeleiders gespecialiseerd in teamontwikkeling 

gaan samen met teamleider en het team de kwaliteit en 

agenda van het teamoverleg verbeteren.  

Augustus 

2015 – zomer 

2017 

30.000 

 Vlootschouw hernomen    

PROF ALG5 Zicht krijgen op kwaliteiten van 

medewerkers in het team om de 

realisatie van dit kwaliteitsplan te 

bespoedigen.   

Activiteiten in het kader van dit 

kwaliteitsplan verankeren via  

teamplannen en POP’s. 

De vlootschouw van 2013 tegen het licht houden van dit 

plan. 

Workshops i.s.w.m. bureau Kock . Op basis daarvan 

activiteiten uitzetten om succesvol bereiken van dit 

kwaliteitsplan te bewerkstellingen. 

 

Toelichting : In 2013 en begin 2014 hebben de 

leidinggevenden van locaties onder leiding van externe 

deskundige workshop gevolgd en een vlootschouw 

(beoordeling van alle docenten op vier – voor de 

locatiedoelstelling relevante – competenties) uitgevoerd. 

Op basis daarvan zijn leidinggevenden via de 

gesprekkencyclus aan de slag gegaan met een aantal – door 

iedere locatie zelf bepaalde – doelen. Voorjaar 2015 

worden de effecten daarvan doorgesproken. Vanwege het 

nieuwe kwaliteitsplan lijkt het zinvol om begin 2016 weer 

een vlootschouw te doen op dezelfde (of wellicht enkele 

andere) competenties en een evaluatie najaar 2017. 

2016-2017 30.000 

 Management development    

PROF M Steeds beter worden in wat we 

doen en hoe we verbeteringen 

aanpakken / doen. 

 

Jaarlijks 6 – 8 bijeenkomsten voor directeuren, teamleiders 

en stafmanagers. Bijeenkomsten deels ‘gemengde’ deels 

uniforme groepen. Spreker en (reflectie-)opdrachten 

wisselen elkaar af. 

 

Toelichting: Managementdevelopment programma maakt 

gebruik van afwisselende sprekers en werkvormen. 

Schooljaar 2014- 2015 stond thema 2 ( ) uit het 

schoolleidersprofiel centraal. Komend jaar zal op basis van 

een ander thema het jaarprogramma worden 

vormgegeven. 

Jaarlijks /  

continue 

2015: 5000 

2016: 10.000 

2017: 10.000 

2018: 10.000 
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