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Bij ons in het Westland:



Horti Technics & 
Management
BOL, NIVEAU 2, 3, 4

Werken aan je toekomst 
Werken aan je toekomst doe je op onze school met plezier en betrokkenheid. Als je kiest voor een 
opleiding in Maasland, betekent dat dat je de komende 2, 3 of 4 jaar veel in Maasland en de regio zult 
zijn. Dan is het belangrijk dat je je op school en in de omgeving thuis voelt en in aanraking komt met 
sectoren waarin je later kunt gaan werken. Daar werken we graag aan op school, samen met jou. 
Niet alleen binnen het lesprogramma, maar juist ook daarbuiten.

Internationalisering 
Lentiz | MBO Maasland vindt het belangrijk dat haar studenten internationale ervaring opdoen. 
Door onze vele interessante internationaliseringsprojecten kan elke student via stage of een keuzedeel 
een buitenlandse ervaring meemaken. Stage lopen is een leuke en leerzame tijd tijdens je opleiding. 
Als je dan ook nog de stage in het buitenland kunt doen, dan wordt het echt een onvergetelijke tijd! 
Bovendien kunnen studenten die kiezen voor een buitenlandse stage binnen Europa een deel van 
de kosten vergoed krijgen via subsidie van Erasmus+ studentenmobiliteit.

2  ∕  MBO-opleidingen 2018 - 2019

Onze MBO-opleidingen

Voeding & Voorlichting
BOL, NIVEAU 4

Business & Management 
(Agrohandel & Logistiek)
BOL, NIVEAU 2, 3, 4

Bloem & Design
BOL, NIVEAU 2, 3, 4

Watermanagement
BOL, NIVEAU 3, 4
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In de dynamische regio waarin het Westland zich bevindt zijn volop uitdagende 
banen. Er is behoefte aan jonge en breed opgeleide vakmensen. Wij bieden 
verschillende opleidingen aan die hier goed bij aansluiten: Bloem & Design, 
Business & Management, Horti Technics & Management, Voeding & Voorlichting 
en Watermanagement.

Lentiz | MBO Westland is gevestigd in het World Horti Center in Naaldwijk: 
hét kennis- & innovatiecentrum in het Westland. Een centrum waar bedrijfsleven, 
onderwijs, onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, inspireren en 
kennis delen. 

Een opleiding volgen bij Lentiz | MBO Westland betekent een grote baanzekerheid 
en/of een succesvolle doorstroom naar het hbo. Het merendeel van onze studenten 
kiest ervoor om verder te studeren. Het mbo-diploma geeft toegang tot heel veel 
verschillende hbo-opleidingen. 

Lentiz | MBO Westland: een wereld vol kansen!

Algemene informatie
O.A. NIVEAUS, LEERWEGEN, 
TOELATINGSEISEN
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Over de opleiding

Bloem & Design

Bloem & Design is een brede opleiding op het gebied van bloemsierkunst, 
vormgeving en design. Je leert prachtige arrangementen maken en vormgeven, 
producten verkopen en presenteren. Dit leer je niet alleen in theorie, je neemt 
ook deel aan diverse (internationale) projecten en evenementen. Uiteraard is 
werkervaring in de praktijk ook belangrijk, daarom is er ieder studiejaar een stage.

Kortom: een opleiding voor creatieve, ondernemende en commerciële talenten.

Creatief ondernemerschap!

BOL NIVEAU 2, 3 en 4

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les? Onze unieke locatie in 
het World Horti Center biedt prachtige kansen 
voor toekomstige bloemenarrangeurs. Je werkt 
samen met ondernemers aan echte grote en 
kleine bloemprojecten. Opdrachten en projecten 
zijn soms individueel, maar je werkt ook vaak in 
teamverband. Er zijn regelmatig excursies en je 
neemt deel aan projecten buiten de school. 
Het eerste leerjaar bestaat o.a. uit het aanleren 
en je eigen maken van de basis rondom 
technieken, vormgeving en het adviseren en 
helpen van klanten. In het tweede leerjaar 
ontwikkel je jezelf in het maken van alle 
voorkomende bloemarrangementen, het 
gebruik van verschillende technieken en 
materialen. Volg je de opleiding op niveau 
3 of 4 dan krijg je in het derde jaar op jouw 
niveau een verdieping en leer je omgaan met 
innovatie in het beroep. Zo maak je bijvoorbeeld 
kennis met de commerciële kant van het vak en 
leer je op niveau 4 hoe je mensen vakkundig 
kunt aansturen en zelf de juiste initiatieven en 
besluiten op werkgebied kan nemen. 

Iets voor jou? Ben jij creatief? Wil je met 
natuurlijke producten werken? Werk je graag 
aan het verder ontwikkelen van je creativiteit 
op het gebied van vormgeving en design? 
En heb je een vmbo-diploma of een 
overgangsbewijs havo 3-4? 
Dan past Bloem & Design perfect bij jou!

Welk niveau is het? De opleiding Bloem & Design is een opleiding op niveau 2, 3 en 4 en bieden we aan 
in de beroepsopleidende leerweg (BOL). In de BOL ga je voltijds naar school met stage.

Waar word je voor opgeleid? Medewerker Bloem, Groen & Styling (niveau 2), Vakbekwaam medewerker 
Bloem, Groen & Styling (niveau 3) of Vakexpert Bloem, Groen & Styling (niveau 4).

Na je diploma? Je kunt na de opleiding Bloem & Design gaan werken bij een bloemen-/lifestylewinkel, 
of als stylist bij tuincentra en/of groothandel.
• De opleiding op niveau 2 duurt twee jaar. Je kunt hierna aan het werk als medewerker/verkoper 
 of instromen in de opleiding op niveau 3.
• De opleiding op niveau 3 duurt drie jaar. Als je deze opleiding succesvol hebt afgerond kun je aan de 
 slag als vakbekwaam medewerker of bedrijfsleider. Je kunt ook instromen in de opleiding op niveau 4.
• De opleiding op niveau 4 duurt drie jaar. Na het behalen van je diploma kun je aan het werk als 
 leidinggevende, je eigen bedrijf starten in de bloemenbranche of verder studeren aan het hbo.   
 Bijvoorbeeld bij de opleiding Associate degree arts & crafts, Associate degree bloemsierkunst, 
 ondernemen of de docentenopleiding. 
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Over de opleiding

Welk niveau is het? De opleiding Business & Management (Agrohandel & Logistiek) is een opleiding op 
niveau 3 en 4. Wij bieden de opleiding aan in de beroepsopleidende leerweg (BOL). In de BOL ga 
je voltijds naar school met stage. Na het eerste jaar wordt bepaald of je afstudeert op niveau 3 of 4. 
De opleiding duurt drie jaar. Topstudenten en/of leerlingen havo 4-5 kunnen de opleiding eventueel 
ook versneld volgen. Dit is afhankelijk van vooropleiding, leerhouding en behaalde resultaten.

Bij voldoende aanmeldingen starten we de opleiding ook op niveau 2. Je wordt dan opgeleid tot 
medewerker agrohandel en logistiek en kunt aan de slag als logistiek medewerker.

Waar word je voor opgeleid? Vakexpert agrohandel en logistiek (niveau 4) of 
Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek (niveau 3).

Na je diploma? Na het behalen van het diploma stroomt het grootste deel van onze studenten door naar 
het hbo. De opleiding sluit goed aan bij hbo-opleidingen. Natuurlijk kun je ook gaan werken. Met een 
niveau 3-diploma kun je in de logistieke sector werken als planner, logistiek medewerker, afdelingsleider 
of assistent-bedrijfsleider in de tuinbouw of daarbuiten. Met een niveau 4-diploma kun je werken als 
accountmanager, inkoper, planner, pr-/marketingmedewerker of bedrijfsleider. Je kunt zowel bij een 
nationaal als internationaal bedrijf aan de slag. Ook is het mogelijk om een eigen onderneming te starten.

Business & Management
(Agrohandel & Logistiek)
Ondernemend zijn in de agrohandel & logistiek

BOL NIVEAU 2, 3, 4 

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les? In de opleiding draait het 
om de verkoop van groene producten, in de markt 
zetten van nieuwe producten, het slim regelen van 
transport en het leren kennen van de financiën in 
het bedrijf. Het hele proces, van producent naar 
consument, wordt jouw werkterrein. Daarnaast 
leer je wat erbij komt kijken om een eigen bedrijf 
op te zetten en doe je een stage in het buitenland. 
Business & Management (Agrohandel & Logistiek) 
is een brede bedrijfskundige opleiding waarbij alle 
facetten van een modern bedrijf aan bod komen.

Iets voor jou? Vind je commercie, marketing, 
logistiek en handel helemaal te gek? En heb 
je een vmbo-diploma KL, GL of TL of een 
overgangsbewijs havo 3-4? Wacht niet en 
meld je aan voor Business & Management 
(Agrohandel & Logistiek). Ben je ambitieus, 
komt dit in jouw leerresultaten tot uiting en wil 
je graag Engels op een hoger niveau afsluiten? 
Dan bieden wij jou de mogelijkheid aan om 
het Cambridge-certificaat te behalen. Een mooi 
internationaal erkend certificaat als aanvulling 
op je mbo-diploma en meer kans op succesvolle 
doorstroom in Engelstalige hbo-opleidingen 
en/of een internationale carrière.

Ben jij commercieel ingesteld en heb je ondernemend talent? Kies dan voor 
de opleiding Business & Management (Agrohandel & Logistiek): een brede 
bedrijfseconomische opleiding met een internationaal karakter. Er zijn volop 
uitdagende functies in de logistiek, sales, handel en marketing.
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Over de opleiding

Welk niveau is het? De opleiding Horti Technics & Management is een opleiding op mbo-niveau 4. 
De opleiding duurt drie jaar en bieden we aan in de beroepsopleidende leerweg (BOL). In de BOL ga je 
voltijds naar school met stage. Wij streven ernaar om alle studenten op niveau 4 te laten afstuderen. 
Bij uitzondering is een uitstroom op niveau 3 mogelijk.

Bij voldoende aanmeldingen starten we de opleiding ook op niveau 2.

Waar word je voor opgeleid? Vakexpert teelt en groene technologie (niveau 4).

Na je diploma? Met een diploma op niveau 4 kun je aan de slag als teeltspecialist, ondernemer, 
accountmanager of bedrijfsleider in tuinbouwgerelateerde bedrijven in binnen- en buitenland. 
Je kunt ook een eigen bedrijf starten of ervoor kiezen om door te studeren aan het hbo.

Horti Technics &
Management
Technologie en innovatie

BOL NIVEAU 2 en 4 

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les? Je houdt je bezig met 
alle aspecten die in de glastuinbouw van belang 
zijn. Van teelttechnieken tot ondernemen 
en van plant tot consument. Je leert hoe je 
de groeiomstandigheden van planten kunt 
optimaliseren, zodat de producten van grote 
kwaliteit zijn en er duurzaam wordt geteeld. 
Hierbij is zowel moderne teeltechnologie (ICT) 
als bedrijfseconomie van belang. Tijdens de 
lessen staat onderzoekend leren centraal en wordt 
er veel samengewerkt met het bedrijfsleven. 
Je gaat veelvuldig op excursie naar tuinbouw 
(gerelateerde) bedrijven, volgt gastcolleges en er 
zijn (internationale) stages. Het lesaanbod van de 
opleiding Horti Technics & Management sluit aan 
bij de laatste innovaties binnen het vakgebied. 

Iets voor jou? Heb je een vmbo-diploma KL, 
GL of TL of een overgangsbewijs havo 3-4? 
Houd je van afwisselend werk, ben je ook 
praktisch ingesteld en wil je werken in een 
internationale dynamische branche? 
Dan is Horti Technics & Management 
de opleiding voor jou!

De tuinbouwsector is Nederlands trots en niet voor niets wereldleider op het gebied 
van handel, kennis en productie. Een mooie branche om in te werken, want het 
tuinbouwcluster is volop in beweging. In de opleiding Horti Technics & Management 
leiden we je op tot teeltspecialist, ondernemer, accountmanager of bedrijfsleider in 
de internationale wereld van de glastuinbouwketen.
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Over de opleiding

Welk niveau is het? De opleiding Voeding & Voorlichting is een mbo-opleiding op niveau 4. 
De opleiding duurt drie jaar en bieden we aan in de beroepsopleidende leerweg (BOL). In de BOL 
ga je voltijds naar school met stage.

Waar word je voor opgeleid? Vakexpert voeding en voorlichting (niveau 4).

Na je diploma? Na het behalen van hun mbo-diploma gaan veel van onze studenten doorstuderen aan 
het hbo. De opleiding sluit aan bij veel verschillende hbo-opleidingen. Het meest in de lijn van deze mbo-
opleiding liggen Voeding & Diëtetiek, Voedingsmiddelentechnologie of Food & Innovation. Maar je kunt 
ook denken aan opleidingen op het gebied van Marketing & Communicatie en Bewegingstherapie.

Daarnaast kun je bijvoorbeeld aan de slag als voedingsadviseur, zowel bij ambachtelijke bedrijven 
als in de grootschalige voedingsindustrie. Je kunt ook gaan werken als zelfstandig ondernemer of 
voedingsvoorlichter bij projecten vanuit de gemeente, onderwijs- of zorginstellingen. Of je coacht 
mensen naar een gezonde leefstijl en geeft hier voorlichting over. 

Voeding & 
Voorlichting

Heb jij een passie voor voeding en gezondheid? Wil je weten wat er precies in jouw 
voeding zit? Weet je hoe voedsel eigenlijk geproduceerd en (veilig) bereid wordt? En 
wat het kost? Wil je leren welke voeding geschikt is voor verschillende doelgroepen 
en hoe je hen kunt voorlichten én overtuigen om de beste keuzes te maken voor hun 
gezondheid? Dan is de opleiding Voeding & Voorlichting iets voor jou!

BOL NIVEAU 4 

Opbouw van de opleiding

Wat doe je in de les? Gezonde voeding is het 
centrale thema in onze lessen. In het eerste 
jaar kijk je naar de basis van ons voedsel: 
eiwitten, koolhydraten en vetten. Daarnaast 
zijn voedselkwaliteit en voedselveiligheid 
belangrijke thema’s. Je leert wat er in voeding 
zit, hoe het veilig bereid kan worden en wat de 
juiste voeding doet voor een fitte leefstijl. In 
het tweede en derde jaar staan naast de kennis 
over voeding ook voedingsvoorlichting aan 
doelgroepen, innovaties op voedingsgebied 
en marketing centraal. Je leert hoe je mensen 
kunt coachen, begeleiden en motiveren om hun 
eet- en beweegpatroon blijvend te veranderen. 
Er is veel aandacht voor theorie, maar je bent 
gedurende de hele opleiding een groot deel 
van de week actief en onderzoekend bezig. Zo 
ga je bijvoorbeeld elke week zelf aan de slag in 
de workshopkeuken. Ook loop je verschillende 
stages. 

Iets voor jou? Vind je voeding en gezondheid 
belangrijk? Ben je graag creatief, ondernemend 
en vernieuwend bezig? En heb je een vmbo-
diploma KL, GL of TL of een overgangsbewijs 
havo 3-4? Wacht niet en meld je aan voor 
Voeding & Voorlichting!
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Over de opleiding

Welk niveau is het? Watermanagement is een opleiding op mbo-niveau 3 en 4. De opleiding duurt drie 
jaar en bieden we aan in de beroepsopleidende leerweg (BOL). In de BOL ga je voltijds naar school met 
stage. Na het eerste jaar wordt bepaald of je afstudeert op niveau 3 of 4. 

Waar word je voor opgeleid? Opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4) of Vakbekwaam 
medewerker natuur, water en recreatie (niveau 3).

Na je diploma? Na deze opleiding kun je bij diverse organisaties aan de slag. Denk aan waterschappen, 
gemeenten of provincies, technische of ecologische adviesbureaus of aannemersbedrijven. De meeste 
van onze studenten studeren verder aan het hbo. De opleiding sluit aan op hbo-opleidingen als 
Watermanagement, Kust en Zee management, Bos- en natuurbeheer, Civiele techniek, Landscape and 
Environment Management en Ruimtelijke ontwikkeling.

Watermanagement

Hoe zorg je ervoor dat een polder droog blijft? Hoe voorkom je dat de natuur 
verdroogt? Op welke manier houden we ons water schoon en blijft gebruiken 
van water verantwoord? Kunnen we de komende zomer veilig zwemmen in onze 
meren? Met deze vragen en een heleboel andere vragen houden onze studenten 
Watermanagement zich bezig. Als je voor Watermanagement kiest, dan zoek je 
mee naar oplossingen. Voor nu en in de toekomst!

Werken met water!

BOL NIVEAU 3, 4

Opbouw van de opleiding

Iets voor jou? Werk je graag binnen en 
buiten en ga je uitdagingen niet uit de 
weg? Heb je een vmbo-diploma KL, GL, TL 
of een overgangsbewijs havo 3-4? Dan is 
Watermanagement de opleiding voor jou.

Een wereld vol kansen!

Wat doe je in de les? Je houdt je bezig 
met allerlei zaken die met water te maken 
hebben, zoals watersystemen, flora en fauna, 
waterbeheer, analyse van watermonsters, 
bodemonderzoek, landmeten en veilig werken. 
Je bent regelmatig buiten om onderzoek te 
doen en metingen te verrichten en je leert ook 
met softwareprogramma’s zoals GIS en CAD om 
te gaan. Er is regelmatig aandacht voor actuele 
zaken op het gebied van watermanagement, 
zoals klimaatadaptie en droogte. Er wordt veel 
in projecten gewerkt. Daarnaast ga je veelvuldig 
op excursie of naar vakbeurzen om nieuwe 
ontwikkelingen in het vakgebied te zien en te 
begrijpen.
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Vier niveaus
Binnen het mbo zijn er vier niveaus. Hoe hoger 
het niveau, hoe meer je moet weten en kunnen. De 
duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau. 
Natuurlijk is er de mogelijkheid om door te stromen 
van niveau naar niveau. De opleidingen van Lentiz 
worden aangeboden binnen de entreeopleiding, op 
mbo-niveau 2, 3 en 4.
Hieronder volgt een overzicht van de mbo-niveaus:

•  je meldt je uiterlijk 1 april aan;
•  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
•  je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aan-
melding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word 
je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je 
geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de 
opleiding van jouw keuze. Wij doen ons best om je toch 
te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. 
Als je daar niet geplaatst kunt worden, overleggen 
we samen welke andere opleiding bij je past.

Twee Leerwegen: BOL en BBL
Binnen het mbo bestaan er twee leerwegen, BOL en 
BBL. In zowel de BOL- als de BBL-opleiding moet je 
uiteindelijk aan dezelfde eisen voldoen. Aan het eind 
van de opleiding ontvang je dus een gelijkwaardig 
diploma, alleen de weg ernaar toe is anders.

BOL (Beroepsopleidende Leerweg)
Je volgt dagonderwijs en daarnaast loop je BPV 
(beroepspraktijkvorming/stage). Het verschilt per 
opleiding op welke wijze en in welk studiejaar deze 
stages plaatsvinden.

BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)
Je werkt betaald of onbetaald bij een erkend leer-
bedrijf of een instelling. Je combineert één dag school 
met minimaal 20 uur per week werken. In principe 
moet je zelf voor een passende arbeidsplek zorgen. 
Natuurlijk kunnen we je hierbij ook adviseren.

BPV (Beroepspraktijkvorming)
Praktijk is belangrijk voor het leren. Het leren in de 
praktijk vormt dan ook een belangrijk onderdeel van 
het mbo. Je doet tijdens je BPV ervaring op in een 
erkend leerbedrijf. Tijdens je BPV raak je vertrouwd 
met de sfeer in een bedrijf of instelling en leer je 
kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen. 
Je wordt door een praktijkopleider binnen het 
leerbedrijf begeleid. Natuurlijk word je ook vanuit 
de school begeleid.

Raadpleeg www.stagemarkt.nl voor een passende 
werk-/stageplek. In het erkenningsregister kun je per 
opleiding zoeken naar een erkend leerbedrijf in jouw 
regio.

Formele eisen leerplicht
Tot het schooljaar dat volgt op het moment dat je 
16 jaar wordt, ben je volledig leerplichtig en moet 
je voltijds dagonderwijs volgen. Pas het schooljaar, 
volgend op het moment waarop je 16 jaar bent 
geworden, ben je gedeeltelijk leerplichtig. Vanaf 
dat moment kan je worden toegelaten tot een BBL-
opleiding. Tot die tijd kun je terecht in de BOL.

Toelatingseisen
In het mbo kun je op verschillende niveaus een diploma 
behalen. Op welk niveau je kunt beginnen, hangt af van 
je vooropleiding en werkervaring.

Toelatingseisen vanuit vmbo, havo/vwo en mbo 
Niveau 1/entreeopleiding: 
deze opleiding is er voor jongeren vanaf 16 jaar zonder 
diploma van een vooropleiding. 
Niveau 2: 
als je minimaal een diploma vmbo basisberoeps-
gerichte leerweg hebt, mag je naar een opleiding 
op niveau 2.
Niveau 3 en 4: 
als je een diploma vmbo kaderberoepsgerichte, 
gemengde of theoretische leerweg, of het mbo-
diploma niveau 2 respectievelijk 3 hebt, mag je 
naar een opleiding op niveau 3 of 4.
Havo-/vwo-studenten: 
ben je een havo-/vwo-student met een overgangs-
bewijs van havo-/vwo-3 naar havo-/vwo-4, dan kan 
je bij ons ook een opleiding volgen. Je wordt dan 
toegelaten tot de opleidingen op niveau 2, 3 of 4.

Wet Toelatingsrecht mbo
Na je (digitale) aanmelding ontvang je een uitnodiging 
voor de verplichte intake. Het is voor het toesturen van 
de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres 
en het goede postadres hebt doorgegeven bij je 
aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. 
Je hebt recht op toelating tot de opleiding als je aan de 
volgende voorwaarden voldoet:

Niveau

Duur

Wat word je?

1 jaar

Assistent
medewerker

1/2 jaar

Medewerker

2/3 jaar

Vakbekwaam
medewerker/

assistent
bedrijfsleider

3/4 jaar

Ondernemer/
bedrijfsleider/

manager/
vakexpert

Algemene informatie

Kwalificatieplicht
Alle jongeren moeten tot hun 18e een volledig onder-
wijsprogramma volgen, tenzij ze minimaal een mbo- 
niveau 2-, havo- of vwo-diploma hebben behaald. Als 
je bij aanvang van je opleiding zeventien jaar bent 
geworden, geldt de kwalificatieplicht voor jou.

Bindend studieadvies (BSA)
Tijdens de opleiding krijg je een bindend studieadvies. 
Dit advies geven wij pas nadat we regelmatig voort-
gangsgesprekken met je hebben gevoerd en daarover 
verslag hebben gedaan. Als je een eenjarige opleiding 
volgt doen we dat na 3-4 maanden; bij een meerjarige 
opleiding uiterlijk na 9 maanden. Het studie-advies is 
bindend en kun je niet weigeren.

Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) & 
Burgerschapsvorming
Een mbo-opleiding leidt jou als student niet alleen op 
tot een beginnend beroepsbeoefenaar maar vormt 
en bereidt jou ook voor op een zelfstandige rol als 
burger in de Nederlandse samenleving. Daarom volg 
je altijd, ongeacht je niveau, ook algemeen vormende 
vakken als Nederlands (taal), rekenen en loopbaan 
& burgerschap. Binnen de opleidingen op niveau 3 
en 4 worden daarnaast vaak vakken als economie, 
exacte vakken (natuur- en scheikunde), Engels en 
bijvoorbeeld nog een extra vreemde taal (Spaans of 
Duits) aangeboden, die de beroepsmatige onderdelen 
van het onderwijsprogramma en de doorstroom naar 
vervolgopleidingen op een hoger niveau (bijvoorbeeld 
hbo) ondersteunen.

Opbouw van de opleiding
Een mbo-opleiding is opgebouwd uit drie onderdelen:

1. Het beroepsgerichte deel. Dit deel is minimaal 50% 
van de opleiding. Alle elementen van het beroep, 
ongeacht het niveau van de opleiding, komen hier aan 
bod. Het gaat om kennis, houding en vaardigheden. 
Daarnaast bevat het ook de verplichte AVO-vakken 
(Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap en 
een vreemde taal).

2. Het profieldeel. In dit deel wordt het beroepsgerichte 
deel nader uitgewerkt en werken we toe naar het eind-
niveau van de opleiding (medewerker, vakbekwaam 
medewerker en vakexpert/manager/bedrijfsleider).

3. Het keuzedeel. In elke opleiding, ongeacht het 
niveau, volg je een of meer keuzedelen. Een keuzedeel 
is verbredend, verdiepend en kan helpen om door te 
stromen naar een hoger niveau. Je kunt twee keer per 
jaar een of meerdere keuzedelen kiezen uit een aanbod 
dat de school jaarlijks samenstelt.

Het aanbod van keuzedelen wordt bij aanvang van de 
opleiding vastgesteld. Afhankelijk van de opleiding 
kies je een of meerdere keuzedelen uit het aanbod. 
Een keuzedeel kun je volgen in de lessen op school, 
in de beroepspraktijkvorming (BPV) of in zelfstudie. 
Je wordt goed geïnformeerd over de inhoud van 
het keuzedeel en de manier waarop dit keuzedeel 
moet worden afgesloten. Bij het vaststellen van 
welke keuzedelen je kunt volgen, hanteert de school 
een aantal spelregels. We noemen dit het ‘HUBO-
principe’. Bekeken wordt in hoeverre de keuzedelen 
Haalbaar, Uitvoerbaar, Betaalbaar en te Organiseren 
zijn. Uiteindelijk worden in de opleidingsovereenkomst 
(OOK) de keuzedelen opgenomen.

Examinering in het mbo
Gedurende de opleiding krijgt elke student te maken 
met meerdere examens: beroepsgerichte examens en 
AVO-examens voor Nederlands, rekenen en moderne 
vreemde talen. We volgen je vorderingen tijdens de 
opleiding nauwgezet. Als je resultaten goed zijn mag je 
deelnemen aan het examen, dat bestaat uit praktische 
opdrachten en schriftelijke examens. Voor de AVO-
examens moet je aan bepaalde niveaus voldoen om 
je diploma te kunnen behalen. Dit is afhankelijk van 
het niveau van de opleiding.

Lesgeld en cursusgeld
Als je bij aanvang van de opleiding 18 jaar of ouder 
bent dan ben je als student lesgeldplichtig (BOL) 
of cursusgeldplichtig (BBL). De hoogte van het les- 
of cursusgeld verschilt per opleiding.

Tegemoetkoming studiekosten en 
studiefinanciering
Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor studie-
financiering. Vraag daarvoor meer informatie bij de 
Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl) of laat je 
informeren door de leerlingenadministratie van je 
school.



De opleidingen van Lentiz | MBO Westland 
zijn gevestigd in het World Horti Center.
Het World Horti Center is een unieke samen-
werking tussen bedrijven en onderwijs. Hier 
ontmoet je als student jouw toekomstige 
werkgever!

Woensdag 24 november 2021* 16.00 – 20.00 uur 

Donderdag 27 januari 2022         16.00 – 20.00 uur

Inloopmiddagen

Donderdag 10 maart 2022         16.00 – 18.00 uur

Dinsdag 22 maart 2022 16.00 – 18.00 uur 

OPEN DAGEN OPEN DAG OP AL 
ONZE LOCATIES: 

WOENSDAG 
24 NOVEMBER

Check lentiz.nl voor alle 
locaties en actuele info

lentizmbo_westland lentizmbowestland

Den Haag

RotterdamNaaldwijk

Opleiding  Profiel       Niveau  Opleidingscode
   
Bloem & Design Medewerker bloem, groen & styling   BOL 2  25707
   Vakbekwaam medewerker bloem, groen & styling BOL 3  25706
   Vakexpert bloem, groen & styling   BOL 4  25705 

Business &   Medewerker agrohandel en logistiek   BOL 2  25430
Management   Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek BOL 3  25434
(Agrohandel &   Vakexpert agrohandel en logistiek   BOL 4  25438
Logistiek)  

Horti Technics   Medewerker teelt     BOL 2  25431
& Management Vakbekwaam medewerker teelt    BOL 3  25536
   Vakexpert teelt en groene technologie   BOL 4  25534
   
Voeding &   Vakexpert voeding en voorlichting   BOL 4  25464
Voorlichting 
    
Watermanagement Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie BOL 3  25620
   Opzichter/uitvoerder groene ruimte   BOL 4  25617
   
Onze opleidingen starten bij voldoende aanmeldingen.


