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Word jij de nieuwe directeur van Lentiz | LIFE College? 
 

Een boegbeeld en ‘een verbindende leider’, die samen met de teamleiders en medewerkers verder werkt aan 

de borging en de doorontwikkeling van het vmbo en mbo waar we trots op zijn. 

 

Word jij de nieuwe directeur van Lentiz | LIFE College? Ben je de idealistische, energieke, uitdagende en 

daadkrachtige leider die samen met het gedreven en professionele team, leerlingen, studenten en hun ouders verder 

wilt bouwen aan de ontwikkeling van deze krachtige school die met eigentijds vmbo en mbo midden in de 

samenleving staat? Ben jij degene die de school met behoud van eigenheid doorontwikkelt en nog beter regionaal 

positioneert?  

 
 

Wie zijn wij? 
 

Lentiz | LIFE College: Leef je droom! 
LIFE College is de school van je leven in een (kleinschalige) omgeving waarin leerlingen, studenten, docenten en 

onderwijs ondersteunend personeel elkaar inspireren om eigen initiatieven te ontplooien. We helpen iedere dag 

tussen 8.00 en 20.00 uur de leerlingen en studenten hun eigen toekomst te bepalen. In de praktijk betekent dit voor 

de leerling en de student dat je ontdekt wie je bent. Waar je goed in bent en hoe je deze talenten verder ontwikkelt 

en op die manier aan je zelfvertrouwen bouwt.  

 

Centraal binnen ons werk staan de merkwaarden Eerlijk, Aandacht, Gastvrijheid, Respect en Steun. LIFE College staat 

midden in het leven en werkt nauw samen met externe partners, zowel binnen als buiten de school. Medewerkers, 

leerlingen en studenten vormen een mooie afspiegeling van de omgeving van de school. 

 

Lentiz | LIFE College is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een toonaangevende onderwijsinstelling met 600 vmbo 

leerlingen en 500 mbo leerlingen. Een school voor het leven met opleidingen voor het leven. De medewerkers en 

leerlingen (en ouders, regionale partners) zijn trots op het LIFE College. De school is gehuisvest in een fantastisch 

schoolgebouw met veel faciliteiten zoals, sportzalen, bibliotheek etc. De school heeft naast 'groen' mbo-onderwijs 

en de aan de school verbonden Food Innovation Acadamy in Vlaardingen ook een Technoplaza, Zorgplaza en Horeca 

& Foodplaza in huis. 

 

Voor een indruk zie ook www.lentiz.nl/lifecollege.  

 
 

Wie zoeken wij? 
 
Aan het roer van een trotse, solide en toekomstgerichte school 
Je bent als nieuwe directeur het trotse boegbeeld van de school: ambitieus, zichtbaar, toegankelijk en gericht op 

kansen die de kwaliteit van het onderwijs verder verhogen. We willen de school uitbouwen van ‘goed naar nog 

beter’. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor nieuwe kansen. Je bent een ‘sterke verbinder’, bent benaderbaar en 

betrouwbaar/integer. De medewerkers en leerlingen van LIFE College hebben de tijd van hun leven. Jij maakt 

hiervan deel uit. Je staat tussen hen in. Je hebt oog voor de grote lijnen (helikopterview), maar kan ook inzoomen. Je 

hakt waar nodig knopen door. 

 

  

https://www.lentiz.nl/lifecollege
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In het contact met de buitenwereld 
De medewerkers, leerlingen en studenten zijn trots op de tot nu toe geleverde prestaties. Jij bent op de hoogte van 

ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en de politiek-bestuurlijke processen in de regio en weet hoe je 

vanuit een proactieve houding samenwerkt en onderhandelt met het bedrijfsleven en andere externe partners. Je 

profileert het LIFE College stevig en passend bij het karakter van de school. Uiteraard lever je ook je bijdrage aan 

Lentiz als geheel. 

 

LIFE College borgen en doorontwikkelen  
Wij zoeken een ervaren directeur die na de succesvolle implementatie van het concept1 de groei van de school weet 

te borgen en op onderdelen ook verder doorontwikkelt. Als onderwijskundig leider herken/erken je de kracht van 

LIFE College en ontwikkel je deze samen met jouw collega’s en externe partners verder door. Met jouw creërend 

vermogen en vernieuwende ideeën sluit je aan bij de ontwikkelbehoefte van de school en houd je sterk rekening met 

maatschappelijke ontwikkelingen. Je staat daarbij midden in de samenleving, bent nieuwsgierig, verkrijgt 

commitment, brengt mensen in beweging en verbindt. Je herkent en erkent de grote betrokkenheid van het 

onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en betrekt de teamleden en externe belanghebbenden 

actief bij de verdere ontwikkeling van de school. Hierbij zorg je voor een evenwichtige verdeling van 

verantwoordelijkheden en daarbij passende bevoegdheden. Je biedt professionele ruimte aan vakmanschap. 

Tegelijkertijd ben je in staat sturing te geven en besluiten te nemen. Je zorgt dat de school excelleert op alle niveaus. 

Daarbij staan de leerling en de student centraal, die dan ook nadrukkelijk betrokken worden bij het ontwikkelproces. 

Je hecht grote waarde aan de brede talentontwikkeling van zowel leerlingen, studenten als medewerkers en je hebt 

daarop een visie. Je inspireert en vertoont met je open en lerende houding voorbeeldgedrag. Samen met je 

medewerkers zet je de volgende stappen naar een professionele, lerende organisatie.  

 

Het LIFE College is zowel een vmbo als en mbo, daarmee dus sterk gericht op het bijbehorende beroepenveld. 

Tevens heeft het een aantal specifieke doelgroepen zoals New LIFE en verbindingen met voorzieningen die naast de 

leeromgeving van de school ook om een externe gerichtheid vragen, zoals de Technoplaza en de verbinding met de 

Food Innovation Academy in Vlaardingen. Zie ook het nieuwe Strategisch Meerjarenplan van Lentiz met de titel 

‘Toekomstmakers’. 

 

Lentiz onderwijsgroep 

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

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

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

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

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

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

bedrijven en overheden in de regio. 

 

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

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

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

opleiding terechtkomen. 

 
 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en als je jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je 

als kandidaat over de competenties beschikt die gebruikelijk zijn voor functies als deze. 

 

 
1 Op 9 juni 2022 viert het LIFE College het 10 jarig bestaan. 

https://view.publitas.com/lentiz/smp-2018-2022-toekomstmakers/page/2-3
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Het betreft een fulltime functie in schaal 14, max. € 6.888,-- bruto conform de cao voor het voortgezet onderwijs en 

de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van Lentiz. 

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 1 en 2 juni 2022. Op woensdag 8 juni vinden vanaf 12.00 uur de eerste 

gesprekken met de benoemingscommissie plaats. Op 24 juni staat het tweede gesprek met de 

benoemingscommissie gepland.  

 

In de week van 27 juni zal een gesprek met de Raad van Bestuur plaatsvinden. Een (ontwikkelingsgericht) 

assessment of criteriumgericht interview kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Jouw motivatiebrief en cv kun je versturen via het sollicitatieformulier op vbent.org ter attentie van  

de heer H.A. Hendriks o.v.v. vacaturenummer 20220206. 

 

Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 205 16 00. 

 

We zien jouw reactie graag uiterlijk 31 mei 2022 tegemoet. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-van-lentiz-life-college/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-van-lentiz-life-college/

