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BOL NIVEAU 3, 4

Horti Technics
& Management
“Innovatie in de tuinbouw!”
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. We leiden je op tot teeltspecialist,
ondernemer, accountmanager en bedrijfsleider in de
internationale wereld van de glastuinbouw. De opleiding wordt
tweetalig aangeboden. Alle vakinhoudelijke modules worden
aangeboden in het Engels.
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Over de opleiding
Welk niveau is het? In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voltijds naar school. Het eerste jaar is een
basisjaar waarin we bepalen of je in leerjaar 2 doorstroomt naar niveau 3 of 4. Na het behalen van niveau 3 kun je
eventueel doorstromen naar mbo-niveau 4. De opleidingen op niveau 3 en 4 duren drie jaar.
Waar word je voor opgeleid? Vakexpert teelt en groene technologie (niveau 4) of vakbekwaam medewerker
teelt (niveau 3).
Na je diploma Met een diploma op niveau 3 kun je werken als (assistent-) bedrijfsleider of meewerkend voorman
in de tuinbouw. Met een diploma op niveau 4 kun je aan de slag als teeltspecialist, ondernemer, accountmanager
of bedrijfsleider in de tuinbouw in het binnenland en het buitenland. Je kunt ook een eigen bedrijf starten of ervoor
kiezen om door te studeren aan het hbo.

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 teelttechniek tot ondernemen en van plant tot
consument. De nadruk ligt op de bedrijfsprocessen in
de glastuinbouw.

Iets voor jou? Heb je een vmbo-diploma KL, GL of
TL? 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!
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BOL NIVEAU 3, 4

Business &
Management
(Agrohandel & Logistiek)
“Ondernemend zijn in de agrohandel & logistiek!”
Ben jij commercieel ingesteld en heb je ondernemend talent?
Kies dan voor de opleiding Business & Management (Agrohandel
& Logistiek). Een brede economische opleiding met een
internationaal karakter. De opleiding volg je in het Nederlands
of grotendeels in het Engels. In de agrosector zijn er volop
uitdagende functies in de logistiek, sales, handel en marketing.
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Over de opleiding
Welk niveau is het? In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voltijds naar school. Het eerste jaar is een
basisjaar waarin we bepalen of je in leerjaar 2 doorstroomt naar niveau 3 of 4. Na het behalen van niveau 3 kun je
eventueel doorstromen naar mbo-niveau 4. De opleidingen op niveau 3 en 4 duren drie jaar.
Waar word je voor opgeleid? Vakexpert agrohandel en logistiek (niveau 4) of vakbekwaam medewerker
agrohandel en logistiek (niveau 3).
Na je diploma Met een niveau 3-diploma kun je in de logistieke sector werken als planner, logistiek medewerker,
afdelingsleider of assistent-bedrijfsleider in een tuinbouwbedrijf of een groothandel. Met een niveau 4 diploma kun
je werken als verkoper, inkoper, planner, (assistent-) marketingmedewerker of bedrijfsleider. Je kunt ook een eigen
onderneming starten. Deze opleiding sluit aan bij commerciële hbo-opleidingen.

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.

Iets voor jou? Vind je commercie, marketing,
logistiek en handel helemaal te gek? En heb je een
vmbo-diploma KL, GL of TL? Wacht niet en meld
je aan voor Business & Management (Agrohandel
& Logistiek). Als je de Engelstalige opleiding wilt
volgen, moet je in je vooropleiding minimaal een
zeven voor het vak Engels hebben behaald.
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BOL NIVEAU 3, 4

Watermanagement
“Werken met water!”
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 veilig? Kunnen we de komende zomer
veilig zwemmen in onze meren? Met deze vragen houden
onze studenten Watermanagement zich bezig. Als je voor
Watermanagement kiest, dan zoek je mee naar oplossingen.
Voor nu en voor in de toekomst!
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Over de opleiding
Welk niveau is het? Watermanagement is een opleiding op mbo-niveau 3 en 4. De opleidingen op niveau 3 en 4
duren drie jaar. Het eerste jaar is een basisjaar waarin we bepalen of je in leerjaar 2 doorstroomt naar 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, adviesbureaus of aannemersbedrijven. Deze opleiding sluit aan op de hbo-opleiding
watermanagement.

Opbouw van de opleiding
Wat doe je in de les? Je houdt je bezig met alles dat
met water te maken heeft 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. Soms ga je op excursie of
naar vakbeurzen en je bent actief in projectgroepen.

Iets voor jou? Werk je graag binnen en buiten en
ga je uitdagingen niet uit de weg? Heb je een vmbodiploma KL, GL of TL? Dan is Watermanagement de
opleiding voor jou!
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BOL NIVEAU 4

Masters of Food
(Voeding & Voorlichting)
“Passie voor voeding en gezondheid!”
Heb jij een passie voor voeding en gezondheid? In onze unieke
workshopkeuken kun je jouw creativiteit kwijt bij het bereiden
van smakelijke, aantrekkelijke en gezonde gerechten. Hoe
wordt voedsel eigenlijk geproduceerd en (veilig) bereid? Wat
kost het? Welke voeding is geschikt voor de verschillende
doelgroepen en hoe kun je hen voorlichten én overtuigen om
de beste keuzes te maken voor hun gezondheid? Je ontwikkelt
nieuwe voedingsconcepten, adviseert, geeft voorlichting en
presenteert. We dagen je uit!
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Over de opleiding
Welk niveau is het? De opleiding Masters of Food is een driejarige mbo-opleiding op niveau 4.
Waar word je voor opgeleid? Vakexpert voeding en voorlichting (niveau 4).
Na je diploma Na het behalen van je diploma kun je bijvoorbeeld aan de slag in de voedingsbranche binnen
de ambachtelijke en grootschalige voedingsindustrie of in de catering. Het gaat vooral om bedrijven die voedsel
produceren en verkopen, in de regio en wereldwijd. Je kunt denken aan functies binnen de marketing en
communicatie, kwaliteitszorg/voedselveiligheid, conceptontwikkeling en voorlichting. Je kunt ook als adviseur of
bedrijfsleider in de catering werken. Uiteraard kun je doorstuderen aan het hbo.

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 voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Wat zit
er in voeding? Hoe wordt het gemaakt en bereid?
Wat doet de juiste voeding en lekker bewegen
voor een fitte leefstijl? In het tweede en derde
jaar staan voedingsvoorlichting aan doelgroepen,
conceptontwikkeling, innovaties op voedingsgebied en
marketing centraal. Er is veel aandacht voor theorie,
maar je bent gedurende de hele opleiding een groot deel
van de week actief en onderzoekend bezig. Projecten
worden regelmatig uitgevoerd en je bent betrokken
bij evenementen waardoor jouw passie voor voeding
toeneemt. Op creatieve wijze leer je allerlei vaardigheden
om een ‘Master of Food’ te worden!

Iets voor jou? Vind je voeding en gezondheid
belangrijk? Ben je graag creatief, commercieel en
vernieuwend bezig? En heb je een vmbo-diploma KL, GL
of TL? Wacht niet en meld je aan voor Masters of Food!
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BOL NIVEAU 3, 4

Bloem & Design
“Creatief ondernemerschap!”
Bloem & Design is een brede opleiding op het gebied van
bloem, groen en styling. Tijdens de opleiding leer je prachtige
arrangementen met bloemen te maken, je bent bezig met
vormgeving en je leert hoe je producten kunt verkopen en
presenteren. Je ontdekt ook hoe je een eigen onderneming
start. Je neemt deel aan verschillende prachtige projecten en je
bent veel op pad. Een opleiding voor creatieve, ondernemende
en commerciële talenten.
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Over de opleiding
Welk niveau is het? In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voltijds naar school. Het eerste jaar is een
basisjaar waarin we bepalen of je in leerjaar 2 doorstroomt naar niveau 3 of 4. Na het behalen van niveau 3 kun je
eventueel doorstromen naar niveau 4. De opleidingen op niveau 3 en 4 duren drie jaar.
Waar word je voor opgeleid? vakexpert bloem, groen en styling (niveau 4) of vakbekwaam medewerker
bloem, groen en styling (niveau 3).
Na je diploma Met een niveau 3-diploma op zak kun je als assistent-manager of creatief vakbekwaam
medewerker aan de slag. Met een diploma op niveau 4 kun je werken als manager/leidinggevende of
verkoopspecialist of kun je een eigen onderneming starten. Deze opleiding is een uitstekende opstap naar creatieve
hbo-opleidingen.

Opbouw van de opleiding
Wat doe je in de les? Je bent creatief en
ondernemend bezig met vormgeving en design en je
leert werken met prachtige natuurlijke producten. Ook
leer je over het ondernemerschap en alles wat daarbij
komt kijken. Je werkt zowel zelfstandig als samen met
anderen. Je gaat regelmatig op excursie en je neemt
deel aan projecten buiten school. Jij maakt de mooiste
creaties waar mensen van kunnen genieten!

Iets voor jou? Creatief en ondernemend, dat ben
jij in een notendop. Jezelf presenteren, verkopen en
klantgericht handelen met plantaardige materialen is jou
op het lijf geschreven. Heb je een vmbo-diploma KL, GL
of TL? Wacht niet en meld je aan voor Bloem & Design!
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BOL NIVEAU 2

Niveau
2-opleidingen
“Werken aan je toekomst!”
Je kunt bij ons drie opleidingen volgen op niveau 2. Je
bent uitvoerend bezig en je leert veel in de praktijk. Bij
alle opleidingen werk je aan opdrachten en verricht je
werkzaamheden in de groene sector.
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Over de opleiding
Welk niveau is het? Een opleiding op niveau 2 is een mooie basis om eventueel door te stromen naar niveau 3.
Een mbo-opleiding op niveau 2 duurt gemiddeld twee jaar. Onze niveau 2-opleidingen gaan alleen van start bij
voldoende aanmeldingen.
Waar word je voor opgeleid? Medewerker teelt (niveau 2) of medewerker agrohandel en logistiek (niveau 2) of
medewerker bloem, groen en styling (niveau 2).
Na je diploma
• Medewerker agrohandel en logistiek Heb je niveau 2 afgerond? Dan kun je aan de slag in de groene sector
als logistiek of algemeen medewerker bij tuinbouwbedrijven, exporteurs en bij logistieke dienstverleners.
• Medewerker teelt Na het behalen van je diploma kun je aan de slag als medewerker teelt in een tuinbouwbedrijf.
• Medewerker bloem, groen en styling Heb je niveau 2 afgerond, dan kun je aan de slag als medewerker/verkoper.
Je kunt er ook voor kiezen om door te stromen naar mbo-niveau 3.

Opbouw van de opleiding
Wat doe je in de les? Tijdens de opleiding
medewerker agrohandel en logistiek leer je hoe je
producten kunt inpakken, deze intern vervoert en
verzendklaar maakt. Daarbij houd je rekening met
de kwetsbare agro-producten die onder de juiste
omstandigheden opgeslagen en verpakt moeten
worden en leer je kwaliteitscontroles uitvoeren. Bij
de opleiding medewerker teelt leer je hoe een plant
of bloem gekweekt wordt en wat belangrijk is bij
dit proces. Tijdens de opleiding medewerker bloem,
groen en styling leer je bloemarrangementen maken
en verkopen.

In de lessen krijg je algemene vakken zoals
Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast leer je alles
over kwaliteitscontroles en logistieke processen en
doe je kennis op over planten in het beroep waarvoor
je hebt gekozen.
Iets voor jou? Leer jij graag in de praktijk en wil je
op uitvoerend niveau werken? Kies dan voor een van
onze niveau 2-opleidingen!
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Algemene informatie
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 eventueel door te stromen van ‘niveau
naar niveau’. De opleidingen van Lentiz worden aangeboden binnen de entreeopleiding en op mbo-niveau 2, 3 en
4. Hieronder volgt een overzicht van de mbo-niveaus:
Niveau

1

2

3

4

Duur
1 jaar
1/2 jaar
2/3 jaar
3/4 jaar
Wat word je?

Assistent
medewerker

Medewerker

Vakbekwaam
medewerker/
assistent
bedrijfsleider

Ondernemer/
bedrijfsleider/
manager

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
• Entreeopleiding: deze opleiding is er voor jongeren
vanaf 16 jaar zonder diploma van een vooropleiding.
• Niveau 2: als je minimaal een diploma vmbo
basisberoepsgerichte leerweg hebt, mag je naar een
opleiding 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-/vwostudent met een overgangsbewijs van havo-/vwo3 naar havo-/vwo-4, dan kun 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 intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen.
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:
• je meldt je uiterlijk 1 april aan;
• je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
• je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).
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Wanneer je je aanmeldt ná 1 april, dan is plaatsing op
de opleiding van jouw keuze niet gegarandeerd. Bij
een goede motivatie gaan wij na of plaatsing alsnog
mogelijk is.
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 doe 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 leerbedrijf
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 adviseren.
Raadpleeg www.stagemarkt.nl voor een passende werk-/
stageplek. In het erkenningsregister kun je per opleiding
zoeken naar een erkend leerbedrijf in jouw regio.
BPV (Beroepspraktijkvorming)
Het leren in de praktijk vormt een belangrijk onderdeel
van het mbo. Tijdens je BPV doe je ervaring op in een
erkend leerbedrijf. Je raakt vertrouwd met de sfeer in een
bedrijf of instelling en je leert 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 dus
voltijds dagonderwijs volgen. Pas in 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 BBLopleiding. Tot die tijd kun je terecht in de BOL.

Kwalificatieplicht
Alle jongeren moeten tot hun 18e jaar een volledig
onderwijsprogramma 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 voortgangsgesprekken met je hebben gevoerd en daarover
schriftelijk verslag hebben gedaan. Als je een eenjarige
opleiding volgt, doen we dat na drie á vier maanden;
bij een meerjarige opleiding uiterlijk na 9 maanden. Het
studieadvies is bindend en kan je niet weigeren.
Algemeen Vormend Onderwijs (avo) &
Burgerschapsvorming
Een mbo-opleiding leidt een student niet alleen op
tot een beginnend beroepsbeoefenaar maar vormt en
bereidt de student ook voor op een zelfstandige rol
als burger in de Nederlandse samenleving. Daarom
volgt iedere student, ongeacht het niveau, onderwijs
in 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 (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
Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur
(HKS) is een opleiding in het mbo opgebouwd uit 3
onderdelen:
1. Het beroepsgerichte deel. In dit deel dat minimaal
50% van de opleidingstijd omvat, komen alle
elementen van het beroep, ongeacht het niveau
van de opleiding, 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 eindniveau van de opleiding
(medewerker, vakbekwaam medewerker en
manager/bedrijfsleider).
3. Het keuzedeel. In elke opleiding, ongeacht het niveau,
dient de student een of meer keuzedelen te volgen.
De student kan een of meerdere keuzedelen kiezen
uit een aanbod dat jaarlijks door de school wordt
samengesteld. Het aanbod van keuzedelen wordt bij
aanvang van de opleiding vastgesteld. Afhankelijk
van de opleiding dient een student een of meerdere

keuzedelen uit het aanbod te kiezen. Een keuzedeel
kan worden gevolgd in de lessen op school, in de
beroepspraktijkvorming (BPV) of in zelfstudie. De
student wordt zorgvuldig geïnformeerd over de
inhoud van het keuzedeel en de manier waarop
dit keuzedeel moet worden afgesloten. 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 AVOexamens voor Nederlands, rekenen, moderne vreemde
talen en Loopbaan & Burgerschap. Om te mogen
deelnemen aan een examen moet de student eerst
voldoen aan een aantal voorwaarden.
Om je diploma te behalen, moeten de stages en de
schoolvakken met een voldoende zijn afgesloten.
Lesgeld en Cursusgeld
Doorgaans betaal je lesgeld aan het Rijk en cursusgeld
aan de school. Als je bij aanvang van de opleiding
18 jaar of ouder bent of je bent gehuwd (of gehuwd
geweest), dan ben je als student lesgeldplichtig. Het
cursusgeld dat je aan de school betaalt, verschilt per
opleiding.
Tegemoetkoming Studiekosten en
Studiefinanciering
Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor
studiefinanciering. Vraag daarvoor meer informatie bij
de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl) of laat je
informeren door de leerlingadministratie van je school.
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PROFIEL

NIVEAU

CREBO

Horti Technics
& Management

Vakbekwaam medewerker teelt
Vakexpert teelt en groene technologie

BOL 3
BOL 4

25536
25534

Business & Management
(Agrohandel & Logistiek)

Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek
Vakexpert agrohandel en logistiek

BOL 3
BOL 4

25434
25438

Watermanagement

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie
Opzichter/uitvoerder groene ruimte

BOL 3
BOL 4

25457
25454

Masters of Food
(Voeding & Voorlichting)

Vakexpert voeding en voorlichting

BOL 4

25464

Bloem & Design

Vakbekwaam medewerker bloem, groen & styling
Vakexpert bloem, groen & styling

BOL 3
BOL 4

25444
25445

Niveau 2-opleidingen

Medewerker teelt
Medewerker agrohandel en logistiek
Medewerker bloem, groen & styling

BOL 2
BOL 2
BOL 2

25431
25430
25443

gevestigd in het
DEN HAAG

De opleidingen van Lentiz | MBO Westland
zijn gevestigd in het World Horti Center, een
splinternieuw gebouw in Naaldwijk. Het World
Horti Center is een unieke samenwerking tussen
onderwijs, overheid, onderzoek en bedrijfsleven.
Hier ontmoet je als student jouw mogelijk
toekomstige werkgever!

NAALDWIJK

DELFT

ROTTERDAM

Europa 1
2672 ZX Naaldwijk
T (0174) 51 33 21
E info@mbo-westland.nl
www.mbolentiz.nl
 WestlandMBO

