
  
 

 

 

mboRijnland en Leiden&Partners 
tekenen convenant om mbo en stad 
aan elkaar te verbinden 
                                                                                                 

Leiden, 13 december 2021 – Tijdens een online sessie bekrachtigden 
mboRijnland en Leiden&Partners afgelopen vrijdag in het bijzijn van tientallen mboRijnland 
ambassadeurs  hun driejarige samenwerking. Ze ondertekenden  een convenant  om 
mboRijnland en de stad Leiden aan elkaar te verbinden. Het convenant is een verlenging van 
een jarenlange  samenwerking tussen de twee partijen. mboRijnland is een van de founding 
partners van Leiden&Partners. 
 

Mbo en stad aan elkaar verbinden 
Met de samenwerking zetten beide partijen zich in om studenten de meerwaarde van de 
stad actief te laten ervaren. Door de dynamiek van de stad en de regio aan de instelling toe 
te voegen, kan mboRijnland zich nog beter profileren. Otto Jelsma, voorzitter van het 
College van Bestuur van mboRijnland: "Ik ben trots op de samenwerking met 
Leiden&Partners. We zetten deze samenwerking extra kracht bij met een aantal 
enthousiaste ambassadeurs die mboRijnland nóg zichtbaarder gaan maken in de stad en de 
stad meer betrekken bij de activiteiten van mboRijnland. Zeker nu Leiden is uitgeroepen tot 
European City of Science 2022 bundelen we onze krachten om de positie van het 
beroepsonderwijs in de stad te verstevigen." 
 

Ambassadeurs 
mboRijnland en Leiden&Partners hebben gezamenlijk een netwerk van praktijk 
ambassadeurs bijeengeroepen waarin enthousiaste medewerkers en studenten 
plaatshebben. “Vandaag was de kick-off van dit netwerk”, aldus Martijn Bulthuis, directeur-
bestuurder Leiden&Partners. “Samen geven we invulling aan onze rol en de rol van 
mboRijnland als stadspartner. We willen naar afgebakende projecten toe waarin we de rol 
en zichtbaarheid van mboRijnland in de stad vergroten door een actieve bijdrage te laten 
zien in bijvoorbeeld European City of Science of Nacht van Ontdekkingen. Ook brengen we 
stafmedewerkers en docenten nauwer in verbinding met de stad ” 
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Werving, netwerk en participatie 
Leiden&Partners ziet een ondersteunende rol weggelegd voor het aantrekken en behouden 
van studenten en nieuwe medewerkers. Dit kan door bijvoorbeeld een rol te spelen in open 
dagen, door het geven van gastcolleges of in de bredere rol onderwijs in Kennisstad Leiden 
te positioneren ten behoeve van de werving van docenten. Maar ook door studenten en 
medewerkers actiever te betrekken bij de stad, door te verbinden en te faciliteren. Van 
stages en praktijkervaringen tot mentordagen. 

Meer informatie over mboRijnland: www.mborijnland.nl 

Meer informatie over Leiden&Partners: www.leidenenpartners.nl. 

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor meer informatie en/of beeldmateriaal en over de 
samenwerking kunt u contact opnemen met Mincke Pijpers van Leiden&Partners via 
mincke@leidenenpartners.nl of telefonisch: 06-55171744. Bij mboRijnland kunt u voor meer informatie contact 
opnemen met Sandra Helmus shelmus@mborijnland.nl of telefonisch 06 196 81 323. 
 
Over mboRijnland 
mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rijnland en heeft 11 vestigingen in 
zes verschillende steden: Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Woerden en 
Zoetermeer. Naast middelbaar beroepsonderwijs verzorgt mboRijnland ook Vavo (vwo, havo en vmbo-t voor 
volwassenen) en maatwerkcursussen voor medewerkers van bedrijven. Er zijn 1700 mensen werkzaam bij 
mboRijnland en jaarlijks volgen er ruim 17.000 studenten onderwijs. mboRijnland legt met haar onderwijs de 
basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt 
om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere 
onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk op www.mborijnland.nl voor meer 
informatie. 
  
Over Leiden&Partners 
Met een veelvoud aan samenwerkingspartners ontwikkelt, initieert en faciliteert Leiden&Partners  
projecten voor bewoners, bedrijven, talenten en bezoekers, gericht op het vergroten van welzijn en 
welvaart in Leiden en haar regio. 

De projecten dragen bij aan het welzijn van bewoners van Leiden omdat ze maatschappelijke en economische 
groei ontwikkelen, een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau en daarmee hoge kwaliteit van leven.  
 
De activiteiten dragen bij aan het welvaartsniveau van bewoners van Leiden omdat door die kwalitatieve 
economische groei, ondernemers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien zodat ook de werkgelegenheid 
groeit. Waar de gemeente inkomsten genereert t.b.v. investeringen in de stad en voor het ontwikkelen van een 
maatschappelijk middenveld, draagt Leiden&Partners bij aan de vergroting van de aantrekkelijkheid voor 
nieuwe bedrijven, winkels en projecten met (inter)nationale uitstraling. 
www.leidenenpartners.nl 
 
 
 


