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Voorwoord 

Beste student, 

Welkom bij de opleidingen Hotelmanagement van Scalda.  

Om je goed wegwijs te maken hebben we vier documenten voor je samengesteld waar je alles kan 
vinden over onze school en jouw opleiding, dat zijn: 

• De informatiegids met algemene informatie over Scalda, je opleiding, het gebouw, de 
voorzieningen en de schoolregels;  
 

• Het algemeen deel van de onderwijs- en examenregeling (OER) met informatie over de 
rechten en plichten t.a.v. examinering;  

• Examenplan keuzedelen DVG 

• Het specifieke deel onderwijs- en examenregeling (OER)met specifieke eisen die gelden 
t.a.v. jouw opleiding. Deze is in dit document van toepassing. 

 

De betreffende documenten zijn allen te vinden op mijn.scalda.nl of op de elektronische 
leeromgeving Cum Laude. 

In dit deel, het specifieke OER, staat de informatie over de opleiding die jij gaat volgen. Het is 
dan ook verstandig om regelmatig deze handleiding te raad plegen. Zodat je weet hoe je 
opleiding is opgebouwd en wordt getoetst en geëxamineerd.  

Wij wensen je veel succes met je opleiding.  

 

Met vriendelijke groeten, 

                        

  
Dhr. A. Versluys MSc en    Dhr. E.P.H. Kerckhaert MSc  
Clusterdirecteuren  Scalda DVG  

  
  

  
Dhr. A.T.W. Kuik                                                                       
Teamleider Hotelmanagement 

   
Mevr. E.E. Mens  
Teamleider Zeeuwse praktijkroute  
 
 
 

http://www.mijnscalda.nl/
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1. Opleidingen meewerkend ondernemer horeca / manager-ondernemer 
horeca 

De opleiding  hospitality-professional kent bij hotelmanagement twee uitstroommogelijkheden, 
namelijk ‘manager-ondernemer horeca’ en ‘meewerkend horeca-ondernemer’. Beide zijn niveau 4-
opleidingen. Ze hebben dezelfde opbouw, maar de kwalificatie-eisen verschillen. 

Tijdens de opleiding zal je soms samenwerken en -studeren met studenten die gekozen hebben 
voor andere opleidingen binnen hospitality-professional, zoals gastheer/gastvrouw (gastronomie), 
zelfstandig medewerker of leidinggevende Leisure & Hospitality (toerisme - recreatie) of Travel & 
Hospitality (toerisme - reizen).  

1.1 Beroep 

Je wordt opgeleid als leidinggevende in de horecabranche. Deze branche is ontzettend uitgebreid 
en er zijn heel veel werkplekken mogelijk. Hieronder staat de focus van de opleiding uitgewerkt. 

1.1.1.  Omschrijving van het beroep  

Als ‘meewerkend ondernemer horeca’ in de horeca heb je een sterke gastvrije, klantgerichte en 
commerciële houding. Je ziet kansen en benut deze. Je bent dienstverlenend, representatief, 
proactief, commercieel en hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je geeft leiding 
aan meerdere medewerkers in een horecabedrijf en zorgt voor een goede begeleiding en 
aansturing. Vaak ben je ook verantwoordelijk voor financiën en voor marketing. Je werkt meestal 
direct samen met de directeur.  

De ‘manager- ondernemer horeca’ is werkzaam als ondernemer of manager in de horeca, zowel in 
een restaurant of als in een hotel. Je hebt hart voor de zaak en oog voor de klanten/gasten. Je 
werkt oplossings-, resultaat- en kwaliteitsgericht, bent creatief en hebt een flexibele houding. Je 
bent bekend met de inkoop, financiën, marketing en het personeelsbeleid. Je geeft ook leiding aan 
de medewerkers en motiveert en begeleidt het team. Het is per organisatie en functie afhankelijk 
hoe breed het takenpakket is. Sommige managers-ondernemer horeca zijn ondernemer en zijn 
daardoor verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering. Anderen maken deel uit van een 
managementteam en hebben daardoor vaak een kleiner takenpakket. 

1.1.2. Arbeidsmarktperspectief/wat kan je na de opleiding gaan doen? 

Het arbeidsperspectief voor de ‘meewerkend ondernemer horeca’ en de ‘manager-ondernemer 
horeca’ is redelijk goed. Er zijn veel bedrijven in deze sector en alle bedrijven hebben behoefte aan 
goede managers. Het is het vrij makkelijk om door te stromen naar een hogere 
managementfunctie, mits je de juiste vaardigheden, kennis en beroepshouding hebt. Voldoende 
ervaring opbouwen is belangrijk om in een hogere managementfunctie terecht te kunnen komen. 
Daarnaast is het starten van een eigen horecaonderneming binnen handbereik, hoewel ervaring 
opdoen ook een belangrijke factor zal zijn in het slagen van je eigen onderneming.  

Na je niveau 4-diploma kan je doorstuderen aan een hogeschool, dan kun je binnen dit vakgebied 
natuurlijk denken aan de hogere hotelschool of vrijetijdsmanagement.  

Bron: MBO Start, 2016 

Studenten van de opleidingen volgen een flexibel traject (zie algemeen oer), maar de opleiding is 
opgebouwd volgens een nominaal traject van drie jaar. Dit betekent dat een gemiddelde student er 
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gemiddeld drie jaar over doet om de opleiding af te ronden. Je kunt dit nominale traject prima 
volgen. Je mentor/coach begeleidt je bij het maken van de juiste keuzes.   

Voor horeca ondernemer-manager moet je rekening houden een traject van drie jaar. 

Vooropleiding Leerweg Studielast Studieduur 

VMBO_T BOL 4800 3 jaar 

VMBO_Gemengde leerweg BOL 4800 3 
jaar 

jaar 

Het nominale programma is onderverdeeld in 12 onderwijsperiodes. Gedurende de opleiding 
ontwikkel je je volgens de onderstaande ontwikkellijn. 

Niveau 4 

Basis  
 

De student is in staat om afzonderlijke activiteiten binnen een werkproces 
zelfstandig uit te voeren. 

Gevorderd  
 

De student is in staat om alle werkzaamheden binnen een werkproces 
zelfstandig en in samenhang uit te voeren. 

Competent De student is in staat om de kerntaak zelfstandig uit te voeren en 
onderliggende werkprocessen op elkaar af te stemmen.  

Op het moment dat je zover door ontwikkeld bent dat je competent bent, ben je toe aan het 
afnemen van het examen. De fases basis en gevorderd komen terug in de ontwikkelingsgerichte 
voortgangstoetsing. 

1.1.3. Kerntaken en werkprocessen 
Wat je moet kennen en kunnen staat beschreven in de kerntaken van het kwalificatiedossier. Het 
kwalificatiedossier kan je vinden op de site van de SBB. Om jouw kwalificatiedossier op te vragen, 
type het nummer van je opleiding in het zoekvenster van deze site. Het kwalificatiedossier kan je 
ook altijd opvragen bij je mentor/coach. 
 
Bij elke kerntaak hoort een aantal werkprocessen. In de kerntaken en werkprocessen staat 
beschreven over welke vakkennis en vaardigheden je moet beschikken om tot het beschreven 
resultaat te komen en welk gedrag daarbij nodig is (waar je goed in moet zijn op dit vak uit te 
kunnen oefenen).  
De opleidingen zijn opgebouwd uit de onderstaande kerntaken en werkprocessen. 
     
Basisdeel  
B1-K1  Onderneemt  B1-K1-W1  Ontwikkelt een ondernemingsplan 

B1-K1-W2  Treft voorbereidingen voor het starten van een 

onderneming 

B1-K1-W3  Implementeert het ondernemingsplan 

B1-K1-W4  Maakt een marktanalyse 

B1-K1-W5  Voert commerciële activiteiten uit 

B1-K1-W6  Stelt financieel beleid vast en bepaalt de verkoopprijs 

B1-K1-W7 Bepaalt inkoop- en voorraadbeleid 

B1-K2  Geeft leiding en voert 
beheerstaken uit  

B1-K2-W1  Maakt een operationeel plan 

B1-K2-W2  Plant en verdeelt werkzaamheden 

B1-K2-W3  Begroot financiën 

B1-K2-W4  Bewaakt financiën 

B1-K1-W5 Stuurt medewerkers aan 

B1-K1-W6 Voert intern formele gesprekken 
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Profieldeel 
Manager-ondernemer horeca 

P2-K1  Werkt mee in drank- en 

spijsverstrekkende bedrijven 

P2-K1-W1 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het 

horecabedrijf 

P2-K1-W2 Werkt mee in de bediening 

P2-K1-W3 Werkt mee in de keuken 

P2-K1-W4 Voert afrondende werkzaamheden uit in het 
horecabedrijf 

P2-K1-W5 Creëert en bewaakt sfeer 

P2-K2  Werkt mee in 
logiesverstrekkende bedrijven  

P2-K2-W1  Neemt reserveringen aan voor kamers en/of zalen en 

arrangementen 

P2-K2-W2  Checkt de gast in 

P2-K2-W3  Verleent service aan gasten tijdens hun verblijf 

P2-K2-W4  Bewaakt de veiligheid 

P2-K2-W5  Checkt de gast uit 

P2-K2-W6  Maakt night audit rapportages van de omzet  

P2-K2-W7 Ontwikkelt arrangementen en speciale activiteiten 

 

Meewerkend ondernemer horeca  

P3-K1  Werkt mee in drank- en 

spijsverstrekkende bedrijven 

P3-K1-W1 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het 

horecabedrijf 

P3-K1-W2 Ontvangt en informeert/adviseert de gast 

P3-K1-W3 Neemt de bestelling op en serveert deze 

P3-K1-W4 Maakt dranken serveergereed 

P3-K1-W5 Bereidt gerechten 

P3-K1-W6  Maakt de rekening op en neemt afscheid van de gast 

P3-K1-W7  Creëert en bewaakt sfeer 

P3-K1-W8  Neemt speciale arrangementen, partijen of 

bestellingen aan 

P3-K1-W9  Voert afrondende werkzaamheden uit in het 
horecabedrijf 

P3-K1-W10  Sluit het bedrijf af 

 

1.1.4. Keuzedelen 

Voor een driejarige niveau 3 en/of 4-opleiding dient er 720 uur besteed te worden aan keuzedelen. 
Keuzedelen kunnen zowel in de school als in de BPV plaatsvinden. Het keuzedeel aanbod is nog 
volop in ontwikkeling.  

Je kunt in de praktijkroute en de reguliere opleiding (bol/bbl) kiezen uit alle keuzedelen die door 
het cluster DVG worden aangeboden en die gekoppeld zijn aan jouw opleiding. De te kiezen 
keuzedelen en de wijze waarop voor de keuzedelen ingeschreven kan worden, wordt tijdig kenbaar 
gemaakt. Zie hiervoor het OER keuzedelen. De examinering vindt plaats conform het examenplan 
keuzedelen DVG. 

 

Algemeen (bol/bbl) 

De hospitality-professionalopleidingen hebben ervoor gekozen om Duits als tweede – en dus 
verplichte – moderne taal aan te bieden. We bieden dit wel als keuzedeel (A2/B1) aan, omdat je 
dan ook hogere niveaus kan behalen en je voldoet daarmee direct aan de beroepsspecifieke eisen. 
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Je kunt verder kiezen uit digitale Vaardigheden (gevorderd), Frans A1/A2, Spaans A1/A2, 
Standplaatshost(ess), Outdoor, Show en entertainment , Internationaal I of II, Duurzaamheid C/D, 
ondernemend gedrag, online marketing en HBO doorstroom (niveau 4). Omdat de opleiding een 
sterk internationaal karakter heeft kan je ook een derde of vierde vreemde taal volgen; Spaans 
(A1/A2) en/of Frans (A1/A2). Het is mogelijk om meer dan drie keuzedelen te volgen en om hogere 
niveaus te behalen voor de talen. 

1.2 Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap  

Het te bereiken niveau voor Nederlands en Rekenen op niveau 4 is 3F.  

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding bestaat uit verschillende opdrachten die je via een portfolio 
vastlegt. Burgerschap bestaat uit de onderdelen loopbaan, politiek-juridische dimensie, 
economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap.  

 

1.3 Branche-vereisten  

Een branche wordt ook wel een economische sector genoemd. Het is de naam voor alle bedrijven 
die werken in een bepaalde categorie diensten en producten. Voor de opleidingen hospitality-
professional zijn dat hotels, restaurants, maar ook vakantieparken, campings, 
groepsaccommodaties, evenementenorganisaties, indoor- en outdoor centra, sportbedrijven en 
attractieparken. 

In het kwalificatiedossier worden geen extra branche-vereisten genoemd. 

 

1.4 Beroepsspecifieke eisen taal 

De beroepsspecifieke taal-eisen gaat het om het beheersen van “vaktaal”, passend bij je beroep. 
Dit is bij de opleiding manager-ondernemer horeca en de meewerkend ondernemer horeca  o.a. 
gericht op gasten ontvangst en reserveringen. Als hospitality-professional, waarin je veel te maken 
krijgt met internationale gasten, worden vanzelfsprekend eisen gesteld aan de moderne vreemde 
talen (MVT). De onderstaande eisen gelden:  Het vereiste niveau is Engels: Luisteren, lezen, B1. 
Spreken, gesprekken voeren en schrijven A2. Voor een tweede Moderne vreemde taal (Duits) is de 
eis: Luisteren en lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven A2.  

Beroeps specifieke eisen Engels 2de mvt (Duits) 

Manager-ondernemer horeca Luisteren B1  

Lezen B1  

Spreken  B1 

Gesprekken voeren B1  

Schrijven A2   

Luisteren B1  

Lezen B1 

Spreken  A2  

Gesprekken voeren A2  

Schrijven A2  
 

Meewerkend ondernemer horeca  Luisteren B1  

Lezen B1  

Spreken  A2 

Gesprekken voeren A2  

Schrijven A2   

Luisteren A2 

Lezen A2 

Spreken  A2  

Gesprekken voeren A2  

Schrijven A2  
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Om te kunnen diplomeren moet je deel hebben genomen aan alle examens en minimaal 3 van de 5 
vaardigheden op het vereiste niveau hebben behaald.  

Let op: voor het keuzedeel Duits (A2/B1) gelden andere specifieke eisen. Zie hiervoor examenplan 
keuzedelen.  

1.5 Beroepspraktijkvorming (bpv) (stage) 

Een vast onderdeel van je opleiding (ca. 40%) is de beroepspraktijkvorming (BPV). Alle kerntaken en 
werkprocessen worden in de BPV geoefend en worden ontwikkelingsgericht beoordeeld op niveau 
basis en gevorderd. Je werkt zo veel mogelijk mee in het leerbedrijf. Deze werkzaamheden worden 
bij aanvang van de BPV-periode vastgelegd in een persoonlijke planning. Tijdens de BPV maak je 
opdrachten en werk je aan leerdoelen. De BPV-opdrachten verwerk je in de digitale leeromgeving 
Cumlaude.  

Tijdens de BPV houd je het aantal BPV-uren bij en registreer je deze  in OnStage. Urenrapportages 
in OnStage worden vergezeld van een urenverantwoording of logboek dat ondertekend en 
goedgekeurd wordt door de stagebegeleider. 

Je zoekt in overleg met de BPV-coördinator een erkend leerbedrijf (dit bedrijf moet een onderdeel 
zijn van het Netwerk Stagebedrijven). Wanneer je bent aangenomen wordt door school een 
praktijkovereenkomst (POK) opgemaakt tussen de student, het leerbedrijf en de school. Dit is een 
wettelijke verplichting. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van de betrokken partijen 
opgenomen zoals de BPV-uren, de BPV-periode, de kwalificatie(delen) en de begeleiding. Naast de 
praktijkovereenkomst maak je vervolgafspraken en aanvullende afspraken over o.a. over vervoer, 
verblijf en eventuele verdiensten en leg je deze schriftelijk vast.  

Op het leerbedrijf is een praktijkbegeleider aanwezig, deze verzorgt de dagelijkse begeleiding en 
beoordeelt je werkprocessen en je beroepshouding. De BPV-docent heeft regelmatig contact met je 
praktijkbegeleider, komt je bezoeken en beoordeelt de opdrachten. Zowel de praktijkbegeleider als 
de BPV-docent volgen je voortgang en geven feedback. Uitleg over de BPV en de BPV-opdrachten 
krijg je in de lessen BPV-voorbereiding. In de BPV-handleiding vind je alle informatie over de BPV. 

Bij de BBL heeft een student een leerwerkplaats van minimaal 16 uur per week (610 uur per jaar) 
(bron: onderwijsinspectie). 

De BPV is een examenonderdeel. 

Terugkomdagen op school tijdens de stages zijn verplicht i.v.m. voortgang tijdens stage. Dit geldt 
niet voor buitenlandstages met uitzondering van België.  
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BPV bol-opleidingen 

In onderstaand schema zie je hoe de BPV is ingedeeld. Houd er rekening mee dat je tijdens 
weekenden en vakanties bpv moet gaan doen. Je kunt ook naar het buitenland.  

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 zomerperiode 

1 5 dagen school 5 dagen school 5 dagen school 2 dagen bpv, 3 dagen school, 
lintstage*  

250 uur verdeeld over periode 4 
t/m half september periode 1 

nieuwe schooljaar 
 

2 5 dagen school 5 dagen school 5 dagen school 5 dagen BPV, 0 dagen school 
Blokstage** 

550 uur BPV verdeeld over 
periode 4 t/m begin  oktober 
periode 1 nieuwe schooljaar 
(buitenlandstage mogelijk**) 

 

3 4 weken bpv 
aansluitend aan 
zomervakantie 

blokstage** 

1-2 dagen bpv, 3 
dagen school 

Lintstage* 

1-2 dagen BPV,      
3 dagen school 

Lintstage* 
 

2-3 dagen BPV,      
2 dagen school 

Lintstage* 

 

Daarna 4 dagen 
school 

400 uur BPV verdeeld over periode 2, 3 en 4  

In overleg met je bpv-begeleider kan je een maatwerktraject afspreken.  
*Lintstage = stage gedurende een of meerdere dagen per week, terwijl je ook een aantal dagen naar school gaat. 
**Blokstage = stage gedurende de gehele week, zonder dat je naar school gaat. 

Praktijkroute en bpv 
In je leerbedrijf ga je aan de slag met het uitvoeren van door jou zelf geformuleerde (leer)taken en 
leerdoelen. Je wordt hierbij begeleid door je praktijkopleider. In het bedrijf werk je uiteraard ook 
samen met andere collega’s. Van je praktijkopleider en collega’s zal je feedback krijgen op jouw 
werkzaamheden in het bedrijf.  

In de praktijkroute zijn alle facetten van het leren een integraal onderdeel van de opleiding. Het 
gaat om integraal aanleren van kennis, vaardigheden en beroeps(houdings)competenties. Jouw 
functioneren in je leerbedrijf is daarom voorwaardelijk om je te kunnen ontwikkelen tot beginnend 
beroepsbeoefenaar. Wanneer je voor alle beroepsspecifieke kerntaken van jouw opleiding 
beoordeeld bent op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar, toon je daarmee aan te voldoen 
aan de wettelijk eisen gesteld aan de beroepspraktijkvorming en heb je deze BPV met een 
voldoende afgesloten. 

1.6 Studiebelasting 

BOL 

In een driejarig BOL-traject (voltijd) bedraagt de studiebelasting 4800 uur. 

In bijlage 1 is een overzicht van de studiebelasting per onderwijsperiode opgenomen. 

BBL 

In de BBL heeft een student per jaar minimaal 200 klokuren begeleide onderwijstijd en 610 uur 
beroepspraktijkvorming. 
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2. Voortgang 

Voor de regeling omtrent voortgang verwijzen wij naar het algemene deel van de onderwijs- en 
examenregeling van het cluster DVG. 

BOL 

Je voortgang wordt gemonitord in Cumlaude en in het selfservice portaal van Eduarte. Je voortgang 
wordt gemeten aan de hand van studiepunten (verbonden aan opdrachten, toetsen) . Resultaten 
kun je inzien in het studiepuntenoverzicht in Eduarte. In het selfservice portaal van Eduarte staan 
ook de behaalde examenresultaten.  Hoe je voortgang wordt gemeten en met jou wordt 
besproken, wordt omschreven in het Algemeen OER van DVG. De voortgang bepaalt het bindend 
studieadvies (BSA) wat je aan het eind van het eerste jaar ontvangt.  

Praktijkroute /BBL 

We bespreken je voortgang  wekelijks in het driehoeks gesprek. Periodiek (in ieder geval elke 10 
weken) wordt jouw voortgang ook beoordeeld. Dit doen we met behulp van de Leermeter van 
Educator (het studentenvolgsysteem van de praktijkroute). Jouw beoordeling vindt plaats op basis 
van:  

- Kerntaken met bijbehorende werkprocessen uit het kwalificatiedossier  
- Beroepsspecifieke eisen voor Moderne vreemde talen (MVT) uit het kwalificatiedossier 
- Generieke onderdelen (Nederlands, Rekenen en Engels (voor niv. 4)) 
- Door jou gekozen keuzedelen 

De beoordeling bestaat uit twee onderdelen:  

1. Door jou zelf: hoe vind je dat je zelf ontwikkelt 
2. Door de praktijkopleider (in overleg met de coach): hoe vindt de praktijkopleider dat jij je 

ontwikkelt 
 

De leermeter geeft een ontwikkeling aan van starter, starter +, gevorderd, gevorderd+ naar 
beginnend beroepsbeoefenaar. Hiermee wordt jouw ontwikkeling inzichtelijk en kunnen we 
gezamenlijk bepalen wanneer je toe bent aan een examen.  

NB: In hoofdstuk 3 van het Algemeen deel van de onderwijs- en examenregeling (OER) lees je hoe 
er verder wordt omgegaan met studievoortgang en studieadvies.  

Bij de flexibele leertrajecten is er geen sprake van leerjaren. Een student doorloopt in eigen tempo 
zijn opleidingstraject. Hierbij gaan we er vanuit dat een student zijn opleiding versneld kan 
afronden.  
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3. Examenprogrammering 

Naast de voortgangstoetsen leg je een aantal examens af. Hiermee bepalen we of je in aanmerking 
komt voor het diploma. Een examen wordt twee keer aangeboden. De regels rondom deelname en 
herkansing worden in het algemeen OER omschreven.  

Examens worden bij voorkeur afgenomen in een zo reëel mogelijk situatie. Er wordt gebruik 
gemaakt van ingekochte examenproducten. Deze zijn tot stand gekomen met verschillende 
scholen, het werkveld en goedgekeurd door de onderwijsinspectie. 

3.1. Wanneer mag je aan het examen deelnemen? 

BOL 

Per examenonderdeel staat aangegeven aan welke voorwaarden je moet voldoen. Er zijn voor het 
examen basis kerntaak 1 (B1-K1) aanvullende voorwaarden. Om hieraan te mogen deelnemen 
moet je op het moment van afname 88% van de te behalen studiepunten op het geplande 
examenmoment hebben behaald in het betreffende leerjaar. In het examenplan staat omschreven 
hoe de norm wordt toegepast. 

Praktijkroute / BBL 

Voor kerntaken en keuzedelen (uitgezonderd MVT en rekenen) geldt:  

- Alle werkprocessen van een kerntaak zijn door de praktijkopleider beoordeeld op niveau 
van beginnend beroepsbeoefenaar (in de Leermeter van Educator).  

- Je portfolio en portfoliogesprek zijn als voldoende beoordeeld door je werkplaatsdocent 
- Het aanvraagformulier examen / proeve kerntaak of keuzedeel (zie Cumlaude) moet, 

volledig ingevuld en ondertekend, ingeleverd zijn bij het Examenbureau 

Voor centrale examens (COE) Nederlands, Rekenen en Engels (niveau 4) geldt: 

- De vaardigheden / domeinen waarin je examen wilt doen, moeten door de 
werkplaatsdocent op het gewenste eindniveau beoordeeld zijn (in de Leermeter van 
Educator) 

- Het aanvraagformulier Centrale Examens (zie Cumlaude) moet, volledig ingevuld en 
ondertekend, ingeleverd zijn bij de werkplaatsdocent. 

Voor de overige examens Nederlands en moderne vreemde talen (MVT) geldt: 

- De vaardigheden / domeinen waarin je examen wilt doen, moeten door de 
werkplaatsdocent op het gewenste eindniveau beoordeeld zijn (in de Leermeter van 
Educator) 

- Het aanvraagformulier instellingsexamen Nederlands of MVT (zie Cumlaude) moet, volledig 
ingevuld en ondertekend, ingeleverd zijn bij het Examenbureau. 
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3.2. Het proces van examinering 

BOL/BBL 

Je krijgt aan het begin van de opleiding het OER uitgelegd. Ook elk volgend studiejaar start met 
informatie over de te behalen leerdoelen en de afsluiting van de leerdoelen. Dit maakt onderdeel 
uit van de lessen studieloopbaanbegeleiding.  Bij de vakken die in relatie staan tot de examens 
wordt tekst en uitleg gegeven over de wijze van examinering. Tijdens de lessen wordt de 
examensituatie zoveel mogelijk nagebootst om je goed voor te bereiden.   

Voorafgaand aan elk examen ontvang je een uitnodiging via het Examenbureau op je schoolmail.  

Praktijkroute 

Je krijgt aan het begin van de opleiding het OER uitgelegd. Elke studiejaar start met informatie over 
de te behalen leerdoelen en de afsluiting van de leerdoelen. In de betreffende werkplaatsen die in 
relatie staan tot de examinering wordt tekst en uitleg gegeven over de examens.  

Om te kunnen examineren moet je één van bovengenoemde aanvraagformulieren inleveren bij het 
Examenbureau of je werkplaatsdocent. Voor ieder examen(onderdeel) ontvang je vervolgens een 
uitnodiging van het Examenbureau op je schoolmail. 
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3.3. Examenplan 2021-2022 
Voor de praktijkroute en het flexibel traject (bol/bbl) zijn de examens variabel in te plannen. Hieronder staat de nominale planning.   

3.3.1. Manager-ondernemer horeca 

3.3.1.1. Generieke eisen 

Nederlands 

Toets 

Code 

Examenvorm Vaardigheid Niveau Kans 1 Kans 2  Duur 

examen 

Plaats 

afname 

Resultaat + weging 

(1 decimaal) 

Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

 Centraal Examen 
Luisteren en 
lezen 

3F 5 / 6  7 / 8 
120 
minuten 

Examen 
centrum  

  Cijfer 1x 

Cijfer 
 Instellingsexamen Schrijven 3F 6 7 / 8  School Cijfer 1x 

Cijfer 1x  Instellingsexamen Spreken 3F 5 6 / 8  School Cijfer 1x 

 Instellingsexamen 
Gesprekken 
voeren 

3F 5 / 7 7 / 8  School Cijfer 1x 
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 Rekenen 

Toets 
Code 
 

Examenvorm Vaardigheid Niveau Kans 1 Kans 2 Duur 
examen 

Plaats afname Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

 Centraal examen Getallen, 
Verhoudingen 

Meten en 
Meetkunde, 
Verbanden 

3F 6 7 / 8 120 
minuten 

Examencentrum Cijfer 

Het resultaat van rekenen is niet van invloed op zaken of slagen. Het behaalde niveau wordt vermeld op het diploma. Je moet hebben deelgenomen aan de examens.  

Om in aanmerking te komen voor het diploma moet aan de inspanningsverplichting van alle onderdelen van loopbaan en burgerschap zijn voldaan. 
 
  

Loopbaan en Burgerschap 

Dimensies  

Bewijsstuk Kans 1 

Periode: 

Kans 2 

Periode: 

Plaats  Resultaat Eindresultaat  

 

Loopbaan Portfolio  12 12 School VD/NV  

Voldaan / 

Niet voldaan. 

 

 

Politiek-juridische dimensie Portfolio  6 / 7 9 School VD/NV 

Economische dimensie Portfolio  7 / 8 9 School VD/NV 

Sociaal-maatschappelijke dimensie Portfolio  8 9 School VD/NV 

Vitale dimensie Portfolio  8 9 School VD/NV 
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3.3.1.2. Eisen moderne vreemde talen (mvt) 
 

Engels generiek  Weging Uitvoering Periode 
1e moment 

Periode 
2e moment 

Beoordeling 

COE Luisteren B1 1 School 5-7 8 Cijfer 
COE Lezen B1 1 School 5-7 8 Cijfer 
 Spreken  A2 1 School 5-7 8 Cijfer 
 Gesprekken voeren A2 1 School 5-7 8 Cijfer 
 Schrijven A2 1 School 5-7 8 Cijfer 

 

Engels beroepsspecifiek  Weging Uitvoering Periode 
1e moment 

Periode 
2e moment 

Beoordeling 

COE Luisteren B1 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 
COE Lezen B1 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 
 Spreken  B1 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 
 Gesprekken voeren B1 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 
 Schrijven A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 

Om te kunnen diplomeren moet je deel hebben genomen aan alle examens en minimaal 3 van de 5 vaardigheden op het vereiste niveau hebben behaald.  
In overleg met de docent kun je examens op een hoger of lager niveau aanvragen bij de examencommissie, deze worden vermeld op je resultatenlijst.   

Examenmix 2e MVT (Duits) 
beroepsspecifiek 

 Weging Uitvoering Periode 
1e moment 

Periode 
2e moment 

Beoordeling 

 Luisteren B1 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 

 Lezen B1 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 

 Spreken  A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 

 Gesprekken voeren A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 

 Schrijven A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 
Om te kunnen diplomeren moet je aan alle 5 de examens hebben deelgenomen en minimaal 3 van de 5 vaardigheden op A2 hebben behaald.  

In overleg met de docent kun je examens op een hoger of lager niveau aanvragen bij de examencommissie, deze worden vermeld op je resultatenlijst.  
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3.3.1.3. Beroepsgerichte eisen 
 

Basisdeel: kerntaak 1 
Examenmix beroepsgerichte exameninstrumenten  
B1-K1: Onderneemt 

 Weging Soort 
toetsing  

Uitvoering Periode 
1e moment 

Periode 
2e moment 

Beoordeling 

B1-K1-W1 Ontwikkelt een ondernemingsplan 1 Proeve School / bpv 8 - 12 11-12 Cijfer 
B1-K1-W2 Treft voorbereidingen voor het starten van een 

onderneming 
B1-K1-W3 Implementeert het ondernemingsplan 

B1-K1-W4 Maakt marktanalyse 

B1-K1-W5 Voert commerciële activiteiten uit 
B1-K1-W6 Stelt financieel beleid vast en bepaalt de 

verkoopprijs 

B1-K1-W7 Bepaalt inkoop- en voorraadbeleid 

 

Basisdeel: kerntaak 2 
Examenmix beroepsgerichte exameninstrumenten  
B1-K2: Geeft leiding en voert beheerstaken uit 

 Weging Soort 
toetsing  

Uitvoering Periode 
1e moment 

Periode 
2e moment 

Beoordeling 

B1-K2-W1 Maakt een operationeel plan 1 Proeve BPV / school 10-12 12 Cijfer 
B1-K2-W2 Plant en verdeelt de werkzaamheden 
B1-K2-W3 Begroot financiën 

B1-K2-W4 Bewaakt financiën 

B1-K2-W5 Stuurt medewerkers aan 

B1-K2-W6 Voert intern formele gesprekken 

Voorwaarden voor deelname:  
-  leerjaar 1 en 2, 88% zijn van de studiepunten hebben behaald 
- B1-K1 (Onderneemt) en P3-K1 (Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven) zijn met minimaal een voldoende hebben afgerond.  
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Profieldeel: food & beverage 

P2-K1 Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven  Weging Soort 
toetsing  

Uitvoering Periode 
1e moment 

Periode 
2e moment 

Beoordeling 

P2-K1-W1 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het 
horecabedrijf 

1 Proeve BPV 8-12 11/12 Cijfer 

P2-K1-W2 Werkt mee in de bediening 

P2-K1-W3 Werkt mee in de keuken 

P2-K1-W4 Voert afrondende werkzaamheden uit in het 
horecabedrijf 

P2-K1-W5 Creëert en bewaakt sfeer 

Profieldeel: frontoffice 

 P2-K2 Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven  Weging Soort 
toetsing  

Uitvoering Periode 
1e moment 

Periode 
2e moment 

Beoordeling 

P2-K2-W1 Neemt reserveringen aan voor kamers en/of 
zalen en arrangementen 

1 Proeve BPV 8-12 12 Cijfer 

P2-K2-W2  Checkt de gast in 

P2-K2-W3 Verleent service aan gasten tijdens hun verblijf 

P2-K2-W4 Bewaakt de veiligheid 
P2-K2-W5 Checkt de gast uit 

P2-K2-W6 Maakt night audit rapportages van de omzet 

P2-K2-W7 Ontwikkelt arrangementen en speciale 
activiteiten 
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3.3.1.4. Beroepspraktijkvorming (bpv) 
 

 Beroepspraktijkvorming  
 

Weging Resultaat  Periode   

 Bijzonderheden 
Minimaal aantal uren BPV zijn 
voldaan:   1200 uur  

    BPV   11- 12 Onvoldoende, Voldoende 
 

 BPV Leerjaar 1 1  5 

 Uren 250  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 Beoordeling  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 BPV-Opdrachten  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 BPV Leerjaar 2 1  9 

 Uren 550  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 Beoordeling  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 BPV-Opdrachten  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 BPV Leerjaar 3 1  12 

 Uren 400  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 Beoordeling  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 BPV-opdrachten  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 

3.3.1.5. Keuzedelen 
Voor het examenplan mbt keuzedelen kijk in het examenplan Keuzedelen DVG.  
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3.3.2. Meewerkend ondernemer horeca 

3.3.2.1. Generieke eisen 

Nederlands 

Toets 

Code 

Examenvorm Vaardigheid Niveau Kans 1 Kans 2  Duur 

examen 

Plaats 

afname 

Resultaat + weging 

(1 decimaal) 

Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

 Centraal Examen 
Luisteren en 
lezen 

3F 5 / 6  7 / 8 
120 
minuten 

Examen 
centrum  

  Cijfer 1x 

Cijfer 
 Instellingsexamen Schrijven 3F 6 7 / 8  School Cijfer 1x 

Cijfer 1x  Instellingsexamen Spreken 3F 5 6 / 8  School Cijfer 1x 

 Instellingsexamen 
Gesprekken 
voeren 

3F 5 / 7 7 / 8  School Cijfer 1x 
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 Rekenen 

Toets 
Code 
 

Examenvorm Vaardigheid Niveau Kans 1 Kans 2 Duur 
examen 

Plaats afname Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

 Centraal examen Getallen, 
Verhoudingen 

Meten en 
Meetkunde, 
Verbanden 

3F 6 7 / 8 120 
minuten 

Examencentrum Cijfer 

Het resultaat van rekenen is niet van invloed op zaken of slagen. Het behaalde niveau wordt vermeld op het diploma. Je moet hebben deelgenomen aan de 
examens. 
 
Om in aanmerking te komen voor het diploma moet aan de inspanningsverplichting van alle onderdelen van loopbaan en burgerschap zijn voldaan. 

 
 
 
 

Loopbaan en Burgerschap 

Dimensies  

Bewijsstuk Kans 1 

Periode: 

Kans 2 

Periode: 

Plaats  Resultaat Eindresultaat  

 

Loopbaan Portfolio  12 12 School VD/NV  

Voldaan / 

Niet voldaan. 

 

 

Politiek-juridische dimensie Portfolio  6 / 7 9 School VD/NV 

Economische dimensie Portfolio  7 / 8 9 School VD/NV 

Sociaal-maatschappelijke dimensie Portfolio  8 9 School VD/NV 

Vitale dimensie Portfolio  8 9 School VD/NV 
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3.3.2.2. Eisen Moderne vreemde talen (mvt) 
Engels generiek  Weging Uitvoering Periode 

1e moment 
Periode 
2e moment 

Beoordeling 

COE Luisteren B1 1 School 5-7 8 Cijfer 
COE Lezen B1 1 School 5-7 8 Cijfer 
 Spreken  A2 1 School 5-7 8 Cijfer 
 Gesprekken voeren A2 1 School 5-7 8 Cijfer 
 Schrijven A2 1 School 5-7 8 Cijfer 

 

Engels beroepsspecifiek  Weging Uitvoering Periode 
1e moment 

Periode 
2e moment 

Beoordeling 

COE Luisteren B1 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 
COE Lezen B1 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 
 Spreken  A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 
 Gesprekken voeren A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 
 Schrijven A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 

Om te kunnen diplomeren moet je deel hebben genomen aan alle examens en minimaal 3 van de 5 vaardigheden op het vereiste niveau hebben behaald.  
In overleg met de docent kun je examens op een hoger of lager niveau aanvragen bij de examencommissie, deze worden vermeld op je resultatenlijst.   
 

Examenmix 2e MVT (Duits) 
beroepsspecifiek 

 Weging Uitvoering Periode 
1e moment 

Periode 
2e moment 

Beoordeling 

 Luisteren A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 

 Lezen A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 

 Spreken  A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 

 Gesprekken voeren A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 

 Schrijven A2 1 School 5-7 8 Niveau bepaling 
Om te kunnen diplomeren moet je aan alle 5 de examens hebben deelgenomen en minimaal 3 van de 5 vaardigheden op A2 hebben behaald.  

In overleg met de docent kun je examens op een hoger of lager niveau aanvragen bij de examencommissie, deze worden vermeld op je resultatenlijst.  
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3.3.2.3. Beroepsgerichte examens   

 
Basisdeel: kerntaak 1 
B1-K1: Onderneemt  Weging Soort 

toetsing  
Uitvoering Periode 

1e moment 
Periode 
2e moment 

Beoordeling 

B1-K1-W1 Ontwikkelt een ondernemingsplan 1 Proeve School / bpv 8-12 11-12 Cijfer 
B1-K1-W2 Treft voorbereidingen voor het starten van een 

onderneming 

B1-K1-W3 Implementeert het ondernemingsplan 

B1-K1-W4 Maakt marktanalyse 

B1-K1-W5 Voert commerciële activiteiten uit 

B1-K1-W6 Stelt financieel beleid vast en bepaalt de 
verkoopprijs 

B1-K1-W7 Bepaalt inkoop- en voorraadbeleid 

 

Basisdeel: kerntaak 2 
B1-K2: Geeft leiding en voert beheerstaken uit  Weging Soort 

toetsing  
Uitvoering Periode 

1e moment 
Periode 
2e moment 

Beoordeling 

B1-K2-W1 Maakt een operationeel plan 1 Proeve BPV / school 8-12 12 Cijfer 
B1-K2-W2 Plant en verdeelt de werkzaamheden 

B1-K2-W3 Begroot financiën 

B1-K2-W4 Bewaakt financiën 
B1-K2-W5 Stuurt medewerkers aan 

B1-K2-W6 Voert intern formele gesprekken 

Voorwaarden voor deelname:  
-  leerjaar 1 en 2, 88% zijn van de studiepunten hebben behaald 
- B1-K1 (Onderneemt) en P3-K1 (Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven) zijn met minimaal een voldoende hebben afgerond.  
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Profieldeel 

Examenmix beroepsgerichte exameninstrumenten  
P3-K1: Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende 

bedrijven 

 Weging Soort 
toetsing  

Uitvoering Periode 
1e moment 

Periode 
2e moment 

Beoordeling 

P3-K1-W1 Verricht voorbereidende werkzaamheden in 
het horecabedrijf  

1 Proeve BPV / school 8-12 12 Cijfer 

P3-K1-W2 Ontvangt en informeert/adviseert de gast 

P3-K1-W3 Neemt de bestelling op en serveert deze 

P3-K1-W4 Maakt dranken serveer gereed 

P3-K1-W5 Bereidt gerechten 
P3-K1-W6 Maakt de rekening op en neemt afscheid van 

de gast 

P3-K1-W7 Creëert en bewaakt sfeer 
P3-K1-W8 Neemt speciale arrangementen, partijen of 

bestellingen aan 

P3-K1-W9 Voert afrondende werkzaamheden uit in het 
horecabedrijf 

P3-K1-W10 Sluit het bedrijf af 
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3.3.2.4. Beroepspraktijkvorming (bpv) 
 

 Beroepspraktijkvorming  
 

Weging Resultaat  Periode   

 Bijzonderheden 
Minimaal aantal uren BPV zijn 
voldaan:   1200 uur  

    BPV   11 - 12 Onvoldoende, Voldoende 
 

 BPV Leerjaar 1 1  5 

 Uren 250  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 Beoordeling  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 BPV-Opdrachten  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 BPV Leerjaar 2 1  9 

 Uren 550  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 Beoordeling  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 BPV-Opdrachten  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 BPV Leerjaar 3 1  12 
 Uren 400  Onvoldoende/ 

voldoende 
 

 Beoordeling  Onvoldoende/ 
voldoende 

 

 BPV-opdrachten  Onvoldoende/ 
voldoende 
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3.3.2.5. Keuzedelen 
 
Zie examenplan keuzedelen DVG 
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Bijlage 1: Onderwijsprogramma 
Bij de start van elk schooljaar ontvang je een overzicht van de geplande lessen.  
Gedurende je schoolloopbaan krijg je een mentor/coach toegewezen.  
 
Onderwijsprogramma BOL 
Hieronder vind je het overzicht van de lessentabel van het eerste jaar.  
 

Combi Zelfst mdw / lgv TR&Leisure 
(Niveau 3/4) 

BOL 

Leerjaar 1 (TR31/41m) 

2021/2022 (Cohort 2021) 

OP1 OP2 OP3 OP4 

Nederlands 2 2 2 1 

Engels 2 2 2 1 

Rekenen 1 1 1 1 

Duits (verplicht 2de mvt) 2 2 2 1 

Sport 2 2   

Praktijklessen 4 4 4 4 

Profiel Travel / Leisure 4 2 2 2 

Hospitality & communicatie 2 2 2 2 

Economie & Marketing 2 2 2 2 

KD keuze 3 3   

KD Spaans/Frans 3 3   

Project Land & Hand (incl. cultuur) 2 2 2 2 

SLB/LOB 2 2 1 1 

BPV-voorbereiding / LOB (mentor) 1 1 1 1 

BPV (klokuren) 0 0 0 250 

Totaal lesuren per periode 32 30 21 18 

Totaal aantal lesweken per periode 9 8 10 9 

Totaal aantal lesuren 288 240 210 162 

Totaal klokuren 240 200 175 135 

Totaal BOT* 750 

Totaal BPV 250 

 

Verantwoording 
uren 

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Totaal 

BOT* 750 500 550 1800 
BPV 250 550 400 1200 

Totaal 1000 1050 950 3000 

* Begeleide onderwijstijd (in klokuren / lessen)  
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