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Inleiding 
 
 
Beste student, 
 
De Onderwijs- en Examenregeling (afgekort: OER) is geschreven om je inzicht te geven in de 
opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven bij ROC Mondriaan. Het is belangrijk om deze OER goed 
te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken. Het is een soort naslagwerk dat je ondersteunt 
tijdens de studie. 
 
Aan het begin van jouw studie heb jij de OER uitgereikt gekregen, die van toepassing is op jouw 
opleiding, Manager verkoop reizen cohort 2015. 
 
Aansluitend  heb je een onderwijsovereenkomst ondertekend, waarin naar het bedoelde OER wordt 
verwezen. Die OER is aangepast. Daarom krijg je hierbij een aangepast examen- en toetsplan. 
 
Lees de wijzigingen op de  volgende pagina’s  goed door. 
 
Mocht je nog vragen en / of opmerkingen hierover hebben, dan kun jij je wenden tot jouw 
studieloopbaanbegeleider. 
 
 
 
Mevr. I. Gunneweg 
Voorzitter examencommissie van School voor Toerisme en Recreatie 
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Toelichting op de wijziging  
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
 
De planning van de onderwijsprogrammering is aangepast. 
 
In de OER is op pagina 15 een globale planning van begeleide en onbegeleide uren tijdens de 
opleiding weergegeven. 
 
Een voltijd opleiding bestaat uit ten minste 1.600 studiebelastingsuren per jaar. Deze  
studiebelastingsuren bestaan uit begeleide en onbegeleide uren. De begeleide uren zijn de lessen op 
school, excursies, studiereizen en beroepspraktijkvorming. De onbegeleide uren zijn de uren die je 
zelfstandig aan je opleiding besteedt. 
 
De essentiële beroepshouding van de student Manager verkoop reizen is ondernemend en een 
sterke servicegerichte en commerciële houding. Voor het ontwikkelen van ervaring voor deze 
gevraagde beroepshouding is de beroepspraktijkvorming van groot belang. Daarom is de verhouding 
tussen begeleide uren op school en begeleide uren in de beroepspraktijkvorming heroverwogen. 
 
De globale planning van begeleide en onbegeleide uren tijdens de opleiding wordt: 
 
Leerjaar 1 

Periode 1 2 3 4 Totaal  

BPV     0  

Begeleide uren op school 265 265 265 250 1045  

Totaal begeleide uren 265 265 265 250 1045  

Onbegeleide uren 140 140 140 135 555  

Totaal 405 405 405 385 1600 klokuren 

 
Leerjaar 2 

Periode 5 6 7 8 Totaal  

BPV 108 360 108 288 864  

Begeleide uren op school 222  190  412  

Totaal begeleide uren 330 360 298 288 1276  

Onbegeleide uren 65 90 79 90 324  

Totaal 395 450 377 378 1600 klokuren 

 
Leerjaar 3 

Periode 9 10 11 12 Totaal  

BPV 360    360  

Begeleide uren op school 42 204 189 52 487  

Totaal begeleide uren 402 204 189 52 847  

Onbegeleide uren  250 250 253 753  

Totaal 402 454 439 305 1600 klokuren 

 


