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Van harte welkom!
Beste student,
Wij bieden je graag bijgaande gids aan waarmee we je wegwijs willen maken binnen
de School voor Orde en Veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat je kunt
verwachten tijdens je opleiding en wat je rechten en plichten zijn rond thema’s als
onderwijs, begeleiding en examinering.
In deze studiegids vind je informatie over de locatie(s) waar je jouw opleiding volgt. In de
onderwijs- en examenregeling (OER) is beschreven hoe het onderwijs en de examinering
er voor jouw opleiding uit ziet. De OER geldt voor de totale duur van je opleiding. Als
gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving moet de informatie in de OER soms tussentijds
worden aangepast. Via je studieloopbaanbegeleider (SLB) word je, wanneer dat nodig is,
geïnformeerd over deze aanpassingen.
Naast de OER bestaat er ook nog het studentenstatuut, de onderwijsovereenkomst en de
beroepspraktijkovereenkomst. Dit hele pakket zorgt ervoor dat jij weet waar je aan toe bent
zodra je bij ons begint. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten.
We wensen jou een prachtige en succesvolle tijd toe op onze school. Onze docenten en
ondersteuners staan klaar je daarbij te begeleiden en te ondersteunen.
Veel plezier bij de opleiding!
Den Haag, september 2021
Drs. B. Tiryaki
Directeur School voor Orde en Veiligheid
ROC Mondriaan
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Jouw beroep en het kwalificatiedossier
In het mbo, dus ook bij de School voor Orde en Veiligheid, staat jouw
toekomstige beroep centraal in de opleiding. Alle mbo-opleidingen in
Nederland moeten voldoen aan dezelfde eisen. Deze eisen staan in een
zogenoemd kwalificatiedossier. Op basis daarvan ontwerpen scholen
hun onderwijs- en examenprogramma. De Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ontwikkelt en onderhoudt de
kwalificatiedossiers.

Wat is een kwalificatie?
Met een kwalificatie geef je aan of iemand geschikt en bekwaam is voor het uitvoeren van een
bepaald beroep in de maatschappij. In het kwalificatiedossier van jouw beroep is aangegeven
wat je moet weten en over welke vaardigheden en beroepshouding je moet beschikken. Je
kunt het kwalificatiedossier van je opleiding bekijken op de site van SBB.

Jouw opleiding
Kerntaken en werkprocessen
In het kwalificatiedossier staan voor het (toekomstig) beroepsspecifieke kerntaken en
werkprocessen genoemd. Kerntaken zijn taken die tijdens de beroepsuitoefening vaak
voorkomen of veel tijd in beslag nemen. Met andere woorden, het beroep bestaat voor
een groot deel uit deze taken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de
beroepsuitoefening. Op je diploma staan de kerntaken vermeld. Om de kerntaken goed
te kunnen uitvoeren heb je kennis en vaardigheden nodig. De specifieke werkzaamheden
die bij een kerntaak horen worden op basis van kennis en vaardigheden samengesteld in
zogenaamde werkprocessen.
In het kwalificatiedossier wordt ook aangegeven hoe ingewikkeld de kerntaken zijn
(complexiteit) en de mate waarin je uiteindelijk verantwoordelijk bent (moet je het helemaal
zelf doen of met begeleiding).
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Landelijke eisen taal en rekenen
Op het mbo gelden de vakken taal en rekenen als verplichte vakken. Bij niveau 2 en 3 gaat het
om Nederlands en rekenen. Bij de niveau 4 opleidingen gaat het om Nederlands, rekenen en
Engels. Bij ROC Mondriaan zijn deze landelijke eisen aan alle opleidingen toegevoegd.
Meer weten? Kijk op de site van SBB: www.s-bb.nl/generieke-eisen Examineren op een hoger
niveau is mogelijk. Als je dat wilt kun je die mogelijkheid bespreken met je SLB’er.

Loopbaan en Burgerschap
Je leert bij de School voor Orde en Veiligheid voor een beroep. Er is ook aandacht voor
goed burgerschap en jouw persoonlijke loopbaan. Met het onderdeel “Loopbaan” krijg
je meer zicht op je kwaliteiten en mogelijkheden. Dit helpt je bij het maken van keuzes
binnen de opleiding en keuzes voor na je studie, bijvoorbeeld over doorstromen naar een
vervolgopleiding of naar een baan. Daarnaast ben je burger in Nederland. Wat betekent
burger zijn voor jou? Je woont in een buurt, een stad of een dorp. Je hebt te maken
met maatschappelijke vraagstukken en je bent in interactie met die vraagstukken en de
mensen om je heen. Je mag (bijna) stemmen, je werkt of bent vrijwilliger bijvoorbeeld bij
een sportclub. Kortom, je bent een burger in de Nederlandse samenleving. Daarom is
“Burgerschap” onderdeel van je opleiding. Meer informatie over loopbaan en burgerschap
ontvang je tijdens de lessen van de docenten.
In het onderwijs- en examenreglement staat aangegeven waar de inspanningsverplichting
voor loopbaan en burgerschap aan moet voldoen om het diploma te behalen.

Beroepspraktijkvorming
Leren in een bedrijf of instelling buiten de school noemen we beroepspraktijkvorming (BPV)
ook wel stage genoemd. Dit is een belangrijk onderdeel van jouw opleiding, want daar ervaar
je en leer je wat jouw beroep in het echt inhoudt.
Het bedrijf of de instelling waar je stage loopt moet erkend zijn voor de opleiding die jij
volgt. Deze erkenning wordt afgegeven door SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).
Bedrijven en organisaties die erkend zijn kun je vinden op stagemarkt.nl
Afhankelijk van de opleiding regel je zelf of de opleiding, indien mogelijk in overeenstemming
met jouw wensen, een BPV-plaats. Plaatsing op een andere stageplaats kan alleen in overleg
en na akkoord van de BPV-coördinator van je opleiding.
Jouw leervragen staan ook centraal tijdens de BPV. Tijdens de BPV maak je de opdrachten uit
het praktijkwerkboek. Je hebt een praktijkopleider tijdens de BPV die jou binnen het leerbedrijf
begeleidt en die contact heeft met de school. Vanuit de school begeleidt de BPV-begeleider je
tijdens BPV periode.
Eerlijkheid en betrouwbaarheid (integriteit) zijn belangrijke begrippen bij de beroepen
in de sector Orde & Veiligheid. Voorwaardelijk voor het kunnen doorlopen van een
beroepspraktijkvorming (BPV/stage) bij overheidsinstellingen, defensie en/of particuliere
beveiligingsbedrijven is dat je van onbesproken gedrag bent. Dat wil zeggen: je maakt je niet
schuldig, of hebt je in het verleden niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten.
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Daartoe wordt door bevoegde instanties een zogenaamd Antecedenten Onderzoek
ingesteld. Bij goedkeuring wordt er een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) afgegeven. Als je
niet van onbesproken gedrag bent, is het doorlopen van een BPV én dus het afronden van
jouw studie niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen hierover contact op met je
studieloopbaanbegeleider of de BPV-coördinator. Dit is jouw eigen verantwoordelijkheid!

Beroepspraktijkovereenkomst
Je bent verplicht voor de duur van de BPV een Beroepspraktijkovereenkomst (bpvo) te
tekenen. Ook het leerbedrijf moet de BPV-overeenkomst tekenen. Je kunt pas starten met de
BPV nadat de BPV-overeenkomst getekend en goedgekeurd is door de opleiding. De datum
waarop de getekende BPV-overeenkomst op school aanwezig moet zijn, hoor je van jouw
BPV-begeleider.
In de BPV-overeenkomst staat o.a.:
▪ Naam van je BPV-bedrijf
▪ Het adres van de locatie waar je BPV loopt
▪ De start- en de einddatum van je BPV-periode
Vanuit de School voor Orde en Veiligheid wordt de BPV niet vergoed. Dit geldt ook voor
reiskosten en eventuele overige kosten. De studiefinanciering loopt daarom normaal door
tijdens de BPV-periode. Jouw BPV-overeenkomst is het definitieve ‘arbeidscontract’ tussen
jou, de school en je leerbedrijf. Door het tekenen van het contract heb je bepaalde rechten en
plichten. Ook ben je verzekerd op je BPV, net zoals elke werknemer.
Voor studenten van de opleiding Beveiliging 2 en Beveiliger 2 inclusief oriëntatie KMAR
moet er voorafgaand aan de BPV-periode de Groene Pas worden aangevraagd. Deze pas is
verplicht omdat beveiligers in opleiding op het moment dat zij beveiligingswerkzaamheden
uitvoeren, moeten kunnen aantonen dat zij in opleiding zijn. Deze groene identiteitspas is
maximaal 12 maanden geldig. Tijdens de opleiding wordt de procedure aanvraag groene
pas met je besproken. Zonder groene pas kun je niet starten met de BPV. Tijdens de BPV
werk je aan opdrachten uit het digitale praktijkwerkboek. Het uitvoeren van alle opdrachten
is verplicht. Het complete werkboek met alle opdrachten wordt door de praktijkopleider
van het leerbedrijf als door de onderwijsinstelling ondertekend en akkoord bevonden.
Dit (ondertekende) praktijkwerkboek geldt als voorwaarde voor het aanmelden van het
praktijkexamen. Zie de website www.svpb.nl
Het facilitair bedrijf van ROC Mondriaan biedt voor studenten van de opleiding Beveiliger
niveau 2, 3 en de opleiding Beveiliger 2 inclusief oriëntatie KMAR BPV plaatsen aan via het
interne Leerbedrijf in de verschillende gebouwen van het ROC. De beveiligers zijn onder
leiding van de praktijkopleiders verantwoordelijk voor de beveiliging in en om de gebouwen.
Voordat je als student van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) en Beveiliger
2 inclusief oriëntatie KMAR (defensiedeel) de BPV gaat volgen bij een van de defensie
onderdelen, ontvang je van Defensie je gevechtstenue (GTV) en andere zaken die je nodig
hebt tijdens de BPV. Je draagt je GTV alleen tijdens de BPV. Het is niet toegestaan om buiten
de BPV om je uniform te dragen tenzij je hiervoor opdracht krijgt. Je reist in schooluniform
van en naar de BPV plaats. Voor de eerste BPV dien je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
ingeleverd te hebben bij je SLB’er. Zonder een geldende VOG kan er geen BPV gevolgd
worden. Dit document kun je aanvragen bij je gemeente.
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De studenten van de VeVa opleiding moeten de meldingsinstructie van defensie ophalen, op
de website van Stichting Praktijkleren www.stichtingpraktijkleren.nl. In deze meldingsinstructie
staat vermeld waar en wanneer je je moet melden, maar ook wat je mee moet nemen. Tijdens
de BPV bij defensie overnacht je op de kazerne of in het veld.
De studenten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) werken tijdens de
BPV aan de opdrachten uit het praktijkwerkboek HTV. Bij de meeste Handhavingsorganisaties
moet je een VOG kunnen tonen. Het uitvoeren van alle opdrachten uit het praktijkwerkboek is
verplicht en geldt als voorwaarde voor het aanmelden van het praktijkexamen. Zie de website
www.exth.nl.
De studenten van de opleiding Leidinggeven op basis van vakmanschap werken
tijdens de BPV aan de voorwaardelijke opdrachten ter voorbereiding op het examen. De
voorwaardelijke opdrachten worden beoordeeld door de praktijkopleider van het leerbedrijf.
Het beoordelingsformulier wordt door de praktijkopleider ingevuld en afgegeven aan de BPVcoördinator van de school. Bij een voldoende beoordeling mag je deelnemen aan het examen.

Onderwijsovereenkomst
De onderwijsovereenkomst is een “persoonlijk” contract tussen de student en het ROC
Mondriaan. De inschrijving geldt voor de reguliere en wettelijke duur van de opleiding, die
wordt vermeld in de onderwijsovereenkomst. De onderwijsovereenkomst regelt de rechten
en verplichtingen van de school en de student. De onderwijsovereenkomst wordt afgesloten
tussen het bevoegd gezag en de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger bij
minderjarigheid. Deze wordt getekend uiterlijk bij start van de opleiding. Bij ondertekening is
de student tevens akkoord met de reglementen van ROC Mondriaan.
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Opleidingen School voor Orde en Veiligheid
Beveiliger 2
Duur van de opleiding:
Leerweg:			
Niveau:			

2 jaar
BOL
2

Je houdt toezicht door te surveilleren om te zien of er zaken gebeuren die niet de bedoeling
zijn. Als dat zo is, geef je dat door aan een centrale meldpost. Het kan ook zijn dat je de
politie, brandweer of ambulance alarmeert. Zo probeer je problemen te voorkomen. Helaas is
het soms eigenlijk al te laat en moet je ingrijpen. Bijvoorbeeld bij een brand of een ongeluk.
Jouw taak is vroegtijdig de schade te beperken en afwijkende zaken te herkennen en eventueel
hulp in te schakelen van anderen. Je durft dan proactief de leiding te nemen.

Beveiliger 3
Duur van de opleiding:
Vooropleiding:			
Leerweg:			
Niveau:			

1,5 tot 2 jaar
Diploma Beveiliger niveau 2
BOL
3

Als Beveiliger 3 kun je werken binnen een organisatie, bedrijf of instelling op de afdeling
beveiliging of facilitaire zaken of aan een veiligheidsproject. Je werkt hier als intern
medewerker (zogenaamde bedrijfsbeveiliging) of als gedetacheerde kracht (van een
particulier beveiligingsbedrijf). Je kunt vanuit deze opleiding doorgroeien naar de functie
van unit-assistent, unit-manager, ondernemer, regiomanager, beveiligingsadviseur en
veiligheidsadviseur.

Beveiliger 2 inclusief Oriëntatie Koninklijke Marechaussee
Duur van de opleiding:
Leerweg:			
Niveau:			

1 jaar tot 2 jaar
BOL
2

Deze opleiding is een opstap naar de interne opleidingen bij de Koninklijke Marechaussee.
Je volgt in één jaar de opleiding Beveiliger niveau 2. Daarnaast zijn er oriëntatiedagen bij de
Koninklijke Marechaussee. Voor de Beveiligingsopleiding loopt je tevens stage bij het Interne
Leerbedrijf voor de Beveiliging van ROC Mondriaan.
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Handhaver toezicht en veiligheid
Duur van de opleiding:
Leerweg:			
Niveau:			

2 tot 3 jaar
BOL
3

Als handhaver toezicht en veiligheid werk je bijvoorbeeld voor een gemeentelijke instelling
voor toezicht en veiligheid of voor een private onderneming zoals bij het openbaar vervoer.
Je surveilleert in uniform in de openbare ruimte en treedt waar nodig corrigerend op. Met
jouw communicatieve vaardigheden weet je lastige en agressieve personen te kalmeren en
escalaties te voorkomen. Je kunt ook worden ingezet als Buitengewoon Opsporingsambtenaar
(BOA). Je bent medeverantwoordelijk voor het toezicht en de veiligheid in de openbare
ruimte. Zo draag je bij aan de leefbaarheid van de plaats waar je werkt. Daarvoor mag je
boetes uitdelen, werk je mee aan projecten over buurtpreventie of geef je voorlichting aan
de bewoners en bezoekers van je werkgebied. Wanneer je wil doorstromen naar de Politie
Academie biedt deze opleiding ook een goede opstap.

Veiligheid en Vakmanschap Aankomend Medewerker Grondoptreden
Duur van de opleiding:
Leerweg:			
Niveau:			

17 maanden
BOL
2

Militairen worden wereldwijd ingezet, bijvoorbeeld bij bondgenootschappelijke verdediging,
crisisbeheersingsoperaties en rampenbestrijding. Wil je werken bij Defensie, maar ben je nog
te jong? Of wil je jezelf beter voorbereiden door eerst nog te werken aan je mentale en fysieke
ontwikkeling? En wil je jezelf eerst goed laten informeren over de mogelijkheden bij Defensie?
Deze opleiding geeft je een grotere kans op toelating bij Defensie. Zo weet je zeker dat je
straks de juiste keuze maakt.

Veiligheid en Vakmanschap Aankomend Onderofficier Grondoptreden
Duur van de opleiding:
Leerweg:			
Niveau:			

27 maanden
BOL
3

Wil jij een leidinggevende functie bij Defensie? De opleiding Veiligheid & Vakmanschap
Aankomend Onderofficier Grondoptreden bereidt je voor op de onderofficiersopleiding.
Bij Defensie word je als leidinggevende wereldwijd ingezet, bijvoorbeeld bij
bondgenootschappelijke verdediging, crisisbeheersingsoperaties en rampenbestrijding.
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Leidinggeven op basis van vakmanschap
Duur van de opleiding:
1 jaar
Leerweg:			BOL
Niveau:			4
Als leidinggevende van een team, afdeling en/of project geef je direct leiding aan
medewerkers. Vaak ben je een meewerkend leidinggevende. Je zorgt ervoor dat iedereen goed
functioneert, prettig werkt en veilig werkt. Je coacht de medewerkers, houdt de voortgang in
de gaten en werkt nieuwe collega’s in. Deze opleiding is alleen toegankelijk voor studenten die
een niveau 3 diploma hebben behaald in de sector Orde & Veiligheid.
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Klassen Schooljaar 2021 – 2022
De nieuwe klassen die starten op 31 augustus van het schooljaar
2021 – 2022 vallen onder het nieuwe cohort 2021 – 2022 en de
Onderwijs en Examenregeling (OER) 2021.
De reeds lopende cohorten omvatten klassen die in eerdere schooljaren zijn gestart en nog
doorlopen.
De Onderwijs en Examenregeling (OER) staat per opleiding in het document OER 2021, OER
2020, OER 2019 en OER 2018. Voorafgaand aan ieder schooljaar wordt de OER aangepast.
Het is daarom belangrijk om het juiste OER te bekijken als je informatie wilt hebben over het
onderwijs en de examens van jouw opleiding.
Alle opleidingen zijn gekoppeld aan een landelijk goedgekeurd nummer vanuit het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het zgn. CREBO nummer (CREBO=Centraal
Register Beroeps Opleidingen)

Klas

CREBO

Naam
opleiding

MBO
Niveau

Duur
opleiding

Beveiliger niveau 2 cohort 2021 – 2022 (behorende bij OER 2021)
MQB 1.1

25690

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 2.1

25690

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 3.1

25690

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 4.1

25690

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 5.1

25690

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 6.1

25690

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 7.1

25690

Beveiliger 2

2

24 mnd

Beveiliger niveau 2 inclusief Koninklijke Marechaussee cohort 2021 – 2022 (behorende bij OER 2021)
MQM1.1

25690

Beveiliger 2

2

12 mnd

MQM2.1

25690

Beveiliger 2

2

12 mnd

Beveiliger niveau 2 cohort 2020 - 2021 (behorende bij OER 2020)
MQB 1.0

25407

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 2.0

25407

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 3.0

25407

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 5.0

25407

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 6.0

25407

Beveiliger 2

2

24 mnd

MQB 7.0

25407

Beveiliger 2

2

24 mnd
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Klas

CREBO

Naam
opleiding

MBO
Niveau

Duur
opleiding

Coördinator Beveiliger niveau 3 cohort 2020 – 2021 (behorende bij OER 2020)
MQC 1.0

25408

Coördinator

3

18 mnd

MQC 2.0

25408

Coördinator

3

18 mnd

Coördinator Beveiliger niveau 3 cohort 2019 - 2020 (behorende bij OER 2019)
MQC 1.9

25408

Coördinator

3

18 mnd

MQC 2.9

25408

Coördinator

3

18 mnd

Coördinator Beveiliger niveau 3 cohort 2018 - 2019 (behorende bij OER 2018)
MQC 2.8

25408

Coördinator

3

18 mnd

Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) niveau 3 cohort 2021 – 2024 (behorende bij OER 2021)
MQH1.1

25409

HTV

3

36 mnd

MQH2.1

25409

HTV

3

36 mnd

Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) niveau 3 cohort 2020 – 2023 (behorende bij OER 2020)
MQH1.0

25409

HTV

3

36 mnd

MQH2.0

25409

HTV

3

36 mnd

Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) niveau 3 cohort 2019 – 2022 (behorende bij OER 2019)
MQH1.9

25409

HTV

3

36 mnd

MQH2.9

25409

HTV

3

36 mnd

Veiligheid en Vakmanschap Grondoptreden niveau 2 cohort 2021 – 2023 (behorende bij OER 2021)
MQA 3.1

25599

VeVa Grondoptreden

2

17 mnd

MQA 4.1

25599

VeVa Grondoptreden

2

17 mnd

MQT 1.1

K1: K1153

K1: Basis inzetbaarheid 2
als militair

24 mnd

K2: K1154

K2: Basis militaire en
mentale fitheid

Veiligheid en Vakmanschap Grondoptreden niveau 2 cohort 2020 – 2022 (behorende bij OER 2020)
MQA 2.0

25599

VeVa Grondoptreden

2

17 mnd

MQA 3.0

25599

VeVa Grondoptreden

2

17 mnd

MQA 4.0

25599

VeVa Grondoptreden

2

17 mnd

MQT 1.1

K1: K1153

K1: Basis inzetbaarheid 2
als militair

24 mnd

K2: K1154

K2: Basis militaire en
mentale fitheid
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Klas

CREBO

Naam
opleiding

MBO
Niveau

Duur
opleiding

Veiligheid en Vakmanschap Grondoptreden niveau 3 cohort 2021 – 2024 (behorende bij OER 2021)
MQA 1.1

25600

VeVa Grondoptreden

3

27 mnd

MQA 2.1

25600

VeVa Grondoptreden

3

27 mnd

Veiligheid en Vakmanschap Grondoptreden niveau 3 cohort 2020 – 2023 (behorende bij OER 2020)
MQA 1.0

25600

VeVa Grondoptreden

3

27 mnd

Veiligheid en Vakmanschap Grondoptreden niveau 3 cohort 2019 – 2022 (behorende bij OER 2019)
MQA 1.9

25600

VeVa Grondoptreden

3

27 mnd

Leidinggevende Team/Afdeling/Project niveau 4 cohort 2021 – 2022 (behorende bij OER 2021)
MQL 1.1

25160

Leidinggevende Team

4

12 mnd
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Roosters
In je rooster staat aangegeven wanneer jouw lessen zijn gepland.
We verwachten dat je er altijd bent, omdat het volgen van de lessen
en andere activiteiten belangrijk is voor de voortgang van je studie.
De link naar de roosters is verkrijgbaar via de studieloopbaanbegeleider.
Let op: Controleer dagelijks voordat je naar school of naar huis gaat of er roosterwijzigingen
zijn.
De school probeert je zo snel mogelijk te informeren over roosterwijzigingen. Als het niet
lukt om voor zieke docenten vervanging te regelen, gaat een les op dat moment niet door.
Normaal gesproken worden activiteiten of lessen die zijn vervallen zo snel mogelijk ingehaald.
Houd er dus altijd rekening mee dat je roostertijden kunnen veranderen.
In de roosters wordt gebruik gemaakt van afkortingen

In het Mondriaan studentenstatuut zijn de rechten en plichten van ROC Mondriaan
vastgelegd.
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ROC Mondriaan gedragscode
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

We zijn eerlijk.
We respecteren en helpen elkaar.
We houden rekening met elkaar.
We komen afspraken na.
We zorgen dat ons werk op tijd in orde is.
We ruimen altijd onze rommel op.
We houden ons aan veiligheidsvoorschriften.
We volgen aanwijzingen van personeel op.
De voertaal op onze school is Nederlands

Huisregels van de School voor Orde en Veiligheid
Een prettige sfeer in en om de school is voor iedereen fijn. Daarom hebben we een aantal
huisregels afgesproken voor de School voor Orde en Veiligheid.
▪ Zonder compleet (school-) uniform heb je geen toegang tot het gebouw en de lessen. Voor
de niveau 4 studenten gelden aparte kledingvoorschriften.
▪ Alle examens (theorie en praktijk) leg je af in je uniform.
▪ Zowel op de heenweg naar school als op de terugweg naar huis draag je je uniform en stel
je je representatief op.
▪ In een leslokaal ben je alleen conform rooster en met een docent aanwezig.
▪ Bij online lessen volg je de lessen ook in verzorgde kleding en/of schooluniform, volgens
de communicatieregels van de docent.
▪ In vrije uren en in pauzes bevind je je in de daarvoor bestemde pauzeruimte of ben je
buiten.
▪ Als je een docent wilt spreken meld je je bij de balie van de docentenruimte.
▪ De parkeerplaatsen zijn alleen bestemd voor het personeel van de school.
▪ We houden samen de lokalen, gangen en kantine en schoolplein schoon en netjes en
spreken elkaar erop aan als dit niet gebeurt.
▪ Eten en drinken doe je alleen in de daarvoor bestemde pauzeruimte of op het plein.
▪ We volgen altijd de aanwijzingen van alle medewerkers op, ook als je geen les hebt van die
medewerker.
▪ Om de lessen goed te volgen heb jij altijd een pen, papier of laptop en natuurlijk de juiste
boeken bij je.
▪ Je gebruikt alleen na uitdrukkelijke toestemming je telefoon en mobiele apparaten in de
klas. Telefoongebruik is wel toegestaan in de pauzeruimte en buiten op het plein.
▪ Overtreding van de schoolregels kan leiden tot een of meer van de volgende maatregelen:
gesprek(ken) met betrokkenen, vermelding in je dossier, officiële waarschuwing, contract,
schadevergoeding (bij diefstal, vernieling, vandalisme) schorsing of verwijdering van de
school. Dit geldt zowel bij overtreding tijdens een onderwijsactiviteit als buiten de school
(bijvoorbeeld stage). Indien nodig worden als je minderjarig bent, je ouder(s) en/of
verzorger(s) en de onderwijsinspectie hiervan op de hoogte gesteld.
▪ We willen een veilige school zijn. Daarom doen we altijd aangifte van wettelijk strafbare
feiten die begaan zijn onder schooltijd (op het schoolterrein, maar ook bijvoorbeeld tijdens
BPV/stage, introductieweken of excursie) of adviseren dit aan betrokkenen.
15
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In de scholen en binnen de aangegeven buitenruimte van ROC Mondriaan locaties mag
niet gerookt worden. Dit zijn landelijke regels (Beleid Rookvrije Generatie) en overtredingen
kunnen worden beboet door de politie of openbare handhavers. Houd je dus aan deze regels
en volg aanwijzingen van ROC Mondriaan medewerkers op. Eventuele boetes zullen op de
overtreder worden verhaald.

Studentenpas / Mondriaan kaart
Je ontvangt aan het begin van je opleiding een persoonlijke studentenpas. Op de pas staan
je naam, het stamnummer, de uitgiftedatum en de pasfoto. De pas blijft de gehele duur
van de opleiding geldig. Je kunt er mee betalen in de kantine en bij het kopieerapparaat. Je
kunt je pas opladen bij de koppelpaal in de kantine. Ook is de pas een manier om binnen
de school te laten weten wie je bent. Het is daarom belangrijk dat je de pas altijd bij je hebt.
Ook moet je je pas bij ieder examen kunnen tonen. Ben je je pas kwijt? Meld dat dan zo snel
mogelijk bij de receptiebalie. Dan kan de kaart geblokkeerd worden en kan er een nieuwe kaart
aangevraagd worden. De kosten voor studenten bij verlies zijn: € 5,00.

School administratie systeem Magister
Het ROC Mondriaan werkt met het schooladministratiesysteem Magister. In dit systeem
houden we je voortgang bij tijdens de opleiding.
Via magister app jij toegang tot het systeem en jouw studentendossier. Om het systeem te
kunnen gebruiken maak je gebruik van je eigen school inloggegevens.

Sociale media
Veel van onze studenten maken gebruik van allerlei vormen van sociale media. We verwachten
dat je sociale media tijdens de lessen alleen gebruikt als dat is toegestaan door de docent.
Wij verwachten dat je sociale media gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontwikkeld
en de privacy van anderen respecteert. Wanneer je via sociale media en/of via filmbeelden
op een ongewenste of ongepaste wijze informatie verspreidt over medestudenten, docenten,
medewerkers, bedrijven of het ROC Mondriaan dan word je daarop aangesproken. Dit is zelfs
strafbaar en er wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
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Geoorloofde en ongeoorloofde afwezigheid
Je bent geoorloofd afwezig:
Als je ziek bent:
▪ Je meldt dit op de eerste dag dat je ziek bent tussen 07:30 en 09:00 bij de receptie;
▪ Telefoonnummer: 088-66 63 255;
▪ Studenten die jonger dan 18 jaar zijn moeten hun ouders laten bellen;
▪ Je mailt je studieloopbaanbegeleider dat je ziek bent;
▪ Als je lessen later beginnen dan 09:00uur moet je melding ook voor 09:00 uur binnen
zijn;
▪ Ben je de volgende dag nog ziek, dan moet je je weer voor 09:00 uur ziekmelden.
Als je ziek bent tijdens de stage:
▪ Je meldt je vóór 9:00 uur bij je stagebedrijf of volgens de afspraken bij je leerbedrijf;
▪ Je meldt dit tussen 07:30 en 09:30 bij de school;
▪ Telefoonnummer school: 088-66 63 255;
▪ Je mailt je BPV begeleider dat je ziek bent;
▪ Ook als je weer aan het werk gaat, moet je dat melden bij de school.
Jonger dan 18 jaar
Indien je als minderjarige student ziek naar huis gaat dan dient er telefonisch contact
gelegd te worden met de ouder/verzorger voor toestemming. Je mag pas naar huis als we
je ouder/verzorger hebben gesproken.
Als je een afspraak hebt bij de huisarts/tandarts:
▪ Afspraken dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd gemaakt te worden;
▪ Hiervoor moet je een verlofaanvraag indienen in samenspraak met je SLB’er. Jouw
verlofaanvraag dien je minimaal één dag van tevoren in te dienen bij de receptie. Tevens
moet je een bewijs van bezoek aan de arts kunnen tonen;
▪ Mocht je onverwachts naar de huisarts moeten dan meld je dit vóór 09:00 uur;
▪ tudenten die jonger dan 18 jaar zijn moeten hun ouder(s)/verzorger(s) laten bellen;
▪ Telefoonnummer: 088-66 63 255.
Indien deze bovenstaande stappen niet gevolgd worden, wordt de afwezigheid geregistreerd
als ongeoorloofd.
Vaak ongeoorloofd afwezig
Ben je in vier lesweken 16 uur of meer afwezig zonder afmelding en geldige reden, dan wordt
je verzuim gemeld bij het verzuimloket van DUO en krijgen jij en/of je ouder(s)/verzorger(s)
een brief met het verzoek om contact op te nemen met je SLB’er
Vaak geoorloofd afwezig
Ben je vaak geoorloofd aanwezig ook dan krijgen jij en/of je ouder(s)verzorger(s) een brief
met het verzoek om contact op te nemen met je SLB’er.
Meld je na ziekte weer beter bij de receptie, ook tijdens de stageperiode, anders blijf je als
afwezig staan in het registratiesysteem.
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Extra verlof of bijzonder verlof
Voor bruiloften, geboorte, overlijden of jubilea waardoor je niet op school aanwezig kunt
zijn, kun je “extra” verlof aanvragen. Dit geldt ook voor verplichtingen die voortvloeien uit
godsdienst of levensovertuiging. Voor studenten tot 18 jaar staan de regels t.a.v. extra verlof in
de Leerplichtwet.
Als je extra verlof nodig hebt, moet je ruim van tevoren, via je SLB’er, een schriftelijk verzoek
indienen bij de schooldirecteur van de School voor Orde en Veiligheid. Deze geeft wel of geen
toestemming voor het extra verlof.
Vakantieplanning 2021 - 2022
Herfstvakantie

16 oktober tot en met 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 tot en met 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari tot en met 6 maart 2022

Paasweekend

15 april tot en met 18 april 2022

Meivakantie

23 april tot en met 8 mei 2022

Hemelvaart

26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

9 juli tot en met 21 augustus 2022
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Begeleiding op school
Iedere docent begeleidt jou bij jouw opleiding. Per klas is er een docent die hiervoor extra
aandacht (en tijd) heeft en dat is de studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Gedurende je
opleiding zul je steeds meer zelfstandig de zaken gaan regelen. Het gaat erom dat je precies
die begeleiding krijgt die jij nodig hebt. Jouw studieloopbaanbegeleider is jouw eerste
aanspreekpunt bij vragen over de opleiding en bij eventuele problemen op school of thuis.
Afspraken worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (LVS) van Magister aan de hand
van afsprakenformulieren. Iedere student kan in Magister een overzicht van de tot dan toe
behaalde of afgesloten onderdelen van de opleiding inzien.

Interne zorg
De interne zorgspecialist, kan je helpen bij zaken die in de weg staat bij het behalen van je
diploma. Deze zaken kunnen gaan over:
▪ Studiekeuze: je hebt een verkeerde opleidingskeuze gemaakt of je moet de opleiding
beëindigen;
▪ Persoonlijke zorgen op het gebied van financiën, huisvesting, maar ook bij psychische
en/of sociale problemen. Misschien is het nodig je door te verwijzen naar specialistische
hulp buiten de school?
▪ Onderwijshulp op de gebieden van Nederlandse taal en andere leeractiviteiten.
Bereikbaarheid: Via jouw slb’er kun je een afspraak maken met de interne zorgspecialist.
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Veiligheid en contact vertrouwenspersoon
Veiligheid is een recht, maar ook een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Als je je
niet veilig voelt, is deelnemen aan het onderwijs moeilijk. Het schoolklimaat moet er een zijn
waarin jij als student het beste uit jezelf kunt halen. Het ROC Mondriaan ondersteunt haar
scholen hierbij. Je kunt voormeldingen terecht bij: meldpuntsv@rocmondriaan.nl
Heb jij problemen waar je binnen de school niet uitkomt? Bijvoorbeeld met een docent of
jouw studieloopbaanbegeleider, dan kun je je wenden tot:
▪ de interne zorgspecialist;
▪ een vertrouwenspersoon;
▪ het schoolmaatschappelijk werk;
▪ de klachtencommissie;
▪ meldpunt integriteit, veiligheid en agressie iva@rocmondriaan.nl
Meer info nodig? Kijk dan op https://studentrocmondriaan.sharepoint.com/sites/school/ve
Communicatie is belangrijk. We willen te allen tijde met jou in contact blijven. Je bent
verplicht wijzigingen in verblijfadres, email of (mobiele) telefoon direct door te geven aan
de studentenadministratie van de school en je studieloopbaanbegeleider. Je bent eraan
gehouden het emailadres dat je vanuit school verstrekt krijgt, geregeld uit te lezen.

20

INHOUDSOPGAVE

Geldzaken
Lesgeld
Ben je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder, dan moet je voor het
schooljaar 2021 – 2022 lesgeld betalen. Hoeveel je moet betalen is
bepaald door de minister van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschap).
Het gaat om de volgende bedragen:
BOL niveau 1, 2, 3 en 4. Voor het schooljaar 2021 – 2022 geeft OCW een éénmalige korting
van 50% dus is het lesgeld nu € 608,00 i.p.v. € 1216,00
Als je voor 1 oktober 2021 je opleiding afbreekt hoef je geen lesgeld te betalen. Bij uitschrijving
op of na 1 oktober 2021 moet je het volledige bedrag aan lesgeld betalen. Als je het lesgeld
periodiek betaalt, loopt het door, ook al ben je gestopt met de opleiding.

Lesgeld terugvragen BOL
Soms kun je een gedeelte van het lesgeld terugvragen. Als je dat wilt moet je een verzoek
indienen dat uiterlijk op 31 juli 2022 bij DUO binnen moet zijn. Als je een opleiding volgt in de
BOL en vóór 1 mei 2022 bent uitgeschreven kun je lesgeld terugvragen als je:
▪ je diploma hebt behaald,
▪ overstapt naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursusgeld moet betalen
(bijvoorbeeld BBL),
▪ gaat scheiden of je ouders gaan scheiden waardoor je niet in staat bent om de lessen te
volgen,
▪ zwanger bent,
▪ partner, jij of een familielid ernstig ziek wordt of deze overlijdt.

Dit moet je doen om lesgeld terug te vragen
Vraag teruggave van lesgeld aan met het formulier “Verzoek terugbetaling lesgeld”
https://www.duo.nl/particulier/lesgeld/lesgeld-terugkrijgen.
Stuur de gevraagde bewijsstukken mee met je aanvraag (welke stukken dit zijn staat op
formulier)
Let op:
▪ Zorg dat het ingevulde formulier uiterlijk 31 juli 2022 bij DUO binnen is.
▪ Als je een tegemoetkoming voor studiekosten of studiefinanciering ontvangt, heeft het
terugkrijgen van lesgeld consequenties. Vanaf de eerste dag van de maand dat je niet meer
ingeschreven bent, bestaat er geen recht meer op een tegemoetkoming voor scholieren of
studiefinanciering.

Andere kosten
Voor jouw opleiding heb je boeken, laptop, schooluniform en ander leermateriaal nodig. Een
overzicht van deze kosten staan vermeld op de boekenlijst.

Studiefinanciering
Je hebt recht op studiefinanciering als je 18 jaar of ouder bent en een voltijd bol-opleiding
volgt die minimaal één jaar duurt. Vraag deze drie maanden voordat je 18 wordt aan. Meer
informatie hierover vind je op www.duo.nl

21

INHOUDSOPGAVE

Studentenreisproduct voor mbo’ers jonger dan 18 jaar
Vanaf januari 2017 kunnen ook mbo’ers jonger dan 18 jaar een studentenreisproduct krijgen.
Met een studentenreisproduct kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.
Het studentenreisproduct is een onderdeel van je studiefinanciering. Heb je geen recht op
studiefinanciering? Dan heb je ook geen recht meer op een studentenreisproduct. Kijk voor
meer informatie op www.duo.nl
Ben je klaar met je opleiding? Vergeet dan niet je studentenreisproduct stop te zetten. Als je
dit niet op tijd stopzet, kost je dat honderden euro’s per maand aan boete!

Tegemoetkoming in kosten
Voor mogelijke tegemoetkoming in de kosten verwijzen wij je graag naar de volgende.
Algemeen geldende, regelingen.
▪ Kinderbijslag (meer informatie: www.svb.nl)
▪ Tegemoetkoming ouders voor studenten jonger dan 18 jaar
(meer informatie: www.duo.nl. telefoon 050 – 59 97 755)
▪ Studiefinanciering -bol (meer informatie: www.duo.nl telefoon 050 – 59 97 755)

Diploma behaald – en nu?
Je hebt je diploma behaald. Gefeliciteerd! Maar wat nu? Er zijn veel mogelijkheden: werken,
doorstromen binnen het mbo of doorstromen naar het hbo bijvoorbeeld. Als je niet verder
gaat studeren of gaat werken, moet je drie dingen regelen. Doe dit op tijd, anders loop je het
risico dat je geld terug moet betalen aan DUO en mogelijk ook een boete krijgt.
1. Uitschrijven bij de studentenadministratie
Als je een diploma hebt behaald gebeurt dat automatisch. Stop je vóórdat jij je diploma
hebt behaald, dan moet je dit zelf regelen. Als je in de loop van het schooljaar afstudeert
of als je jouw opleiding tussentijds verlaat, kun je een deel van de door jou betaalde kosten
terugkrijgen.
2. Stopzetten studiefinanciering
Je krijgt studiefinanciering van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).Je hebt recht op
studiefinanciering tot en met de maand waarin je wordt uitgeschreven. Wij schrijven je uit
zodra je geslaagd bent. Dat is het moment waarop de examencommissie beslist dat je bent
geslaagd. Dit is niet de dag van de diploma-uitreiking. Je moet zelf deze datum aan DUO
doorgeven. Dit kun je online doen: www.duo.nl
3. Stopzetten studenten OV-chipkaart
Je moet je OV-studentenreisproduct stopzetten. Dit kun je online doen bij DUO. Je mag
je OV-chipkaart houden, maar DUO haalt je studentenabonnement van je OV-kaart. Via
bijgaande link heb je toegang tot DUO om alle handelingen te kunnen doen, om je tijdig uit te
schrijven en je OV-studentenreisproduct stop te zetten.
https://duo.nl/particulier/opleiding-stoppen-of-wijzigen/
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Examinering en diplomering
Examinering is een belangrijk thema als het gaat om het behalen
van je diploma. Onder examinering vallen alle toetsen en opdrachten
die je moet uitvoeren om in aanmerking te komen voor het diploma.
Specifieke informatie over de examinering in jouw opleiding vind je in
de onderwijs- en examenregeling (OER).

Beroepsgerichte examens
Opleiding Beveiliger niveau 2 en 3
De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) organiseert en
neemt de theorie- en praktijkexamens af voor opleidingen in de particuliere beveiliging. De
planning van de examens staan in de OER. Voor meer informatie over de SVPB zie
www.svpb.nl. De examens worden door het examenbureau aangevraagd.

Opleiding Handhaver en toezicht niveau 3
De Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) organiseert en neemt de theorie-en
praktijkexamens af voor opleidingen in de publieke veiligheid. De planning van de examens
staan in de OER. Voor meer informatie over de ExTH zie www.exth.nl De examens worden
door het examenbureau aangevraagd.

Opleiding Veiligheid en Vakmanschap niveau 2 en 3
Op de internetsite van Stichting Praktijkleren (SPL) vind je voor de VeVa opleidingen alle
leer- en werkopdrachten. Deze Stichting levert ook alle defensie gerichte praktijkopdrachten,
theorie- en praktijkexamens, die op school en/of op een defensie locatie worden afgenomen.
Alle instructies en informatie wordt tijdig door de school uitgereikt en toegelicht. Je ontvangt
van jouw slb’er en militaire instructeur verdere informatie.

Opleiding Leiding geven op basis van vakmanschap
Na een voldoende beoordeling van de gemaakte voorwaardelijke opdrachten mag je
deelnemen aan de examenopdrachten. De planning van de examens staan in de OER. In
overleg met je BPV-coördinator en de praktijkopleider wordt er een individuele planning per
student gemaakt en ontvang je verdere informatie.

Aangepaste examinering
Voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. Zo kunnen studenten met
bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of auditieve beperkingen extra faciliteiten krijgen bij
examens. De Examencommissie moet hiervoor toestemming geven. Jouw slb’er kan jou
helpen met de aanvraag. Voor de aanvraag moet je wel een officieel document kunnen
overleggen.

Aanvullende voorwaarden voor deelname aan examens SVPB en ExTH
Voor de examenvakken geldt dat de student maximaal twee maal op kosten van de school op
examen gaat. Alle examens die je daarna zelf aanvraagt en uitvoert zijn op eigen kosten.

23

INHOUDSOPGAVE

Examencommissie
De school voor Orde en Veiligheid heeft een eigen examencommissie. De examencommissie
is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de examinering en diplomering van de
opleiding. De examencommissie stelt uiteindelijk ook je diploma vast.

Aanvragen mbo verklaring
Als je als student onverwachts met de opleiding stopt voordat je aan de eisen voor een
certificaat of diploma hebt voldaan, dan kun je geen certificaat of diploma krijgen. Je kunt dan
wel een MBO Verklaring krijgen waarin staat welke examenonderdelen je hebt afgesloten en
met welk resultaat. Deze MBO-verklaring wordt na controle van de resultaten afgegeven door
de examencommissie.

Diplomering
Om een diploma en de bijbehorende resultatenlijst te krijgen, geldt dat je voldaan moet
hebben aan de volgende algemene eisen:
▪ Je hebt alle kerntaken uit het kwalificatiedossier dat bij jouw opleiding hoort met een
voldoende afgesloten.
▪ Je hebt de keuzedelen passend bij jouw opleiding met een voldoende resultaat afgesloten.
▪ Je hebt voldaan aan de landelijke eisen voor Nederlands en rekenen. Bij niveau 4 is Engels
ook verplicht.
▪ Je hebt je BPV met een voldoende behaald.
▪ Je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting voor loopbaan en burgerschap en alle
opdrachten ter beoordeling ingeleverd.
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Aansprakelijkheid en verzekeringen
Algemeen
Als je ingeschreven bent (er moet dan een actuele en door alle
partijen ondertekende Onderwijsovereenkomst in je dossier zitten)
ben je door school verzekerd tegen schade die je oploopt bij
opleidingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van de school
plaatsvinden.
Pas goed op je eigen (en andermans) spullen, want die zijn
niet via school verzekerd. ROC Mondriaan is niet aansprakelijk
voor het kwijtraken of beschadigen van jouw kleding, boeken, tas,
telefoon, laptop of andere bezittingen. Als je schade toebrengt aan
het gebouw, de inventaris of bezittingen van anderen, word je (als
student) aansprakelijk gesteld. De school doet altijd aangifte bij de
politie van strafbare feiten gepleegd binnen de school.

Collectieve ongevallenverzekering
De dekking geldt tijdens schooltijd, reistijd van en naar huis (met maximaal een uur voor of
na aanvangstijd van de reis) en tijdens excursies, werkweken etc. die onder leiding van ROC
Mondriaan plaatsvinden. Voor studenten die stage lopen, geldt in voorkomende gevallen een
24-uurs dekking binnen Europa.
De collectieve ongevallenverzekering van de school geeft een uitkering bij overlijden
of blijvende invaliditeit. Ook kan deze verzekering uitkering geven ter vergoeding van
gemaakte kosten voor geneeskundige en/of tandheelkundige hulp. Bij geneeskundige en/
of tandheelkundige hulp gaat de eigen verzekering van de student altijd voor. Op dit punt is
slechts een aanvullende dekking (op basis van eigen verzekeringen) van toepassing.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering regelt de wettelijke aansprakelijkheid van ROC Mondriaan
inzake studenten/stagiairs. Of er sprake is van aansprakelijkheid kan alleen beoordeeld
worden door de verzekeringsmaatschappij zelf. Het is daarom als school niet mogelijk
om aan derden toezeggingen te doen over betalingen. Voor nadere informatie over de
verzekeringen kun je terecht bij de leiding van de school.

25

