
Informatie-avond
MANAGER HORECA NIV4



Programma:

u Opleidingsstructuur van de managementopleidingen 
door Jens Wahlen

u BPV (beroeps praktijk vorming, oftewel stage) door 
Angela Wijnmalen

u De rol van de mentor door Meltem Orbay (8Q) of 
Jonathan Veldhuizen (8P)

u Keuzedelen door Jonathan Veldhuizen (8P) of Jens 
Wahlen (8Q)

u Vragen 



Opleidingsstructuur 
management-
opleidingen
MANAGER ONDERNEMER HORECA & MEEWERKEND HORECA 
ONDERNEMER



Wat kun je worden?

u Leidinggevend in klein, midden en groot horecabedrijf 
(hotel, restaurant, café, strandtent etc)

u Ondernemer in een klein, midden en groot horecabedrijf 
u Ondernemer in een franchiseformule (denk aan: Coffee-

Company, Bagels & Beans, Subway, New York Pizza etc)
u Doorstuderen in het HBO, bijvoorbeeld Hoge Hotelschool



Hoe is de opleiding opgebouwd?

1e jr: Basis jaar

2e jr: Manager 
ondernemer horeca

3e jr: 
examenprogramma

2e jr: Meewerkend 
horeca ondernemer

3e jr: 
examenprogramma



1e jr: Basisjaar

u Kennismaking met de Horeca
u Vak-techniek keuken en restaurant
u Basismanagement
u Praktijk keuken en bediening 1 dag in de week du ROC
u Praktijk in the Canteen 1 week 
u Bedieningsstage 10 weken
u Projecten 
u Loopbaan en burgerschap
u Talen: Nederlands; Engels; Duits
u Rekenen
u KEUZEDELEN



Manager Ondernemer Horeca

u Hotel en restaurant
u Front –office stage 20 wk
u Praktijk keuken en bediening (nadruk op leiding geven)
u Managementvakken

u Financieel
u Personeelsmanagement

u Marketing

u Engels niveau B1
u Duits A2
u Nederlands 3F
u Rekenen 3F
u Projecten
u KEUZEDELEN (keuze uit 3)



Meewerkend horeca-ondernemer

•Klein Café/restaurant (MKB)
•Bedienings -en keukenstage 20 weken
•Praktijk keuken en bediening (nadruk op leiding geven)
•Managementvakken
•Financieel
•Personeelsmanagement
•Marketing
•Engels niveau A2/B1
•Duits A2
•Nederlands 3F
•Rekenen 3F 
•Projecten en evenementen
•KEUZEDELEN (keuze uit 3)



3e jaar examenjaar

u Alle uitstroomrichtingen:

u STAGE 20 weken Leidinggeven

u Loopbaan en burgerschap

u Generieke examens:
u 3F NEDERLANDS

u 3F REKENEN

u ENGELS B1 

u Opleidingsafhankelijk:

u Beroepsgerichte talen (Duits en 
Engels)

u Keuzedelen (Totaal: 3 of 4 
keuzedelen)



Contactgegevens:

u Jens Wahlen

u Coördinatie Managementopleidingen

u Email: j.wahlen@rocva.nl (24/7)

u Mob: 06 4852 3965 (ma, wo, do, vr 09.00-17.00)

mailto:j.wahlen@rocva.nl


BPV
u Voorstellen: wie is de stagecoördinator en wat doet zij?
u Stage 1e , 2e en 3e jaar (periode, kwalificerend, 

begeleiding bij keuze, stageplekken)
u Digitaal stageformulier / Stageovereenkomst!
u Stagevergoeding
u Contact: Angela Wijnmalen

u Email: a.wijnmalen@rocva.nl
u Tel: 06 5139 3927

u Vragen?



De rol van de 
Mentor



De mentoren

u HHOHMO8Q

u Mw. Meltem Orbay

u Docent Duits & 
Examenorganisatie

u Studieloopbaanbegeleider 
MOH 1e jaar

u Mailadres: m.orbay@rocva.nl 

u Telefoon: 06 81750431 *

• i.v.m. lesgeven het best te 
bereiken via de mail

u HHOHMO8P

u Dhr. Jonathan Veldhuizen

u Docent Horeca breed en 
keuzedelen

u Studieloopbaanbegeleider 
MOH 1e jaar

u Mailadres: 
j.veldhuizen2@rocva.nl 

u Telefoon: 06 14 66 18 61 *

• i.v.m. lesgeven het best te 
bereiken via de mail



Docententeam MOH
u Dhr. Bakker – praktijkdocent restaurant, docent marketing
u Dhr. Veldhuizen – docent keuzedelen en vaktechniek
u Dhr. Ameling – docent The Canteen 
u Dhr. Den Hartog – praktijkdocent keuken

u Mw.  Wijnmalen – BPV coördinator
u Mw. Orbay – docent Duits
u Mw. Scheer – docent Nederlands
u Dhr. Wahlen – docent management vakken
u Dhr. Harmusial – docent rekenen

u Mw. Frakking – docent vaktheorie keuken
u Dhr. Van Rijnbach – docent vaktheorie restaurant
u Dhr. Van Driel – docent praktijk du Roc
u Mw. Van Ouwerkerk – docent Engels
u Dhr. Bon – opleidingsmanager 



Wat doet de mentor?

u Studieloopbaan begeleiding

u POP-gesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan)

u Studiebegeleiding

u Bindend studieadvies en keuze uitstroomprofiel

u Resultaten bewaken
u Doorverwijzen bij complexe problematiek (via pluscoach René 

Heijne)

u Bewaken proces digitaal beoordelen in de BPV

u Eduarte



Keuzedelen: Wat zijn dat?

u Verbredend of verdiepend
u School; stage; zelfstudie

u Opleidingsspecifiek (binnen de 
beroepsopleiding)

u Generiek (gehele school)

u Huidige aanbod
u Eetcultuur en wensen
u Duurzaamheid in bedrijf D

u Wijn 2
u Voorbereiding HBO
u Ondernemend gedrag

u Toekomstig aanbod (onder 
voorbehoud)

u Digitale vaardigheden

u Ondernemend gedrag

u Spaans A2

u Organisatie interne 
evenementen


