
Bijlage 1: Formulier wijzigingen in het onderwijsprogramma als gevolg van covid-19
maatregelen

Vanwege Corona hebben we jouw onderwijsprogramma gewijzigd. Deze wijzigingen vallen
binnen de ruimte die het ministerie van OCW ons geeft in de servicedocumenten covid-19
maatregelen. Dit schema dient als aanvulling op de OER die bij jouw opleiding hoort.
Als je vragen hebt kun je terecht bij jouw loopbaanbegeleider of mentor.

Datum Eerste wi ziging: 8-6-Z021
Herziening/aanvulling 
Herziening/aanvullin :

Versie 1

Propositie
Opleidin 
Cohort
Specifieke  roep

Diplomacohort

Examencommissie

BM 
Junior Accountmana er
2018

Team
Crebo/opleidin scode
Leerweg

B2B
25132

BOL Q-ê&L
<indien het een specifieke groep betreft binnen dit cohort/opleidingscode,
beschrijf dan hier welke groep het is>

ja O-n e

HED1 B HED2   Mens   Techniek
Soort wijzi in 

Keuzedelen vervallen
(incl examen)

Toelichtin 
<Beschrijf welk keuzedeel/keuzedelen v rvallen en geef de reden
aan waarom het onderwijs in dit keuzedeel/keuzedelen vervalt>
Zie servicedocument examinerin  blz 5

Rekenen vervalt
examen)

BPV verandert

(incl

K0165 - Ondernemerschap MBO vervalt voor de studenten die géén
examen hebben kunnen afleg en door de coronasituatie

eef r den aan waarom het onderwijs in rekenen vervalt>
Zie servicedocument bl  5

beschrijf-eerst waarom de bpv and rs wordt ingevuld>

BPV vervalt geheel en wordt als vol  -in evuld-f
c beschrijf hi r ho  de   v-wordt in evuld, zi  voor opties
handreiking bpv>

BPV-vervalt  edeeltelfjk-en wordt als volgt ingevuld
beschrijf hier hoe de bpv wordt ing vuld, zie voor opties

handr iking-bpv (prakti kGpdracht, keuzedeel in bpv, korter-*

Re enen vervalt

Overige wijzigingen in
onderwijsprogramma

Goedkeuring wijziging
Teamleider

Onderwijsdirecteur

Internationale BPV vervalt en wordt als volgt ingevuld
beschrijf-hier hoe-de-bpv-wordt in  vuld, zie voor opties

handreikin , bv internationalisation@home>

ef reden aan waarom het o derwijs-in-r-ek nen v rvalt>

e f aa -wat en hoe-diP-wijzigt en de reden van de wijzigin ,-bv in
het praktijkonderwijs, bur erscha spr-o ammaj
loopbaanbegeleidin *
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