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Soort wijziging Toelichting 

☐ Keuzedelen vervallen 

(incl examen) 

 
De afstudeerders van de opleiding leidinggevende N4 FD zitten in een 
fase van examineren dat problemen oplevert voor uitvoering van hun 
3e keuzedeel, vanwege corona situatie. 
 
Twee van de drie keuzedelen zijn uitgevoerd. Arbo en kwaliteitszorg 
K0263  en Duurzaamheid in het beroep K0031deze was op school 
(worden deze periode beide afgerond). 
 
Vanwege de contacturen is er in het pakket voor gekozen om een 
groot deel van de (vrije) keuzedelen te koppelen aan de leerlijn van 
de BPV. 
De andere keuzedelen zijn dan ook gekozen met de bedoeling om op 
BPV uit te voeren. Praktijkonderzoek K0927 / Organisatie interne 
evenementen K0077 / Praktijkopleider K0087 
 
Op dit moment zijn er in de bedrijven zodanige richtlijnen vanwege 
corona dat het onmogelijk is om deze opdrachten binnen de nog 
lopende opleidingstijd uit te voeren en dan op tijd te kunnen 
diplomeren.  
Vanwege de beperkte contacttijd van BBL (alle lessen online) is het 
ook onmogelijk om deze keuze delen uit te zetten op school en op 
een alternatieve manier aan te beiden. 
 

☐ Rekenen vervalt  

(incl examen) 

nvt 

☐ BPV verandert <beschrijf eerst waarom de bpv anders wordt ingevuld> 

☐ BPV vervalt geheel en wordt als volgt ingevuld: 

< beschrijf hier hoe de bpv wordt ingevuld, zie voor opties 
handreiking bpv> 

☐ BPV vervalt gedeeltelijk  en wordt als volgt ingevuld 

< beschrijf hier hoe de bpv wordt ingevuld, zie voor opties 
handreiking bpv (praktijkopdracht, keuzedeel in bpv, korter> 

☐ Internationale BPV vervalt en wordt als volgt ingevuld 

< beschrijf hier hoe de bpv wordt ingevuld, zie voor opties 
handreiking, bv internationalisation@home> 

☐ Overige wijzigingen 

in onderwijsprogramma 

<geef aan wat en hoe dit wijzigt en de reden van de wijziging, bv in 
het praktijkonderwijs, loopbaanbegeleiding> 
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