
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 wijziging: 25-03-2021 
Herziening/aanvulling: 
Herziening/aanvulling: 

Versie 1 

Propositie Veiligheid Team HTV 

Opleiding HTV Crebo/opleidingscode 25409BOL36.01 

Cohort 2018 Leerweg X BOL ☐ BBL 

Specifieke groep HTV18B 

Diplomacohort X ja ☐ nee 

Examencommissie ☐ HED1 X HED2 ☐ Mens ☐ Techniek

Soort wijziging Toelichting 

X Keuzedelen vervallen 

(incl examen) 

Verdieping blijvend fit en gezond werken. De studenten hebben 
het afgelopen half jaar geen mogelijkheid gehad tot lessen. Hierdoor 
is het examen ook niet mogelijk om zodanig in te richten dat de 
studenten een kans hebben om te slagen. 
Zie servicedocument examinering blz 5 

☐ Rekenen vervalt (incl

examen)

< geef reden aan waarom het onderwijs in rekenen vervalt> 
Zie servicedocument blz 5 

☐ 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>

☐ Rekenen vervalt < geef reden aan waarom het onderwijs in rekenen vervalt> 

☐ Overige wijzigingen in

onderwijsprogramma

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