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

Vanwe e Corona  ebben we jouw onderwijspro ramma gewijzi d. Deze wijzi in en vallen
binnen de ruimte die het ministerie van OCW ons  eeft in de servicedocumenten covid-19
maatregelen. Dit schema dient als aanvullin  op de OER die bij jouw opleidin  hoort.
Als je vragen hebt kun je terecht bij jouw loopbaanbegeleider of mentor.

Datum Eerste wijziging:
Herzienin /aanvulling:
Herzienin /aanvulling:

Versie

Propositie Creatief vakmanschap Team Fashion
Opleiding Allround medewerker

Mode/maatkleding
Crebo/opleidingscode 25163BOL36.01

Cohort 2019 Leerweg X BOL   BBL
Specifieke groep <indien het een specifieke sroep betreft binnen dit coho t!opleidingscode,

beschrijf dan hier welke groep het is>
Diplomacohort X ja   nee
Examencommissie HED1 X HED2   Mens   Techniek
Soort wijzi in Toelichting
X Keuzedelen vervallen
(incl examen)

Keuzedeel Digitaal patroontekenen en Experimentele

modevorm evi  . Vanwege Corona in combinatie met het af ronden

van de opleiding legt dit een te hoge druk op de studenten.
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 in evuld:
< beschrijf hier hoe de bpv wordt ingevuld, zie voor opties
handreikin  bpv>

BPV vervalt  edeeltelijk en wordt als vol t ingevuld
< beschrijf hier hoe de bpv wordt ingevuld, zie voor opties
handreikin  bpv ( raktijkopdracht, keuzedeel in bpv, korter>

Internationale BPV vervalt en wordt als volgt in evuld
< beschrijf hier hoe de bpv wordt in evuld, 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 wijzi t en de reden van de wijziging, bv in
het praktijkonderwijs, burgerschapsprogamma,
loopbaanbegeleiding>

Goedkeuring wijzigin Naam Datum Handtekening
Teamleider Mieke Geutjens

Onderwijsdirecteur Margreet Monhemius

V I /    




