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

Datum Eerste wijziging: 7-12-2020
Herziening/aanvulling:
Herziening/aanvulling:

Versie 1.0

Propositie Zakelijke Dienstverlening Team FB
Opleiding Financieel Administratief

Medewerker
Crebo/opleidingscode 25139

Cohort 2019-2020 Leerwe 0 BOL   BBL
Specifieke groep FA2
Diplomacohort g ja   nee
Examencommissie 0 HED1 HED2 Mens Techniek
Soort wijziging Toelichting
0 Keuzedelen vervallen
(incl examen)

Organiseerbaarheid + studeerbaarheid

De studenten voor FA2 hebben vori  jaar dit keuzedeel gehad maar door Covid-19

niet de mogelijkheid  ehad om aan de examens (4 stuks) deel te nemen. Zij waren

immers  een diploma-kandidaten. Naast deze examens hebben ze nog veel meer

examens niet kunnen doen.

Dit jaar hebben wij een traject ingezet voor deze groep om zoveel mogelijk in te

halen (m.n. beroep specifieke onderdelen) naast het reguliere programma. In het

reguliere programma hebben zij nog wel het keuzedeel  Fiscale werkzaamheden in

de praktijk  gevolgd en dit zal gewoon geëxamineerd worden. Per 1 februari gaan

deze studenten op stage (voltijd).

Gezien de hoeveelheid in te halen examens, de reguliere examens en de BPV

vinden wij (teamleider en directeur) het onverantwoord om ook nog het keuzedeel

ondernemend gedra   in te halen.

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 vol t ingevuld:
< beschrijf hier hoe d  bpv wordt in evuld, zi  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

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

Goedkeuring wijziging Naam Datum
Teamleider Chris van den Broek 7-12-2020

Onderwijsdirecteur Pieter Sanders 7-12-2020


