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

Vanwege Corona hebben we jouw onderwijspro ramma gewijzigd. Deze wijzi in en 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 wijzi ing:
Herziening/aanvullin :
Herziening/aanvullin :

Versie 1

Propositie BMO Team SIB
Opleiding Summa International

Business - Tweetalig
Crebo/opleidingscode 25133BOL36.03

Cohort 20 - Leerjaar 2 -
Versneld

Leerweg X BOL   BBL

Specifieke groep B2-SIB20-7

Diplomacohort X ja   nee

Examencommissie X HED1   HED2   Mens   Techniek

Soort wijziging Toelichting
X Keuzedelen
vervallen (incl
examen)

Welke keuzedelen betreft het (studenten hebben elk de keuze  emaakt

uit één van de onderstaande keuzedelen in dit leerjaar).

Keuzedeelmogelijkheden:
• Inspelen op innovaties

BUIH.KK1.IOI
OF

• Voorbereiding HBO:
BUIH.KK1 .HBO
OF

• Oriëntatie op ondernemerschap
BUIH.KK1.000

Argumentatie:
De argumentatie is:

Voor studenten  eldt dat de werkdruk door corona er  hoo  is
op elopen. Dit heeft de voort ang op dat keuzedeel in  evaar gebracht.
Blijven eisen dat ze examen moeten doen zou als  evol  kunnen hebben
dat diplomerin  (op de overi e vakken) in gevaar komt en er onnodig
vertraging optreedt voor onze studenten. Wij willen hen daarin
beschermen.

Zie  erder servicedocument examinerin  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 vol t ingevuld:
< b schriif hier hoe de bpv wordt inQevuld, zie voor opties handreiking
bpv>

BPV vervalt  edeeltelijk en wordt als vol t in evuld
< beschriif hier hoe de bpv wordt ingevuld, zie voor opties handreiking
bpv (praktijkopdracht, keuzedeel in bpv, korter>

Internationale BPV vervalt en wordt als vol t ingevuld
< b schriif 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
wijzigin en in
onderwijsprogramma

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

Goedkeuring
wijziging
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