
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: 
Herziening/aanvull
ing: 
Herziening/aanvull
ing: 

Versie  

Propositie Iedereen Recht op 
Uitzicht 2 

Team Duaal 

Opleiding Duale trajecten Crebo/opleidingsc
ode 

25251BBL12.04          

         

25254BBL12.02          

         

25253BBL12.02          

         
 

Cohort 20 Leerweg ☐ BOL x BBL 

Specifieke 
groep 

Alle groepen: DT_STAM1, DT_STAM2, DT_STAM3, DT_STAM4, 
DT_STAM5, DT_STAM6, DT_STAM7, DTK_STAM1 

Diplomacohort x ja ☐ nee 

Examencommi
ssie 

x HED1  ☐ HED2  ☐ Mens  ☐ Techniek 

Soort wijziging Toelichting 

☐ Keuzedelen 
vervallen (incl 
examen) 

<Beschrijf welk keuzedeel/keuzedelen vervallen en geef de 
reden aan waarom het onderwijs in dit 
keuzedeel/keuzedelen vervalt> 
Zie servicedocument examinering blz 5 

☐ Rekenen 
vervalt (incl 
examen) 

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

X BPV verandert De BPV-uren kunnen niet gehaald worden door alle 
studenten, omdat er minder banen te vinden zijn door 
corona. 
 
We hebben er voor gekozen om in deze pilot de studenten 
zonder baan toch een kans te geven. Hierin hebben we de 
afweging gemaakt hoeveel uur een student minimaal aan 
bpv gedaan moet hebben om te kunnen bepalen of iemand 
een juiste werknemersvaardigheden en de werkprocessen 
beheerst volgens het kwalificatiedossier. We gaan uit van 
een gemiddelde van 305 uur bpv dat minimaal gedaan moet 
zijn om aan de Proeve van Bekwaamheid deel te nemen. 
 

https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-50-aanpak-corona-mbo
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-50-aanpak-corona-mbo
https://intranet.summacollege.nl/artikel/examinering-1
https://intranet.summacollege.nl/artikel/examinering-1


 
2 

Daarnaast hebben we gekeken hoe we de studenten toch een 
goed en realistisch beroepsbeeld kunnen laten vormen, in de 
uren dat zij niet aan de bpv kunnen voldoen. 
 
 

☐ BPV vervalt geheel en wordt als volgt ingevuld: 
< beschrijf hier hoe de bpv wordt ingevuld, zie voor opties 
handreiking bpv> 
 
X BPV vervalt gedeeltelijk en wordt als volgt ingevuld 

- Bezoek bedrijven om te oriënteren binnen het 
werkveld en een realistisch beroepsbeeld te krijgen. 

- Extra opdrachten gekoppeld aan bedrijfsbezoeken. 
- Opdrachten en zelfstudie in zelf zoeken van een 

werkplek. 
- Begeleiding bpv-coach (nieuwe functie) in het vinden 

van werk. 
- Extra opdrachten om een realistisch beroepsbeeld te 

vormen. 
 
, 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 
onderwijsprogra
mma 

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

Goedkeuring 
wijziging 

Naam Datum Handtekening 

Teamleider  
Maarten van Ham 

24-3-2021  

Onderwijsdirecte
ur 

 
Régine van 
Lieshout 

24-3-2021  
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