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Addendum studiegidsen 
 
Periode 3 en 4, schooljaar 2020-2021 
 
 
Onderwijs 
 
Veilig op school 
 

• Aan één les zijn twee lokalen gekoppeld, zodat iedereen voldoende afstand kan houden.  
• Extra pauzemomenten zorgen ervoor dat er minder studenten tegelijk pauzeren, dus ook in 

het restaurant zijn.  
• School start voor studenten op vijf verschillende momenten, zodat we ook aan de afspraken 

voldoen die er zijn met het OV.  
• Zo wordt er ook gekeken naar de eindtijden: niet alle studenten zijn tegelijk vrij waardoor ze 

gespreid gebruik maken van het openbaar vervoer.  
 
Invulling van het rooster en de lessen 
 

• Lessen zijn op voorhand ingedeeld in drie categorieën: ‘online’, ‘op school’ of ‘mag beide’. 
Wanneer we kunnen opschalen (meer lessen op school) of moeten afschalen (minder naar 
school) wordt hiernaar gekeken en bepaald welke lessen wisselen van online/naar school of 
andersom.  

• Het verschilt per opleiding hoeveel lessen op school plaatsvinden. Per periode wordt een 
basisrooster gemaakt. Wijzigingen worden minimaal een week van tevoren zichtbaar in het 
rooster van een student. Wijzigingen die later worden doorgevoerd worden door het 
opleidingsteam gecommuniceerd.  

• De praktijkdagen bevatten twee of maximaal drie lesblokken op een dag. Ze kunnen ook als 
een hele dag worden geroosterd. In verband met de studiebelasting voor de studenten zijn 
de praktijkblokken bij Fase 1 ingekort tot twee uur per blok.  

 
Toetsing 
 

• Regels met betrekking tot voortgang en overgang: in de studiegidsen staat dat de 
niveautesten (studiemeter) voor rekenen, Nederlands en Engels, meetellen voor de 
overgang. Dat is niet meer het geval.  
 

 
Examinering 
 
Alle examens kunnen doorgaan, waar nodig op een andere manier. 

• De examens die achter de computer worden gemaakt worden in kleinere groepen op school 
afgenomen. Daarvoor zijn er meer examenmomenten gepland door het examenbureau. Het 
gaat om de examens voor rekenen en de examens lezen/luisteren en schrijven voor 
Nederlands en Engels. 
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• Studenten kunnen niet langer zelf een examenmoment kiezen, je wordt ingepland door het 
examenbureau en ontvangt hiervoor een uitnodiging via mail. In de examenplannen staat 
welke examens je hebt. Deze staan op het intranet (Informatie, Bureau Examinering) 

• De mondelinge examens, zoals de examens spreken en gesprekken voeren voor 
Nederlands en Engels, maar ook de presentaties voor praktijkproeves, proeves 
ondernemen en keuzedelen worden online afgenomen via Teams. 

• Wanneer er één beoordelaar het examen afneemt, wordt het gesprek opgenomen.  
• Een uitnodiging voor het mondelinge examen ontvang je via mail van het examenbureau of 

rechtstreeks van de examinator. 
 

BPV 
 
Ondanks de beperkingen en uitdagingen vanwege COVID-19 proberen we om zoveel mogelijk 
studenten een normale stage te laten lopen, bij een voor de opleiding erkend BPV-bedrijf. Daarvoor 
geldt: 
 

• De officiële begin- en einddatum van de stage staat in de POK (praktijkovereenkomst) 
• Uren worden geregistreerd in Eduarte en geaccordeerd zijn door het BPV-bedrijf.  
• Laat als het kan een eindbeoordeling door het BPV-bedrijf invullen en ondertekenen. Vraag 

ook om een tussenbeoordeling. Deze kun je gebruiken als je eerder moet stoppen en er geen 
eindbeoordeling kan worden gegeven. 

 
Wat als de situatie wijzigt: 
 

• Sta open voor alternatieven wanneer de stage te vroeg wordt afgebroken. Denk bijvoorbeeld 
aan een nieuwe stage, een andere klus of een opdracht van school. 

• Hierover houd je contact met je BPV-begeleider en/of je studiecoach. 
• Kun je werkzaamheden tijdens de BPV-periode niet registreren in Eduarte, houd dan zelf een 

urenlijst bij en laat die ondertekenen door het BPV-bedrijf en/of BPV-begeleider/ 
studiecoach. 

 
Mocht de student niet aan de uren kunnen voldoen of een onvoldoende beoordeling krijgen: 
 

• In een beslisvergadering aan het eind van de stageperiode, wordt gekeken  
naar de uren die je wel hebt kunnen make, hoe deze beoordeeld zijn en of je de leerdoelen 
zijn behaald. 

• Heeft de student aan het eind van de BPV-periode 75% tot 100% van de uren uit de 
oorspronkelijke POK gemaakt en is de beoordeling voldoende, dan is de periode 
goedgekeurd. 

• Komt de student ondanks alle inspanningen niet aan de BPV uren of zijn er een of meer 
beoordelingen onvoldoende, dan wordt er nog eens goed naar de situatie gekeken door 
studiecoach, BPV-begeleider en teammanager. Ze analyseren wat de oorzaak voor de 
missende uren is, kijken naar de beoordeling(en), naar werkhouding en de manier waarop 
contact is onderhouden met school en BPV- bedrijf. Ook kijken ze of de student ondanks alles 
mogelijk klaar toch klaar is voor de volgende fase. 

 
De beslisvergaderingen voor semester 2 worden uiterlijk in de week van 5 juli 2021 gehouden. 
 


