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Examineren

Examencommissies blijven 
verantwoordelijk.
Als je examinering aanpast, moet het 
examenplan ook aangepast.
Bpv moet positief zijn afgerond.
Examenperiodes van CE worden 
verruimd.

corona

Afwijken van diploma-eisen kan alleen in
het uiterste geval. Dit geldt voor studen-
ten die vóór 1-1-2022 diplomeren. Het
bevoegd gezag beslist over afwijkingen.K
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Kwaliteit van mbo-diploma's blij� 
topprioriteit!
Scholen, wees creatief in oplossingen.
Informeer studenten tijdig en volledig.
Maatwerk is mogelijk.

Diplomeren

Als de onderwijskwaliteit onder druk 
komt te staan, dan kunnen de eisen voor 

Rekenen en Keuzedelen komen te 
vervallen. Voor entreeopleidingen komt 

daar Nederlands bij. 

Voor studenten die vóór 1-1-2022 
diplomeren zijn deze onderdelen verplicht:

 Het beroepsdeel van de kwalificatie,
Nederlands, Engels, L&B.
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UITGANGSPUNTEN:

Kan het in minder uren?
Zoek naar alternatieve plekken (met 
SBB).
Zoek naar verwante sectoren of andere 
regio’s.
Zoek naar andere periodes in het jaar, 
weekenden, vakantieperiodes.
Zoek stages op afstand, dus ook 
thuiswerken.
Praktijkonderwijs bij leerbedrijf als 
vervanger van bpv.
Als last resort en bij wijze van 
uitzondering: praktijkopdrachten of 
simulatie op school, met zoveel 
mogelijk betrekken bedrijfsleven.

Beroepspraktijkvorming

Praktijkonderwijs is een essentieel
onderdeel van iedere opleiding,
positieve beoordeling bpv blij� nodig,
zoek oplossingen als stageplek (BOL)
niet wordt gevonden. Denk aan:
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Alleen in het uiterste geval en bij 
besluit van het bevoegd gezag.

Aanmelddatum nieuwe studenten weer naar 1 april 2021.
BSA geen wijzigingen, kan pas negatief zijn als de gehele 
studievoortgang van de student onvoldoende is.
Voor nieuwe kwalificatiedossiers geldt geen uitstel voor 
invoering wanneer ze door minister zijn vastgesteld.
Meldingsplicht verzuim geldt ook voor online of 
afstandsonderwijs.
Onderwijspersoneel kan niet aan het onmogelijke worden 
gehouden

Ook belangrijk:

De normale verzuimregels van voor
Corona zijn weer van kracht. Ook bij
online afstandsonderwijs.K
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Verzuim

Geoorloofd verzuim voor studenten 
die niet fysiek aanwezig kunnen 
zijn, omdat iemand in de omgeving 
een kwetsbare gezondheid hee�. 
De aangeboden alternatieven 
moeten in dit geval wel worden 
gevolgd.

Onderwijstijd

Schuiven mag dus met begeleide 
onderwijstijd, bpv en overige uren als 

zelfstudie.

De school hee� ruimte om de verhouding 
onderwijstijd, beroepspraktijkvorming en 
zelfstudie te wijzigen, 1600 uren blij� wel 

de norm voor voltijds onderwijs.
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School moet wel de OER aanpassen en 
student hierover op tijd informeren.
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Evaluatie van de afspraken inz onderwijstijd is gepland voor maart 2021.
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