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Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 2eopleidingsfase Bachelor in Office 
Management - Health Care Management - Business and languages 

 
  

 

 Het OPO 4 Internationalisering @home van 3 studiepunten met de OLA’s 4 Project 
Frans  van 1,5 studiepunten en 4 Intercultural Communication van 1,5 studiepunten 
wordt nu één OPO 4 Internationalisering@home van 3 studiepunten, zonder OLA’s. 

 
 Heb je een credit voor het OPO 4 Internationalisering @home dan behoud je 

deze credit en dien je het nieuwe OPO4 Internationalisering @home niet op te 
nemen in je ISP. 
 

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO 4 Internationalisering @home dan 
blijft dit getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en 
moet je het nieuwe OPO 4 Internationalisering @home niet opnemen in je ISP. 
 

 Heb je geen credit  behaald of tolerantie ingezet voor het OPO 4 
Internationalisering @home dan neem je het nieuwe OPO 4 Internationalisering 
@home op in je ISP. 

 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO4 

Internationalisering @home, maar behaalde je wel een positief resultaat voor 
één van beide OLA’s dan neem je het nieuwe OPO 4 Internationalisering @home 
op in je ISP en kan je via je trajectbegeleider en  de betrokken docent eventueel 
een afwijking van de ECTS-afspraken verkrijgen.. 

 
 
 

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 3e opleidingsfase Bachelor in Office 
Management - Health Care Management 

 

 Het OPO 5 Sociaal Recht van 3 studiepunten wordt niet meer georganiseerd en 
vervangen door OPO 5 Medical Devices.  
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO 5 Sociaal Recht dan behoud je deze credit 
en dien je het OPO 5 Medical Devices niet op te nemen in je ISP. 
 

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO  5 Sociaal Recht dan blijft dit 
getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en moet je 
het OPO 5 Medical Devices niet opnemen in je ISP. 
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 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO 5 Sociaal Recht 
dan dien je contact op te nemen met je trajectbegeleider. 

 
 

 Het OPO 5 Business Applications van 3 studiepunten wordt niet meer georganiseerd en 
vervangen door OPO 5 Health care data management van 3 studiepunten.  
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO 5 Businessapplications dan behoud je 
deze credit en dien je het OPO 5 Health care datamanagement  niet op te nemen 
in je ISP. 
 

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO  5 Businessapplications dan blijft dit 
getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en moet je 
het OPO 5 Health care datamanagement niet opnemen in je ISP. 
 

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO 5 
Businessapplications dan dien je contact op te nemen met je trajectbegeleider. 

 
 


