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Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase graduaat Accounting 
Administration  

 
 

 Het OPO Algemeen boekhouden 1 van 5 studiepunten vermindert  met 1 studiepunt 
en wordt het OPO Algemeen boekhouden 1 van 4 studiepunten. 

 
 Heb je een credit behaald voor het OPO Algemeen boekhouden van 5 

studiepunten dan behoud je deze credit van 5 studiepunten en dien je het nieuwe 
OPO Algemeen boekhouden  van 4 studiepunten niet op te nemen in je ISP. 

 
 Heb je geen credit behaald voor het OPO Algemeen boekhouden 1 van 5  

studiepunten dan neem je het OPO Algemeen boekhouden 1 van 4 studiepunten 
op in je ISP. 

 

 Het OPO Bedrijfsorganisatie van 5 studiepunten vermindert  met 2 studiepunt (en) en 
wordt het OPO Bedrijfsorganisatie van 3 studiepunten. 

 
 Heb je een credit behaald voor het OPO Bedrijfsorganisatie van 5 studiepunten 

dan behoud je deze credit van 5 studiepunten en dien je het nieuwe OPO 
Bedrijfsorganisatie  van 3 studiepunten niet op te nemen in je ISP. 

 
 Heb je geen credit behaald voor het OPO Bedrijfsorganisatie van 3  studiepunten 

dan neem je het OPO Bedrijfsorganisatie van 3 studiepunten op in je ISP. 
  

 Het OPO POP 1 en Project 1 van 5 studiepunten  met de 2 OLA’s POP 1.1 en Project 
1.1/POP 1.2 en Project 1.2 wordt opgesplitst in 2 OPO’s: het OPO ICT en Organisatie van 
4 studiepunten en het OPO POP 1 en Project 1 van 4 studiepunten met 2 OLA’s. 
 
 Heb je een credit voor het OPO POP 1 en Project 1 dan behoud je deze credit en 

moet je het OPO POP 1 en Project 1 en het OPO ICT en Organisatie niet 
opnemen in je ISP. 

 
 Heb je geen credit voor het OPO POP 1 en Project 1 behaald en haalde je een 

tekort voor beide OLA’s dan moet je het OPO POP 1 en Project 1 en het OPO ICT 
en Organisatie  opnemen in je ISP.  

 
 Heb je geen credit voor het OPO POP 1 en Project 1 behaald en slaagde je niet 

voor het OLA POP 1.1 en project 1.1 dan moet je het OPO POP 1 en Project 1 en 
het OPO ICT en Organisatie  opnemen in je ISP. Het punt behaald voor het OLA 
POP 1.2 en Project 1.2 met 2 studiepunten wordt overgedragen naar het OLA POP 
1.2 en Project 1.2 via een afwijking ects. 
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 Heb je geen credit voor het OPO POP 1 en Project 1 behaald en slaagde je niet 

voor het OLA POP 1.2 en project 1.2 dan moet je het OPO POP 1 en Project 1 
opnemen in je ISP. Het punt behaald voor het OLA POP 1.1 en Project 1.1 met 3 
studiepunten wordt overgedragen naar het OLA OLA POP 1.1 en Project 1.1 via 
een afwijking ects. 

 
 

 Het OPO Recht 1 (Burgerlijk recht en vennootschapsrecht) van 5 studiepunten 
zonder OLA’s wordt een OPO met 2 OLA’s, nl. OLA Burgerlijk recht van 3 studiepunten 
en OLA Ondernemingsrecht van 2 studiepunten. 
Het OPO Recht 2 (Ondernemingsrecht en sociaal recht) van 3 studiepunten zonder 
OLA’s wordt een OPO met 2OLA’s, nl. OLA vennootschapsrecht - basis van 2 
studiepunten en OLA Sociaal recht van 1 studiepunt. 
 
 Heb je een credit voor het OPO Recht 1 en voor het OPO Recht 2 dan behoud je 

deze credits en moet je de nieuwe OPO’s Recht 1  en Recht 2 niet opnemen in je 
ISP. 

 Heb je een tolerantie ingezet voor Recht 1 of Recht 2 dan blijft dit getolereerd 
resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier, heb je voor het andere 
OPO (waarvoor je geen tolerantie inzette) geen credit behaald dan neem je 
contact op met je studietrajectbegeleider. 

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor Recht 1 en/of recht 2 neem 
je contact op met je studietrajectbegeleider.  

 
 

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase graduaat Accounting 
Administration (instappers februari) 

 
 

Het OPO POP 1 en Project 1 van 5 SP bestaand uit twee OLA’s, nl. OLA POP 1.1 en Project 1.1 
van 3SP en OLA POP 1.2 en Project 1.2 van 2SP wordt respectievelijk het OPO POP 1 en Project 
1 van 3SP en de OLA POP 2.1 en Project 2.1 van 2SP (onderdeel van het OPO POP 2 en Project 
2). 
 

 Ben je geslaagd voor de OLA POP 1.1 en project 1.1 dan  wordt dit geslaagd cijfer 
overgedragen naar het OPO POP 1 en Project 1. Het OPO POP 2 en Project 2 met 
onderdeel OLA POP 2.1 en project 2.2 wordt opgenomen. 

 Ben je niet geslaagd voor de OLA POP 1.1 en project 1.1 dan neem je het nieuwe OPO 
POP 1 en projectwerk 1 op. 

 


