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Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Medische 
Beeldvorming en radiotherapie 

 
 

 Het OPO Klinisch redeneren I van 3 studiepunten vermeerdert met 1 studiepunt en 
wordt het OPO Klinisch redeneren I van 4 studiepunten.  
 

 Het OPO Klinische fundamenten van 6 studiepunten met de OLA’s Klinische 
fundamenten, van 3 studiepunten, Patiëntenzorg van 2 studiepunten en 
Oriënteringsstage en talentontwikkeling van 1 studiepunt wordt nu één OPO 
Klinische fundamenten van 5 studiepunten, zonder OLA’s. 

 

 Heb je een credit behaald voor het OPO Klinisch redeneren I en het OPO 
Klinische fundamenten dan behoud je beide credits en dien je de nieuwe OPO’s 
niet op te nemen. 

 Heb je geen credit behaald voor het OPO Klinisch redeneren I en heb je een 
credit behaald voor het OPO Klinische fundamenten dan neem je het nieuwe 
OPO Klinisch redeneren I van 4SP op en neem je contact met je 
studietrajectbegeleider voor een afwijking van ECTS-afspraken. 

 Heb je geen credit behaald voor het OPO Klinische fundamenten en heb je een 
credit behaald voor het OPO Klinisch redeneren I dan neem je het nieuwe OPO 
Klinische fundamenten van 5SP op en neem je contact met je 
studietrajectbegeleider voor een afwijking van ECTS-afspraken. 

 Heb je geen credit behaald voor het OPO Klinisch redeneren I en heb je geen 
credit behaald voor het OPO Klinische fundamenten dan neem je het nieuwe 
OPO Klinisch redeneren I van 4SP op en het OPO Klinische fundamenten van 
5SP op. Ben je geslaagd voor één of meerdere OLA van het OPO Klinische 
fundamenten of het OPO Klinisch redeneren I dan neem je contact op met je 
studietrajectbegeleider voor een afwijking van ECTS-afspraken. 
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Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 2e opleidingsfase Bachelor in Medische 
Beeldvorming en radiotherapie 

  
 

 Het OPO Module Thorax van 12 studiepunten vermindert met 1 studiepunt en wordt 
het OPO Module Thorax van 11 studiepunten. 

 
 Heb je een credit behaald voor het OPO Module Thorax van 12 studiepunten dan 

behoud je deze credit van 12 studiepunten en dien je het nieuwe OPO Module 
Thorax  van 11 studiepunten niet op te nemen in je ISP. 

 Heb je geen credit behaald voor het OPO Module Thorax van 12  studiepunten 
dan neem je het OPO Module Thorax van 11 studiepunten op in je ISP. 

 

 Het OPO Module Abdomen van 12 studiepunten vermindert met 1 studiepunt en 
wordt het OPO Module Abdomen van 11 studiepunten. 

 
 Heb je een credit behaald voor het OPO Module Abdomen van 12 studiepunten 

dan behoud je deze credit van 12 studiepunten en dien je het nieuwe OPO 
Module Abdomen  van 11 studiepunten niet op te nemen in je ISP. 

 Heb je geen credit behaald voor het OPO Module Abdomen van 12  studiepunten 
dan neem je het OPO Module Abdomen van 11 studiepunten op in je ISP. 

Indien je geen credit behaald hebt het voor het OPO Module Thorax van 12 studiepunten en 
voor het OPO Module Abdomen van 12 studiepunten, dan neem je het nieuwe OPO Module 
Thorax van 11 studiepunten, het nieuwe OPO Module Abdomen van 11 studiepunten en het 
nieuwe OPO Zorg bij interventies van 3 studiepunten op in je ISP. 
 

 Het OPO Stage en talentontwikkeling I van 11 studiepunten vermindert met 1 
studiepunt en wordt het OPO Stage en talentontwikkeling I van 10 studiepunten. 

 
 Heb je een credit behaald voor het OPO Stage en talentontwikkeling I van 11 

studiepunten dan behoud je deze credit van 11 studiepunten en dien je het 
nieuwe OPO Stage en talentontwikkeling I van 10 studiepunten niet op te nemen 
in je ISP. 

 Heb je geen credit behaald voor het OPO Stage en talentontwikkeling I van 11  
studiepunten dan neem je het OPO Stage en talentontwikkeling I van 10 
studiepunten op in je ISP. 
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Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 3e opleidingsfase Bachelor in Medische 
beeldvorming en radiotherapie 

  
 

 Het OPO PACS Management van 20 studiepunten wordt opgesplitst in 4 OPO’s: het 
OPO Advanced image processing van 4 studiepunten, het OPO Application and 
system management van 3 studiepunten, het OPO Digital leadership and innovation 
van 3 studiepunten en het OPO International clinical placement van 10 studiepunten 
 

 Heb je een credit voor het OPO PACS Management dan behoud je deze credit en 
moet je het OPO Advanced image processing, het OPO Application and system 
management, het OPO Digital leadership and innovation en het OPO 
International clinical placement  niet opnemen in je ISP. 

 Heb je geen credit behaald voor het OPO PACS Management dan moet je het 
OPO Advanced image processing, het OPO Application and system 
management, het OPO Digital leadership and innovation en het OPO 
International clinical placement  opnemen in je ISP. Ben je geslaagd voor één of 
meerdere OLA’s van het OPO PACS Management dan neem je contact op met 
je studietrajectbegeleider. 

 

 Het OPO Management en HICT van 3  studiepunten verandert van naam en wordt het 
OPO Digital leadership and innovation van 3 studiepunten. 
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO Management en HICT dan behoud je 
deze credit en dien je het OPO Digital leadership and innovation niet op te 
nemen in je ISP. 

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Management en HICT dan blijft dit 
getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en moet je 
het OPO Digital leadership and innovation niet opnemen in je ISP. 

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO Management en 
HICT dan neem je het OPO Digital leadership and innovation op in je ISP. 

 

 Het OPO Specifieke patiëntenzorg van 3  studiepunten verandert van naam en wordt 
het OPO Zorg bij de kritieke patiënt van 3 studiepunten. 
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO Specifieke patiëntenzorg dan behoud je 
deze credit en dien je het OPO Zorg bij de kritieke patiënt niet op te nemen in je 
ISP. 

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Specifieke patiëntenzorg dan blijft 
dit getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en moet 
je het OPO Zorg bij de kritieke patiënt niet opnemen in je ISP. 

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO Specifieke 
patiëntenzorg dan neem je het OPO Zorg bij de kritieke patiënt op in je ISP. 
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 Het OPO Bachelorproef van 10 studiepunten wordt niet meer georganiseerd.  
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO Bachelorproef dan behoud je deze credit 
en dien je het OPO Afstudeerproject niet op te nemen in je ISP. 

 Heb je geen credit behaald voor het OPO Bachelorproef dan dien je contact op 
te nemen met je trajectbegeleider. 

 

 Het OPO Klinisch redeneren III van 7 studiepunten wordt niet meer georganiseerd.  
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO 7 dan behoud je deze credit en dien je 
het OPO Afstudeerproject niet op te nemen in je ISP. 

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Klinisch redeneren III dan blijft dit 
getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en moet je 
het OPO Afstudeerproject niet opnemen in je ISP. 

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

 


