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Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 2e opleidingsfase Bachelor in Sociaal werk 
- Sociaal Cultureel Werk 

 
  
 

 Het OPO Maatschappelijke activering van 3  studiepunten verandert van naam en 
wordt het OPO Maatschappelijke beweging van 3 studiepunten. 
 

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

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Maatschappelijke activering dan 
blijft dit getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en 
moet je het OPO Maatschappelijke beweging niet opnemen in je ISP. 
 

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO Maatschappelijke 
activering dan neem je het OPO Maatschappelijke beweging op in je ISP. 

 
 

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 2e opleidingsfase Bachelor in Sociaal werk 
- Personeelswerk 

 
  

 Het OPO Internationaal project PW van 6  studiepunten verandert van naam en wordt 
het OPO Assessment project van 6 studiepunten. 
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO Internationaal project PW dan behoud 
je deze credit en dien je het OPO Assessment project niet op te nemen in je ISP. 
 

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Internationaal project PW dan blijft 
dit getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en moet 
je het OPO Assessment project niet opnemen in je ISP. 
 

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO Internationaal 
project PW dan neem je het OPO Assessment project op in je ISP. 
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Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 3de opleidingsfase Bachelor in Sociaal werk 
- Personeelswerk 

 
  

 Het OPO Belonen en motiveren van 3 studiepunten wordt niet meer georganiseerd.  
 

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

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Belonen en motiveren dan blijft dit 
getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en moet je 
het OPO Arbeidsbemiddeling niet opnemen in je ISP. 
 

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

 
 
 


