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Wijzigingen in het opleidingsprogramma  

 

Het curriculum Biomedische laboratoriumtechnologie verandert beperkt in 
academiejaar 2020-2021. 
Hieronder vind je reeds vaste afspraken. Neem sowieso contact op met de 
trajectbegeleider om je ISP samen te stellen. 

 
 

2FBT en 2MLT 
 

 Het OPO Immunologie I van 3 studiepunten en het OPO Labo immunologie II van 4 
studiepunten worden samen het OPO Immunologie I van 6 studiepunten. 

 Heb je een credit behaald voor zowel het OPO Immunologie I als het OPO Labo 
immunologie II dan moet je het nieuwe OPO Immunologie I niet opnemen in je 
ISP. 
 

 Heb je een credit behaald voor maar één van de OPO’s, dan neem je het nieuwe 
OPO Immunologie I op in je ISP. Neem contact op met je trajectbegeleider om 
een wijziging van ECTS-afspraken op te stellen. 

 
 Heb je zowel voor het OPO Immunologie I als het OPO Labo immunologie II geen 

credit behaald dan moet je het nieuwe OPO Immunologie I opnemen in je ISP. 
Neem contact op met je trajectbegeleider om na te gaan of je 180 SP zal behalen 
om je diploma te kunnen halen. 
 
 

2MLT 
 

 Het OPO Moleculaire diagnostiek van 3 studiepunten vermeerdert naar 4 
studiepunten 

 Heb je een credit behaald voor het OPO Moleculaire diagnostiek van 3SP dan 
behoud je deze credit en dien je het OPO Moleculaire diagnostiek van 4SP niet 
op te nemen in je ISP. 

 
 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Moleculaire diagnostiek van 3SP dan 

blijft dit getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier. 
 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO Moleculaire 

diagnostiek van 3SP dan neem je het OPO Moleculaire diagnostiek van 4SP op 
in je ISP.  
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2FBT 

 

 Het OPO Labo farmaceutische analyse II van 3 studiepunten en het OPO Labo 
farmaceutische analyse III van 5 studiepunten worden samen het OPO Labo 
farmaceutische  analyse II van 8 studiepunten. 

 Heb je een credit behaald voor zowel het OPO Labo farmaceutische analyse II 
als het OPO Labo farmaceutische analyse III dan moet je het nieuwe OPO Labo 
farmaceutische  analyse II niet opnemen in je ISP. 
 

 Heb je een credit behaald voor 1 van die OPO’s, dan neem je contact op met je 
trajectbegeleider. Je zal kunnen inschrijven voor het oude OPO waarvoor je niet 
slaagde. 

 
 Heb je zowel voor het OPO Labo farmaceutische analyse II als het OPO Labo 

farmaceutische analyse III geen credit behaald dan moet je het nieuwe OPO 
Labo farmaceutische analyse II opnemen in je ISP. 

  

 Het OPO Persoonlijke en professionele ontwikkeling II en internationale aspecten 
van 5 studiepunten vermeerdert naar 6 studiepunten 

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

 
 Heb je 10/20 of meer behaald op 1 van de onderliggende OLA’s dan behoud je dit 

resultaat. Je neemt het nieuwe OPO op in je ISP en zal enkel het OLA volgen 
waarvoor je minder dan 10/20 behaalde. 

 
 Heb je geen credit behaald voor dit OPO dan neem je het nieuwe OPO op in je 

ISP. 
 
 
 

Volgende OPO’s wijzigen enkel van naam: 
 

 Het OPO Biotechnologie I van 4 studiepunten verandert van naam en wordt het OPO 
Biotechnologie I: DNA en RNA van 4 studiepunten. 

 Het OPO Biotechnologie II van 3 studiepunten verandert van naam en wordt het OPO 
Biotechnologie II: proteïnen van 3 studiepunten. 

 Het OPO Biotechnologie III van 4 studiepunten verandert van naam en wordt het OPO 
Biotechnologie III: advanced van 4 studiepunten. 
 
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO dan behoud je deze credit en dien je het 
OPO met de nieuwe naam niet op te nemen in je ISP. 
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 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO dan blijft dit getolereerd resultaat 
deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en moet je het OPO met de 
nieuwe naam niet opnemen in je ISP. 

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan neem je het 
OPO met de nieuwe naam op in je ISP. 
 


