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Bachelor in Bedrijfsmanagement 
Campus Brussel - Academiejaar 2020-2021 
 

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in 
bedrijfsmanagement  

 
  

Oriëntatie Accountancy Fiscaliteit en Financiën-verzekeringswezen 

Geen veranderingen 
 

 

Oriëntatie Marketing en Logistiek Management 

 

 Het OPO Onderzoeksvaardigheden van 3 SP wordt een keuzevak dat genomen wordt 
door de studenten die de afstudeerrichting marketing wensen te volgen. 

Heb je een credit behaald voor het OPO Onderzoeksvaardigheden van 3 SP dan 
dien je het OPO Onderzoeksvaardigheden van 3SP niet meer op te nemen in je 
ISP. 
 

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Onderzoeksvaardigheden dan blijft 
dit getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier en dien 
je het OPO Onderzoeksvaardigheden van 3 SP niet meer op te nemen in je ISP. 
 

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO 
Onderzoeksvaardigheden van 3 SP en wens je de afstudeerrichting marketing 
te volgen dan neem je het OPO Onderzoeksvaardigheden van 3 SP  opnieuw 
op in je ISP. 

 

 Het OPO Verkoop, inkoop en logistiek van 6 SP met 2 OLA’s : Verkoop en Inkoop van 
4 SP en Logistiek van 2 SP wordt opgesplitst in 2 OPO’s: het OPO Verkoop en inkoop 
van 3 SP en het OPO Supply Chain Management van 3 SP.   
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO Verkoop, inkoop en logistiek van 6 SP 
dan hoef je het OPO Verkoop en inkoop van 3 SP en het OPO Supply Chain 
Management van 3 SP niet meer op te nemen in je ISP. 
 

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Verkoop, inkoop en logistiek van 6 
SP dan blijft dit getolereerd resultaat deel uitmaken van je 
studievoortgangsdossier en hoef je het OPO Verkoop en inkoop van 3 SP en het 
OPO Supply Chain Management van 3 SP niet meer op te nemen in je ISP. 
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 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO Verkoop, inkoop 
en logistiek van 6 SP en ben je niet geslaagd op het OLA Verkoop en inkoop  van 
3 SP en op het OLA Logistiek van 2 SP dan neem je het OPO Verkoop en inkoop 
van 3 SP en het OPO Supply Chain Management van 3 SP op in je ISP. 

 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO Verkoop, inkoop 

en logistiek van 6 SP en ben je niet geslaagd op het OLA Verkoop en Inkoop  van 
4 SP en ben je wel geslaagd voor het OLA Logistiek van 2 SP dan neem je het 
OPO Verkoop en inkoop van 3 SP op in je ISP. Heb je een overdracht voor het 
OLA Logistiek van 2 SP dan neem je het OPO Supply Chain Management van 
3 SP op in je ISP en wordt het eerder behaalde resultaat overgedragen. 

 
 

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO Verkoop, inkoop 
en logistiek van 6 SP en ben je niet geslaagd op het OLA Logistiek  van 2 SP dan 
neem je het OPO Supply Chain Management van 3 SP op in je ISP. Heb je een 
overdracht voor het OLA Verkoop en inkoop van 4 SP dan neem je het OPO 
Verkoop en Inkoop van 3 SP op in je ISP en wordt het eerder behaalde resultaat 
overgedragen. 
 

 

 Het OPO Wegvervoer, spoorvervoer en scheepvaart van 6  SP verandert van naam / 
van opleidingsfase en wordt een verplicht keuze-opleidingsonderdeel voor de 
studenten die de afstudeerrichting logistiek management wensen te volgen. Het gaat 
van opleidingsfase 2 naar opleidingsfase 1. Het krijgt de volgende naam OPO Spoor-, 
binnenvaart en wegtransport van 6 SP. 
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO Wegvervoer, spoorvervoer en 
scheepvaart  van 6 SP in opleidingsfase 2 dan behoud je deze credit en dien je 
het OPO Spoor-, binnenvaart en wegtransport van 6 SP in opleidingsfase 1  
niet op te nemen in je ISP. 
 

 
 Heb je geen credit behaald voor het OPO Wegvervoer, spoorvervoer en 

scheepvaart van 6 SP in opleidingsfase 2 dan neem je het OPO Spoor-, 
binnenvaart en wegtransport in opleidingsfase 1 van 6 SP op in je ISP. 

 
 

 Het OPO Transport van 3 SP wordt niet meer georganiseerd.  
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO Transport van 3 SP dan behoud je deze 
credit. 
 

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Transport van 3 SP dan blijft dit 
getolereerd resultaat deel uitmaken van je studievoortgangsdossier. 



 

 

 

 

 

3 
 
Bachelor in Bedrijfsmanagement 

 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO Transport van 3 

SP dan neem je het OPO Spoor-, binnenvaart en wegtransport van 6 SP in 
opleidingsfase 1 op in je ISP.  
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Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 2de opleidingsfase van het modeltraject 
Bachelor in het Bedrijfsmanagement 

 

Afstudeerrichting Accountancy Fiscaliteit 

 
Geen veranderingen 

Afstudeerrichting Financiën-verzekeringswezen 

 
Geen veranderingen 

Afstudeerrichting Marketing 

 
Geen veranderingen 

 

Afstudeerrichting Logistiek Management 

 
Geen veranderingen 
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Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 3de opleidingsfase van het modeltraject 
Bachelor in het Bedrijfsmanagement 

 
 

Afstudeerrichting Accountancy Fiscaliteit / Financiën-verzekeringswezen /Marketing / 
Logistiek Management 

 
 

Veranderingen in keuzeopleidingsonderdelen : 
 

 Het keuzeopleidingsonderdeel Family Business van 3 SP wordt aangeboden in de 
afstudeerrichtingen: 

 Financiën-verzekeringswezen 
 Marketing 
 Logistiek Management 

 Het keuzeopleidingsonderdeel Creative Thinking van  3 SP wordt aangeboden in de 
afstudeerrichting: 

 Marketing 

 Het keuzeopleidingsonderdeel Dangerous Goods: IATA van 3 SP wordt niet meer 
aangeboden in de afstudeerrichting Logistiek Management. 

 Heb je een credit voor het OPO Dangerous Goods: IATA van 3 SP behaald, dan 
behoud je deze credit.   

 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO Dangerous Goods: IATA van 3 SP 
dan blijft dit getolereerd resultaat deel uitmaken van je 
studievoortgangsdossier. 
 

 


