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 Volgende OPO’s verminderen/vermeerderen in aantal studiepunten 
 

 Heb je een credit voor het OPO dan behoud je deze credit en moet je het nieuwe OPO niet 
opnemen in je ISP. 

 

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

 

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan moet je het nieuwe OPO 
opnemen in je ISP. 

 

 Volgende OPO’s zijn nieuw in het curriculum: 
 

Oude OPO 2019-2020 Studie- 
punten 

Nieuwe OPO 2020-2021 Studie- 
punten 

Psychologie 
Pedagogiek, orthopedagogiek en 
sociologie 

3 
3 

Psychologie en orthopedagogiek 5 

Heb je een credit verworven of een tolerantie ingezet voor één van beide OPO dan neem je 
contact op met je studietrajectbegeleider voor een afwijking van ECTS-afspraken. 

Algemene anatomie en fysiologie 5 Anatomie en fysiologie van de 
mens 

4 

Algemene pathologie en farmacologie 6 Algemene pathologie en farma- 
cologie 

4 

Voor dit OPO kan bijkomend een afwijking van ECTS-afspraken toegekend worden, gelieve 
contact op te nemen met je trajectbegeleider. 

Wetenschappelijke vaardigheden 4 Wetenschappelijke vaardigheden 3 

Geometrische Optica I 3 Optica I 4 

Inleiding tot de visuele wetenschappen 7 Inleiding tot de visuele 
wetenschappen 

6 

Voor dit OPO kan bijkomend een afwijking van ECTS-afspraken toegekend worden, gelieve 
contact op te nemen met je trajectbegeleider. 

Visuele disfuncties I 4 Orthoptie I 5 

Methodologie van de refractie 4 Optometrie I 4 

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in de Oogzorg 
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 Contactologie I van 4 studiepunten 

Indien je in de eerste opleidingsfase reeds 60 studiepunten hebt verworven, dien je het OPO 
Contactologie II van 4 studiepunten uit de tweede opleidingsfase op te nemen. In alle andere 
gevallen contacteer je de studietrajectbegeleider. 

 
 Technologisch Oftalmologisch Assistent I van 3 studiepunten 

Indien je in de eerste opleidingsfase reeds 60 studiepunten hebt verworven, dien je dit OPO niet 
op te nemen. 

 

 Keuze-OPO’s 

 Indien je in de eerste opleidingsfase reeds 60 studiepunten hebt verworven moet je geen 
keuze-OPO uit de eerste opleidingsfase opnemen. 

 

 Het OPO Optische Technologie I van 6 studiepunten wordt niet meer georganiseerd.  
 
 Heb je een credit behaald voor het OPO dan behoud je deze credit. 

 
 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO dan blijft dit getolereerd resultaat deel 

uitmaken van je studievoortgangsdossier. 
 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan dien je contact op te 

nemen met je trajectbegeleider. 
 

 Het OPO Stage en Talentontwikkeling I van 4 studiepunten verandert van inhoud 

 
 Heb je een credit behaald voor het OPO dan behoud je deze credit en dien je dit nieuwe OPO 

niet op te nemen in je ISP. 

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

je contact op met je studietrajectbegeleider. 
 

 
  



3 

Bachelor in de Oogzorg 

 

 

 

 Volgende OPO’s verminderen/vermeerderen in aantal studiepunten 

 
 Heb je een credit voor het OPO dan behoud je deze credit en moet je het nieuwe OPO niet 

opnemen in je ISP. 

 
 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO dan blijft dit getolereerd resultaat deel uitmaken van 

je studievoortgangsdossier en moet je het nieuwe OPO niet opnemen in je ISP. 

 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan moet je het nieuwe  OPO 

opnemen in je ISP. 

 

 

Oude OPO 2019-2020 Studie- 
punten 

Nieuwe OPO 2020-2021 Studie- 
punten 

Neurologie van het visuele systeem 4 Neurologie en neuropathologie van 
het visuele systeem 

6 

Ethiek, levensbeschouwing en 
communicatie 

5 Ethiek en deontologie 4 

Geometrische optica II 3 Optica II 4 

Wetenschappelijk en klinisch 
redeneren 

6 Wetenschappelijk en klinisch 
redeneren 

5 

Er kan een afwijking ECTS bekomen worden voor dit OPO. Gelieve contact op te nemen met je 
trajectbegeleider. 

Visuele disfuncties II 7 Orthoptie II 6 

Er kan een afwijking ECTS bekomen worden voor dit OPO. Gelieve contact op te nemen met je 
trajectbegeleider. 

Contactologie I 6 Contactologie II 4 

Stage en talentontwikkeling II 8 Stage en talentontwikkeling II 
Stage en talentontwikkeling III 

5 
5 

Analyse en interpretatie van de 
refractie 

5 Optometrie II 8 

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 2de Opleidingsfase Bachelor de Oogzorg 
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 Het OPO Optische Technologie II van 3 studiepunten wordt niet meer ingericht. 
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO dan behoud je deze credit. 
 

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

 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan dien je contact op te 

nemen met je trajectbegeleider. 
 

 Het OPO Optiek II van 3 studiepunten wordt aangeboden als keuze-OPO. Indien je voor het 
OPO Optische Technologie II een credit hebt behaald kan je dit keuze-OPO niet opnemen in je 
ISP. 

 

 Het OPO Fysische Optica van 3 studiepunten wordt niet meer ingericht. 
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO dan behoud je deze credit. 
 

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

 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan dien je het OPO Optica 

II op te nemen en contact op te nemen met je trajectbegeleider. 
 

 Keuze-OPO’s 

 Indien je 60STP opgenomen/verworven hebt in de 2de opleidingsfase moet je geen keuze-OPO 
uit de tweede opleidingsfase opnemen. In alle andere gevallen neem je contact op met je 
studietrajectbegeleider. 
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 Volgende OPO’s verminderen/vermeerderen in aantal studiepunten 

 
 Heb je een credit voor het OPO dan behoud je deze credit en moet je het nieuwe OPO niet 

opnemen in je ISP. 

 
 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO dan blijft dit  getolereerd resultaat deel uitmaken 

van je studievoortgangsdossier en moet je het nieuwe OPO niet opnemen in je ISP. 

 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan moet je het  nieuwe OPO 

opnemen in je ISP. 
 
 

Oude OPO 2019-2020 Studie- 
punten 

Nieuwe OPO 2020-2021 Studie- 
punten 

Skillslab contactologie II 6 Contactologie III 3 

Er kan een afwijking ECTS bekomen worden voor dit OPO. Gelieve contact op te nemen met je 
trajectbegeleider. 

Skillslab optometrie V 12 Optometrie III 6 

Indien je niet geslaagd bent voor Skillslab optometrie V, neem je bijkomend het OPO TOAII van 
3 studiepunten en het keuze-OPO visuele training van 3 studiepunten op in je ISP om aan 12 
studiepunten te komen. 

Bachelorproef 9 Bachelorproef 8 

Neem contact op met je studietrajectbegeleider indien je Bacherlorproef dient te hernemen. 

Stage in Vlaanderen 9 Keuzestage 10 

Stagemobiliteit in Europa 12 Keuzestage 10 

Indien je niet slaagde voor het OPO Stagemobiliteit in Europa neem je ook contact op met je 
studietrajectbegeleider. 

 

 Volgende OPO’s veranderen van naam en inhoud 

 
 Heb je een credit behaald voor het OPO dan behoud je deze credit en dien je het OPO niet op 

te nemen in je ISP. 
 

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

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 3de Opleidingsfase Bachelor in de Oogzorg 
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 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan neem je het nieuwe OPO 
op in je ISP. 
 

Skillslab optometrie IV 3 Klinisch centrum 3 

Pathologie van het oog II 4 Oculaire pathologie II 4 

Low vision 3 Low vision II 3 

Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO Low Vision, dan dien je het 
OPO Low Vision I van 3 studiepunten uit de 2de opleidingsfase op te nemen 

 

 Het OPO Financieel-economische aspecten van de bedrijfsvoering van 3 studiepunten verandert 
van naam en inhoud 

 
 Heb je een credit behaald voor het OPO dan behoud je deze credit en dien je het OPO niet op 

te nemen in je ISP. 
 

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

 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan neem je het nieuwe OPO 
Zelfstandig vestigen van 3 studiepunten op in je ISP of kan je eventueel ook een ander 
keuzevak kiezen, dit bespreek je met je studietrajectbegeleider. 

 

 Het OPO Beroepsorganisatorische aspecten I van 5 studiepunten wordt niet meer ingericht. 
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO dan behoud je deze credit. 
 
 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO dan blijft dit getolereerd resultaat deel 

uitmaken van je studievoortgangsdossier. 
 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan dien je contact op te 

nemen met je trajectbegeleider. 
 

 Het OPO Beroepsorganisatorische aspecten II van 3 studiepunten wordt niet meer ingericht.  
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO dan behoud je deze credit. 
 
 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO dan blijft dit getolereerd resultaat deel 

uitmaken van je studievoortgangsdossier. 
 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan dien je contact op te 

nemen met je trajectbegeleider. 
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 Het OPO Persoonlijk ontwikkelingsplan en internationale aspecten II van 3 studiepunten wordt 
niet meer ingericht. 
 

 Heb je een credit behaald voor het OPO dan behoud je deze credit. 
 
 Heb je een tolerantie ingezet voor het OPO dan blijft dit getolereerd resultaat deel 

uitmaken van je studievoortgangsdossier. 
 
 Heb je geen credit behaald of tolerantie ingezet voor het OPO dan dien je contact op te 

nemen met je trajectbegeleider. 
 
 

 Volgende OPO’s zijn nieuw in het curriculum: 
 

 Technisch oftalmologisch assistent II van 3 studiepunten – Bekijk met je 
studietrajectbegeleider of je dit OPO nog dient op te nemen. 
 

 Stage en talentontwikkeling IV van 10 studiepunten – Bekijk met je studietrajectbegeleider 
of je dit OPO nog dient op te nemen. 

 
 Orthoptie III van 7 studiepunten – Bekijk met je studietrajectbegeleider of je dit OPO dient op 

te nemen. 
 
 


