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2021 
 

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

 
Geen wijzigingen.  

 
 

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 2e opleidingsfase Bachelor in Verpleegkunde  

 

 Het OPO 2 Werkveldervaring-c van 9 studiepunten vermindert met 3 studiepunten en 
wordt het OPO 2 Werkveldervaring-c van 6 studiepunten. 
 Heb je een credit behaald voor het OPO 2 Werkveldervaring-c van 9 studiepunten 

dan behoud je deze credit en dien je het nieuwe OPO 2 Werkveldervaring-c van 6 
studiepunten niet op te nemen in je ISP.  

 Heb je geen credit behaald voor het OPO 2 Werkveldervaring-c dan dien je contact 
op te nemen met je trajectbegeleider. 
 

 Het OPO 2 Werkveldervaring-b van 9 studiepunten onder optie ‘Stage in 
Vlaanderen/Brussel’ vermindert met 3 studiepunten en wordt het OPO 2 
Werkveldervaring-b van 6 studiepunten. 
 Heb je een credit behaald voor het OPO 2 Werkveldervaring-b van 9 studiepunten 

dan behoud je deze credit en dien je het nieuwe OPO 2 Werkveldervaring-b van 6 
studiepunten niet op te nemen in je ISP.  

 Heb je geen credit behaald voor het OPO 2 Werkveldervaring-b dan dien je contact 
op te nemen met je trajectbegeleider. 

 

 Het OPO 2 Stage in Europa van 9 studiepunten onder optie 1 ‘Stagemobiliteit in 
Europa’ vermindert met 3 studiepunten en wordt het OPO 2 Stage in Europa van 6 
studiepunten. 
 Heb je een credit behaald voor het OPO 2 Stage in Europa van 9 studiepunten dan 

behoud je deze credit en dien je het nieuwe OPO 2 Stage in Europa van 6 
studiepunten niet op te nemen in je ISP.  

 Heb je geen credit behaald voor het OPO 2 Stage in Europa dan dien je contact op 
te nemen met je trajectbegeleider. 

 

 Het OPO 2 Werkveldervaring-b van 9 studiepunten onder optie 5 ‘Korte mobiliteit’ 
wordt niet meer georganiseerd.  
 Heb je een credit behaald voor het OPO 2 Werkveldervaring-b dan behoud je deze 

credit en dien je het OPO 2 Korte internationale werkveldervaring niet op te nemen 
in je ISP. 
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 Heb je geen credit behaald voor het OPO 2 Werkveldervaring-b dan dien je contact 

op te nemen met je trajectbegeleider. 
 
 
 

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 3e opleidingsfase Bachelor in Verpleegkunde  

 
Geen wijzigingen.  
 
 

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 4de opleidingsfase Bachelor in 
Verpleegkunde  

 
Geen wijzigingen.  

 
 
 

 
 


