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Middels deze nieuwsbrief informeren wij Schakelzone studenten over actuele ontwikkelingen. Deze
ontwikkelingen vind je tevens terug in de nieuwsberichten op de website www.schakelzone.nl.

Gastcollege! Maak kennis met de UvA
Schakelzone Recht en de Universiteit van Amsterdam organiseren een verdiepingscollege rondom
Aansprakelijkheidsrecht op vrijdag 20 maart a.s. om 11.00 uur. Het college wordt gegeven door prof.
dr. Edgar du Perron, decaan en hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit van
Amsterdam.
Het college wordt gegeven bij de UvA, op de Oudemanhuispoort, wat een mooie gelegenheid is voor
de UvA-schakelaars om alvast kennis te maken met hun toekomstige universiteit.
Het college is tevens toegankelijk voor studenten met een schakelprogramma voor de VU, de UU of
de OU. Aanmelden graag per omgaande bij Ginny.Isbouts@ou.nl.

Harde Knip
Voor alle masteropleidingen van de universiteiten in Nederland geldt de wettelijke ’harde knip’: je
kan enkel worden toegelaten nadat je je schakelprogramma of wo-bachelor volledig hebt afgerond.
Vanaf 1 september 2014 wordt deze ‘harde knip’ ook bij de Open Universiteit toegepast.

Naar de master van de OU? Ben er op tijd bij!
Wil je na afronding van je schakelprogramma en je opleiding HBO Rechten starten met de master
begeleid van de OU, houd er dan rekening mee dat je hiervoor eerst een adviesgesprek met de
mentor van de master dient aan te vragen. Voor de master begeleid gelden vaste startdata, namelijk
1 februari en 1 september. Verwacht je in december of januari je schakel af te ronden, neem dan
tijdig contact op met de mentor om te voorkomen dat je een half jaar vertraging oploopt. Meer
informatie vind je op: www.ou.nl/studieaanbod/MAR

Extra ingangseis master Privaatrecht Universiteit Utrecht
Met ingang van september 2015 geldt voor de master Nederlands recht, programma Privaatrecht
van de Universiteit Utrecht als extra ingangseis Faillissementsrecht. Alle schakelstudenten die
ingeschreven staan voor dit programma zijn hierover per brief geïnformeerd. Meer informatie vind je
op: http://schakelzone.nl/de-universiteiten/universiteit-utrecht/.

Vrije Master Open Universiteit
De invoering van de nieuwe master begeleid bij de OU in september 2014 zal ook in academisch jaar
2015-2016 weer een groot aantal wijzigingen in het masteraanbod tot gevolg hebben. Als gevolg

daarvan zal ook de samenstelling van de vrije masters ingrijpend moeten veranderen. De huidige
varianten van de vrije masters gaan vervallen.
Voor studenten die belangstelling hebben in het behalen van een master rechtsgeleerdheid, zonder
civiel effect, zullen aanvullende mogelijkheden gecreëerd worden: het zal per september 2015
voortaan mogelijk zijn de master begeleid als volledige reguliere juridische master
(www.ou.nl/studieaanbod/MAR) te volgen, zonder civiel effect. Reeds behaalde juridische
mastervakken kunnen ingebracht worden, met een maximum van 15 EC. De master begeleid kent
vaste instroomdata in september en februari.
Daarnaast zullen twee nieuwe varianten van de vrije master worden aangeboden: de vrije master
Recht met Management en de vrije master Recht met Psychologie. Meer informatie hierover vind je
op https://www.ou.nl/web/rechtswetenschappen/juridische-masters-zonder-civiel-effect
Er kan pas gestart worden met de (vrije) master wanneer je het schakelprogramma volledig hebt
afgerond en je dus toelaatbaar bent tot de master (vanwege “harde knip”). Neem wel op tijd contact
op met de mentor!

CvE
Schakelzone Recht is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht (UU), de Universiteit van
Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Open Universiteit (OU). De uitvoering
is in handen van de Open Universiteit. In samenspraak met de partners is er voor gekozen de
Schakelzone Recht met ingang van september 2015 onder te brengen onder de bevoegdheid van de
Commissie voor de Examens (CvE) van de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen van de OU.
Voor de studenten van de Schakelzone heeft dit als gevolg dat toelating en vrijstelling voortaan door
deze onafhankelijke commissie in behandeling genomen zullen worden. Eventuele bezwaren worden
voortaan in behandeling genomen door het College van Beroep voor de Examens. Omdat de CvE
tevens verantwoordelijk is voor de certificering zal je voortaan na afronding van een cursus een OUcertificaat ontvangen, in plaats van een Schakelzone-certificaat. Deze wijziging heeft geen gevolgen
voor reeds behaalde resultaten en/of curriculum- en cursusinschrijvingen.

Vooraankondiging wijziging inschrijfvoorwaarden
Met ingang van september 2014 geldt dat iedere cursus een inschrijfduur heeft van 12 maanden. Dit
wil zeggen dat je na inschrijving voor de cursus 12 maanden de tijd hebt om deze cursus af te ronden.
Voor bachelor- en mastercursussen is daarnaast de pakketregeling afgeschaft (maar voor
schakelstudenten gelden toch al lagere prijzen). Als overgangsregeling voor de Schakelzone is in
2014-2015 nog gehandhaafd dat de inschrijfrechten van een nog openstaande cursus worden
hernieuwd bij inschrijving voor een nieuwe cursus. Dit geldt voor zover de betreffende cursus nog
getentamineerd wordt, ongeacht het moment waarop voor deze cursus is ingeschreven en ongeacht
of de inschrijfduur inmiddels is verstreken of niet. Hiermee werden de inschrijfrechten voor nog niet
afgeronde cursussen weer gelijk aan de inschrijfrechten voor de laatst ingeschreven cursus.

Deze overgangsregeling eindigt aan het einde van academisch jaar 2014-2015. Dit betekent dat
iedere cursus met ingang van 1 september 2015 een inschrijfduur heeft van 12 maanden. Wordt de
cursus binnen deze 12 maanden niet behaald, dan dient de cursus opnieuw (los) aangeschaft te
worden. Bij het maken van een studieplanning is het daarom extra van belang rekening te houden
met de periodes waarin een cursus getentamineerd wordt. Dit kun je doen door de aanbevolen
volgorde van je programma te volgen en het tentamenrooster goed in de gaten te houden.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je terecht bij Bureau Schakelzone:
Bureau Schakelzone Recht
p/a Open Universiteit
Postbus 4444
6401 CX Heerlen
e-mail: bureauschakelzone@ou.nl
telefoon: 045-5762830 (maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur)

