Schakelzone Recht – Regels bij overstappen
Conform de inschrijfvoorwaarden van Schakelzone Recht is het mogelijk om over te stappen naar een
ander programma binnen Schakelzone Recht. Hiervoor geldt (art. 6g):
“Gedurende Schakelzone Recht is bij een vervolginschrijving overstap naar een ander programma Schakelzone
Recht eenmaal kosteloos mogelijk. Vanaf een tweede overstap worden opnieuw intakekosten in rekening
gebracht. Reeds behaalde cursusresultaten of cursusinschrijvingen voor cursussen die geen onderdeel
uitmaken van het andere programma worden niet opgenomen in de nieuwe curriculuminschrijving. Cursussen
die aanvullend benodigd zijn worden separaat in rekening gebracht. “

De eenmalige kosteloze overstap houdt in dat er niet opnieuw intakekosten hoeven te worden
betaald. Vervolgens wordt het bedrag van het oude kerncurriculum verrekend met de kosten van het
nieuwe kencurriculum. Indien het schakelprogramma waarnaar je wil overstappen cursussen bevat
die geen onderdeel waren van het programma waarvoor je je oorspronkelijk hebt ingeschreven en er
is geen ruimte meer om deze in te passen, dan worden deze separaat in rekening gebracht.

Termijnen:
Termijnen schakelprogramma’s
Zoals vermeld in de toelichting van het intakeformulier geldt voor ieder schakelprogramma een
maximale termijn waarbinnen dit programma dient afgerond te zijn.
Open Universiteit
Vanaf de afgiftedatum van de toelatingsbeschikking dient u het totale programma Schakelzone Recht
binnen vier jaar af te ronden.
Universiteit Utrecht
Vanaf de afgiftedatum van de toelatingsbeschikking dient u het totale programma Schakelzone Recht
(incl. kopcursussen) binnen vier jaar af te ronden.
Universiteit van Amsterdam
Indien u Schakelzone Recht voor de master met civiel effect volgt, dient u binnen 4 jaar vanaf de
afgiftedatum van de toelatingsbeschikking alle cursussen, incl. kopcursussen, met een voldoende
resultaat te hebben afgerond om voor toelating met civiel effect in aanmerking te komen. Voor een
master zonder civiel effect is deze termijn 3 jaar.
Vrije Universiteit
Vanaf de afgiftedatum van de toelatingsbeschikking dient u het totale programma Schakelzone Recht
(incl. kopcursussen) binnen vier jaar af te ronden.
Voor alle programma’s geldt:
De bovengenoemde termijnen van afronding van het totale programma Schakelzone Recht blijven
gelden, ook als er nog inschrijfrechten voor een of meer cursussen zouden resteren.
Indien je overweegt om over te stappen naar een ander programma omdat het niet (meer) haalbaar
is je huidige programma af te ronden binnen de daarvoor gestelde termijn, dien je er rekening mee
te houden dat de startdatum van het eerste programma waarvoor je je hebt ingeschreven
gehanteerd zal blijven wanneer je overstapt naar een ander programma.

Bij een overstap gaat dus geen nieuwe termijn lopen.
De toelatingseisen voor de master van de UU, de UvA en de VU laten geen ruimte voor een
verlenging van de programmatermijn. Vanwege het open karakter van de Open Universiteit is een
beperkte verlenging van de termijn bij het OU-schakelprogramma in individuele gevallen mogelijk.
Een eventueel verzoek tot verlenging dient gemotiveerd te worden voorgelegd aan Bureau
Schakelzone.
NB: Met ingang van 1 september 2016 worden geen nieuwe studenten meer toegelaten tot het
schakelprogramma van de Universiteit Utrecht. Het is daarom ook niet meer mogelijk over te
stappen naar dit schakelprogramma.
Termijnen cursussen
Wanneer je je inschrijft voor een cursus dien je deze cursus binnen 12 maanden na de inschrijfdatum
af te ronden. Met ingang van september 2015 is het niet meer mogelijk je rechten te verlengen door
het inschrijven voor een andere cursus. Het bijkopen van tentamenkansen is sinds september 2014 al
niet meer mogelijk. Indien je er niet in slaagt de cursus binnen 12 maanden succesvol af te ronden
dien je je opnieuw in te schrijven voor de cursus en betaal je hiervoor de losse moduleprijs. Meer
informatie hierover en de kosten vindt je in de inschrijfvoorwaarden.
Bij het opnieuw inschrijven voor een cursus ontvang je ook het cursusmateriaal opnieuw.

Overstappen van Schakelzone Recht naar OU-bachelor
Indien je er niet in slaagt een schakelprogramma af te ronden binnen de hiervoor gestelde termijn, of
als je om andere redenen tussentijds besluit toch over te willen stappen naar de OU-bachelor, is het
mogelijk vrijstelling aan te vragen voor de overeenkomstige bachelor cursussen op basis van de
behaalde certificaten in de Schakelzone. Hiervoor dien je een vrijstellingsverzoek in bij de Commissie
voor de Examens van de Faculteit CenR. Hierbij dien je er rekening mee te houden dat er sprake kan
zijn van een verplichting tot bijbetaling. Voor schakelprogramma’s geldt wettelijk een gemaximeerd
tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Dit tarief geldt voor het schakelpakket in zijn geheel,
met als doel een toelating tot een masteropleiding te verkrijgen. Op basis van succesvol afgeronde
schakelcursussen kan geen bachelordiploma verkregen worden. Indien op basis van behaalde
schakelcertificaten een vrijstelling voor de bachelor cursus verzocht en toegekend wordt, kan er
sprake zijn van een verplichting tot bijbetaling op basis van het op dat moment geldende collegegeld
voor bachelorcursussen.

