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Introductie
Deze schakel geeft toegang tot de master Arbeidsrecht en tot de master Fiscaal recht van de Universiteit
van Amsterdam, zonder civiel effect. Vereiste vooropleiding:
* HBO Rechten
* verwante HBO-opleiding (met alleen een verwante HBO-opleiding krijg je pas toegang tot de schakel
nadat je het certificaat van de cursus Inleiding recht, voorheen Basiscursus recht, van de Open Universiteit
heeft behaald). De cursus Inleiding recht heeft vaste startdata (29 augustus 2016 en 6 februari 2017),
waarvoor u zich tijdig dient in te schrijven (tot uiterlijk 2 weken voor de start van de cursus).
Verwante HBO-opleidingen zijn:
* HBO Sociaal juridische dienstverlening (SJD)
* HBO Management, economie en recht (MER)
* Hogere juridische opleiding (HJO)
* HBO Fiscale economie
* HBO Fiscaal recht en economie
* HBO Human resource management
Een omvang van 60 EC komt overeen met een jaar voltijds studeren.
Meer informatie over de masters Arbeidsrecht en Fiscaal recht vind je op de site van de Universiteit van
Amsterdam. De master wordt aangeboden als dagopleiding. Deze master geeft met deze schakel geen civiel
effect. Afronding van een master geeft wel recht op de mr.-titel of LLM, dus meester in de rechten.

Toelichting
Dit voorbeeldprogramma is gebaseerd op twee jaren. Er is rekening gehouden met begeleiding en
tentamendata. Je bepaalt zelf of je je aan dit tempo en deze volgorde houdt. De cursussen van het eerste jaar
kunnen ook ná de cursussen van het tweede jaar worden gevolgd.
Deelname aan bijeenkomsten van JAV is verplicht. Nota bene, zie de cursusbeschrijving voor alle data van
de bijeenkomsten JAV voor een optimale planning en voor de regels omtrent inschrijven voor JAV!
Indien u Schakelzone Recht voor de master met civiel effect volgt, dient u binnen 4 jaar na de datum van
uw toelatingsbeschikking alle cursussen met een voldoende resultaat te hebben afgerond om voor toelating
met civiel effect in aanmerking te komen. Voor een master zonder civiel effect (schakelprogramma van
51,6 studiepunten) is deze termijn 3 jaar.

Opbouw
Deze schakelzone kent onderstaand cursusprogramma:

