Aanvullende regels bachelorscriptie FdR
Studenten Wetenschappelijk Excellentieprogramma HvA (WEP) en
Studenten OU Schakelzone
Studiejaar 2020-2021
Omvang bachelorscriptie
Studenten die de bachelorscriptie als afsluitend onderdeel van de OU Schakelzone volgen, doen het
vak Bachelorscriptie voor 5 EC (in plaats van de reguliere 6 EC), omdat alle OU-vakken uit hun
programma een omvang van 5 EC hebben en het totaal dan niet boven de 60 EC uitkomt.
Deze verkleinde studielast heeft echter voor de omvang en inhoud van de bachelorscriptie geen
consequenties. Deze is identiek aan een scriptie van 6 EC (omvang 5.000-6.000 woorden).
Onderwerpkeuze
De bachelorscriptie is de afsluiting van de universitaire juridische bacheloropleiding. Het vak kan
alleen met succes worden voltooid als men beschikt over de inhoudelijke kennis van het gekozen en
toegewezen rechtsgebied. Men kan daarom alleen kiezen voor ondergenoemde rechtsgebieden onder
de strikte voorwaarde dat het onderliggende universitaire vak van het rechtsgebied/onderwerp waar
men zich voor inschrijft is behaald bij aanvang van het semester. Deze voorwaarde geldt niet voor de
rechtsgebieden Arbeidsrecht, Gezondheidsrecht, Omgevingsrecht en Informatierecht. Vanwege de
programmering van het HvA-WEP-programma kunnen de WEP-studenten enkele rechtsgebieden
niet kiezen. Verzwaard aansprakelijkheidsrecht, Verzwaard Europees recht, Bestuursrecht en
Bestuursprocesrecht kunnen voor deze studenten niet afgesloten zijn en derhalve geen onderwerp
van afstuderen vormen.

Arbeidsrecht
Bestuurs(proces)recht
Bestuursrecht
Burgerlijk procesrecht
Europees recht
Formeel strafrecht
Goederenrecht
Informatierecht
Internationaal recht
Materieel strafrecht
Ondernemingsrecht
Staats- en bestuursrecht (incl.
Gezondheidsrecht en Omgevingsrecht)
Verbintenissenrecht: Aansprakelijkheidsrecht
Verbintenissenrecht: Contractenrecht
Alle rechtsgebieden van de Afdeling
Algemene Rechtsleer

WEP HvA
met civiel effect
■

OU schakelzone
met civiel effect**

■

■

OU schakelzone
zonder civiel effect
■
■
■
■

■
■*
■

■

■
■
■

■

■
■

■

■
■
■
■

■
■

* Voor studiejaar 2020-2021 geldt dat HvA-studenten dit onderwerp mogen kiezen ook al hebben ze dit WEP-vak nog niet
kunnen voltooien.
**Studenten die voor 1 april 2017 met de OU-schakelzone zijn begonnen kunnen ook kiezen voor één van de andere
rechtsgebieden. Voor studenten die op of na 1 april 2017 met de OU-schakelzone zijn begonnen geldt dat er alleen na
overleg met de vakcoördinator Bachelorscriptie gekozen kan worden voor een van de andere rechtsgebieden, aangezien de
scriptie over een privaatrechtelijk scriptieonderwerp moet gaan teneinde te kunnen voldoen aan de eisen van civiel effect.

Start bachelorscriptie
Voor studenten van de OU Schakelzone geldt dat zij pas met de bachelorscriptie mogen beginnen als
zij vergevorderd zijn met hun schakeltraject. Meer informatie staat op de website.
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