
INSCHRIJFFORMULIER CURSUSSEN 
SCHAKELZONE RECHT 
Geldig voor aanvragen tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 
Dschrijfduur van 14 maanden gaat in op het moment dat uw bestelling is verwerkt. U ontvangt 
daarvan bericht. 
De inschrijfduur van een cursus met een variabel startmoment (12 maanden) gaat in twee weken na verwerking van uw 
aanmelding. Bij een cursus met een vast startmoment gaat deze in bij aanvang van het kwartiel. U ontvangt daarvan bericht. 

Stuur dit ondertekend exemplaar naar: Open Universiteit, Bureau Schakelzone, Postbus 4444, 6401 CX Heerlen / of per mail naar 
bureauschakelzone@ou.nl  

 Raadpleeg bij invulling van dit formulier de toelichting in verband met de te gebruiken codes. De tussen haakjes geplaatste
cijfers verwijzen naar de toelichting.

 Op deze cursusinschrijving zijn de Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht per 1 september 2019 van toepassing.
Zie www.schakelzone.nl.

 Formulier a.u.b. in blokletters invullen.

Toelatingsbeschikking ontvangen (1)  Ja     

Persoonlijke gegevens (2) 

Studentnummer (3)  __________________ 

Geboortenaam (4) _________________________________________________________________ 

Voornamen (5)  _________________________________________________________________ 

Afwijkend verzendadres   Invullen indien het verzendadres afwijkt van het bij het GBA bekende adres  (6) 

Toezending (p/a)  _________________________________________________________________ 

Extra regel _________________________________________________________________ 

Straat en huisnummer _________________________________________________________________ 

Postcode ______________ Woonplaats _____________________________________ 

Land (indien niet Nederland) _________________________________________________________________ 

Cursus 
Cursus 
Op dit formulier staan alle cursussen die binnen de Schakelzone Recht worden aangeboden. 
U hoeft niet alle hieronder vermelde cursussen te bestuderen. De cursussen die deel uitmaken van uw programma 
Schakelzone Recht, vindt u in uw toelatingsbeschikking. De inschrijfduur per cursus is 12 maanden. De eerste keer dat u 
inschrijft voor een cursus is dit gratis. Als u onverhoopt opnieuw moet inschrijven voor cursus, zijn hier kosten aan verbonden. 
Schrijft u opnieuw in voor een cursus dan kost dit € 170 per cursus. Deze kosten worden automatisch geïncasseerd op het door 
u opgegeven rekeningnummer.

Variabel startmoment (LET OP, uw inschrijving gaat direct in twee weken na uw aanmelding): 

RS0702 Materieel strafrecht 

RS0212 Burgerlijk procesrecht 

RS1402 Staats- en bestuursrecht II  

RS0412 Europees recht 

RS1212 Belastingrecht  



Vast startmoment: 

Kwartiel 1 (1 september 2019 t/m 8 november 2019, inschrijving is mogelijk tot 15 augustus 2019) 

RS0602 Aansprakelijkheidsrecht 

RS1302 OU Schakelscriptie (voorheen JAV) 

RS1602 OU Schakelscriptie (voorheen JAV); 

Privaatrecht1 RS1112 Internationaal recht 

Kwartiel 2 (18 november 2019 t/m 31 januari 2020, inschrijving is mogelijk tot 3 november 2019) 

RS0002 Overeenkomstenrecht 

RS0312 Ondernemingsrecht 

RS0502 Staats- en bestuursrecht I 

Kwartiel 3 (10 februari 2020 t/m 17 april 2020, inschrijving is mogelijk tot 26 januari 2020) 

RS0102 De dynamiek van het goederenrecht 

RS1302 OU Schakelscriptie (voorheen JAV) 

RS1602 OU Schakelscriptie (voorheen JAV); Privaatrecht1 

RS1112 Internationaal recht 

RS0902 Constitutioneel recht 

Kwartiel 4 (27 april 2020 t/m 3 juli 2020, inschrijving is mogelijk tot 12 april 2020) 

RS0802 Formeel strafrecht 

RS1002 Schrijven over grondrechten 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de inschrijvings-
voorwaarden, behorend bij dit inschrijfformulier. Hij/Zij is ermee bekend dat de op dit formulier vermelde gegevens in de met de 
inschrijving samenhangende persoonsregistraties bij Bureau Schakelzone worden opgenomen, waarop de Wet bescherming 
persoonsgegevens van toepassing is. 

Plaats: ________________________________________     Datum: __________________________________________ 

Handtekening: _____________________________________________________________________________________ 

1 studenten die na 01-04-2017 zijn toegelaten voor een programma met civiel effect, kiezen verplicht de privaatrecht variant van JAV 



Toelichting bij het inschrijfformulier  
Zie voor de complete regeling de inschrijvingsvoorwaarden op www.schakelzone.nl. 
1 Toelatingsbeschikking: U kunt pas inschrijving voor cursussen als u officieel bent toegelaten tot de Schakelzone Recht en de 

betalingsverplichting voor de daarvoor geldende vergoeding bent aangegaan. Zie www.schakelzone.nl voor het toelatingsbeleid en 
het intakeformulier. 

2 Persoonlijke gegevens: Uw gegevens zijn bij ons bekend. Het is in uw en ons belang om over zo actueel mogelijke gegevens te 
beschikken. Daarom is het gewenst dat mochten er gegevens wijzigen, dat u ons dit doorgeeft. 

3 Studentnummer: Uw studentnummer kunt u terugvinden op uw toelatingsbeschikking of op uw bewijs van inschrijving, indien u reeds 
eerder voor een cursus heeft ingeschreven. 

4 Dit is uw eigen naam, zoals vermeld in uw paspoort of op uw identiteitsbewijs. 
5 Vul hier al uw voornamen voluit in.  
6 Afwijkend verzendadres/factuuradres: Indien het cursusmateriaal en/of factuur, in geval van een herinschrijving, naar een ander adres 

moet worden gezonden (bijvoorbeeld werkadres) dient u dit adres hier te vermelden. U stemt er dan mee in dat de alsdan 
geadresseerde het verschuldigde bedrag dient te voldoen. Echter de student blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling. De extra 
regel is bedoeld voor vermelding van de naam van het bedrijf/de instelling en de eventuele afdeling. 




