Toelating tot Schakelzone Recht
Op Schakelzone Recht zijn de volgende regels inzake tentamens en examens van de OU van toepassing tenzij
hieronder is aangegeven dat voor Schakelzone Recht afwijkende bepalingen gelden.
• OER en Uitvoeringsregeling zoals vastgesteld door het College van Bestuur van de Open Universiteit;
• Examenreglement zoals vastgesteld door de Commissie voor de Examens van de Open Universiteit
(hierna: CvE).
In afwijking van de algemene regels zijn voor de Schakelzone Recht studenten de volgende procedures
vastgesteld in het onderhavige document Toelating tot Schakelzone Recht. Alle procedures zijn te vinden op
www.schakelzone.nl
Toelating tot Schakelzone Recht
Bij de beoordeling van verzoeken om toelating beziet de CvE in welke mate sprake is van een adequate
vooropleiding. De inhoud van het programma Schakelzone Recht is afgestemd op de gevolgde vooropleiding en
op de master waarvoor toelating wordt aangevraagd. Het is slechts éénmaal mogelijk toegelaten te worden tot
Schakelzone Recht.
Toelating tot het programma Schakelzone Recht voor een masteropleiding Rechtsgeleerdheid met civiel effect
van de Open Universiteit, de Vrije Universiteit of de Universiteit van Amsterdam geschiedt op grond van
• een afgeronde Nederlandse opleiding HBO-Rechten CROHO1-code 39205 indien deze opleiding in
voldoende mate Nederlands recht bevat (te weten: 80 EC Nederlands recht2).
Toelating tot het programma Schakelzone Recht voor een variant van een masteropleiding
Rechtsgeleerdheid zonder civiel effect van de Open Universiteit geschiedt op grond van
• dezelfde voorwaarden die voor HBO-Rechten studenten gelden voor toelating tot de masteropleiding met
civiel effect of
• een afgeronde verwante hbo-opleiding met een substantiële juridische component:
−
−
−
−

hbo Sociaal juridische dienstverlening (SJD) (CROHO-code 34641)
heao Management, economie en recht (MER) (CROHO-code 34435)
hogere juridische opleiding (HJO) (CROHO-code 34121)
een andere 4-jarige bij wet erkende hbo- of 3-jarige bij wet erkende wo-opleiding
en daarnaast de afgeronde cursussen Inleiding recht: kern van het recht en Juridisch schrijven3 van de Open
Universiteit. Deze cursussen hoeven niet gedaan te worden wanneer een van onderstaande opleidingen is
gedaan:
• afgeronde opleiding HJO
• afgeronde opleiding HBO-Rechten - International and European Law –English stream
• afgeronde opleiding HBO-Rechten van de University of the Dutch Caribbean
• afgeronde opleiding HBO-Rechten CROHO code 81005, 30108, 81012
• afgeronde wo-opleiding Criminologie.

Toelating tot het programma Schakelzone Recht voor een variant van een masteropleiding
Rechtsgeleerdheid zonder civiel effect van de Universiteit van Amsterdam geschiedt op grond van
• dezelfde voorwaarden die voor HBO-Rechten studenten gelden (HBO-Rechten CROHO 39205) voor
toelating tot de masteropleiding met civiel effect of
• een afgeronde verwante hbo-opleiding met een substantiële juridische component:
− HBO-Rechten CROHO code 81005, 30108, 81012
− HBO-Rechten van de University of the Dutch Caribbean
− hbo Sociaal juridische dienstverlening (SJD) (CROHO-code 34641)
− hbo Management, economie en recht (MER) (CROHO-code 34435)
− Hogere juridische opleiding (HJO) (CROHO-code 34121)
− hbo Fiscale economie (CROHO-code 34409)
− hbo Fiscaal recht en economie (CROHO-code 34140)
− hbo Human resource management (CROHO-code 34609)
en daarnaast de afgeronde cursussen Inleiding recht: kern van het recht en Juridisch schrijven2 van
de Open Universiteit. Deze cursussen hoeven niet gedaan te worden wanneer een van onderstaande
opleidingen is gedaan:
• afgeronde opleiding HJO
• afgeronde opleiding HBO-Rechten van de University of the Dutch Caribbean
• afgeronde opleiding HBO-Rechten CROHO code 81005, 30108, 81012.
1 Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
2 Zoals vermeld in het civiel effect convenant
3 De cursussen Inleiding recht: kern van het recht (RB3412) en Juridisch schrijven (RB3902) of voorheen: Inleiding recht: kern van het recht
(RB3402) en Inleiding recht: juridisch vaardig (RB3302) of de cursus Inleiding recht (RB0014 of RB0004) of de Basiscursus recht van 8,6 EC

U202205020/Leonie Boon 04-07-2022

1 van 3

Toelating tot het programma Schakelzone Recht voor een masteropleiding Rechtsgeleerdheid (met civiel effect)
van de Open Universiteit kan geschieden op grond van een bewijs van inschrijving aan een Nederlandse
opleiding HBO-Rechten met CROHO-code 39205 indien het schakelprogramma wordt gevolgd als onderdeel van
een minor binnen de hbo-opleiding, mits hiervoor samenwerkingsafspraken zijn met de OU.
Met betrekking tot de programma’s van de VU en de UvA is de CVE van de OU enkel bevoegd toelating te verlenen
tot Schakelzone Recht op grond van bovengenoemde opleidingen. Toelating tot een schakelprogramma op basis van
een andere opleiding dan bovenstaande hbo-opleidingen wordt doorgaans niet of bij hoge uitzondering toegekend en
dit kan enkel worden besloten door de Toelatingscommissie van de VU, respectievelijk de Toelatingscommissie van
de UvA. Op www.schakelzone.nl vind je de inhoud van de betreffende programma’s Schakelzone Recht.
Verkorting schakelprogramma binnen Schakelzone Recht
De schakelprogramma’s hebben tot doel om deficiënties weg te werken in de beheersing van de betreffende
vakken op wo-bachelorniveau. Indien je bent toegelaten tot Schakelzone Recht en je hebt in het verleden – naast
je hbo-opleiding - één of meerdere vakken op wetenschappelijk niveau afgerond, kan het zijn dat op dat vakgebied
geen deficiëntie bestaat. Dit vak hoeft dan niet opnieuw gevolgd te worden in het schakelprogramma, waardoor het
voorgeschreven schakelprogramma verkort kan worden. De toetsing of op een bepaald vakgebied nog sprake is
van een deficiëntie vindt plaats door de CvE. De procedure voor het voorleggen van een verzoek tot verkorting van
het schakelprogramma is vastgelegd in het Examenreglement van de CvE.










De CvE hanteert bij een verzoek tot verkorting van het schakelprogramma het criterium dat de door de
verzoeker gevolgde (vakken van) wo-opleiding(en) is/zijn opgenomen in het CROHO.
Deze dient/dienen naar inhoud, niveau en omvang in voldoende mate overeen te stemmen met de
cursus(sen) uit het programma van de Schakelzone Recht waarvoor een verkorting van het
schakelprogramma wordt verzocht.
De student specificeert en motiveert in het verzoek nadrukkelijk voor welke cursussen verkorting van het
schakelprogramma wordt gevraagd.
Indien tentamens geruime tijd geleden zijn afgelegd kan dit betekenen dat er onvoldoende overeenstemming
naar inhoud is tussen de betreffende onderdelen van de vooropleiding en onderdelen van het programma
Schakelzone Recht. Het recht is namelijk regelmatig aan (wets)wijzigingen onderhevig. Van onvoldoende
overeenstemming naar niveau is bijvoorbeeld sprake als in de eerdere opleiding een vak op propedeutisch
niveau gevolgd is, terwijl het overeenkomstige Schakelzone-vak op postpropedeutisch niveau wordt gegeven.
Wat de omvang betreft, wordt gekeken naar het aantal studiepunten waarmee een vak in de eerdere opleiding
is gehonoreerd en het aantal studiepunten dat de corresponderende cursus binnen het programma
Schakelzone Recht heeft. Het aantal studiepunten van de Schakelzone cursus geldt hierbij als minimum.
De CvE heeft het recht om aanvullende informatie op te vragen bij verzoeker of derden.
De CvE is alleen bevoegd verkorting van het schakelprogramma te verlenen voor cursussen uit het
kerncurriculum. Verzoeken om verkorting van het schakelprogramma met betrekking tot de kopcursussen die
gevolgd worden bij de Universiteit van Amsterdam of de Vrije Universiteit dienen rechtstreeks bij de
betreffende universiteit te worden ingediend.
Dit is pas mogelijk op grond van een positieve toelatingsbeschikking tot Schakelzone Recht en nadat je jouw
hbo-opleiding hebt afgerond.
Het is niet mogelijk om verkorting van het schakelprogramma te verkrijgen op grond van praktijkervaring.

Toelating tot de (vrije) wo-master Rechtsgeleerdheid




Om te worden toegelaten tot de (vrije) wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit, de
Universiteit van Amsterdam of de Vrije Universiteit dien je een formeel verzoek om toelating in bij de
betreffende universiteit.
Om te worden toegelaten tot een juridische wo-masteropleiding dien je te beschikken over een getuigschrift
van een Nederlandse hbo-opleiding (zie pag. 1) alsmede het bewijs van afronding Schakelzone Recht.
Na afronding van het schakelprogramma en ontvangst van het bewijs van afronding Schakelzone, moet je
binnen een termijn van maximaal twee jaar met de wo-masteropleiding starten.

Op grond van je getuigschrift HBO-Rechten met voldoende Nederlands recht, je volledig afgeronde 60 EC
schakelprogramma voor de wo-master en je getuigschrift van de wo-master Rechtsgeleerdheid voldoe je aan de
eisen van het civiel effect dat vereist is voor de toga-beroepen.
Met het getuigschrift van een vrije wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid of een andere vooropleiding dan HBORechten voldoe je niet aan de eisen van het civiel effect.
Procedure aanvraag toelating Schakelzone Recht en/of verkorting schakelprogramma
Een aanvraag voor toelating tot en/of verzoek tot verkorting van het schakelprogramma voor één of meerdere
cursussen binnen Schakelzone Recht kun je indienen via MijnOU.
Bij deze aanvraag dien je te voegen:
 een kopie van je geldig paspoort of gemeentelijk identiteitsbewijs (voor- en achterzijde);
 het digitaal uittreksel uit het diplomaregister of (bij nazending per post) een gewaarmerkte kopie van het
getuigschrift van jouw hbo-opleiding inclusief cijferlijst
Uiterlijk acht weken na registratie van het toelatingsverzoek- en/of verzoek tot verkorting van het
schakelprogramma, ontvang je nader bericht in de vorm van een positieve of een negatieve toelatingsbeschikking.
Indien voor het VU- of UvA-programma geen positieve toelatingsbeschikking kan worden afgegeven, wordt je
verzoek doorgezonden naar de Toelatingscommissie van de VU, dan wel de Toelatingscommissie van de UvA.
Je kunt slechts rechten ontlenen aan een officiële, op naam gestelde beschikking van de CvE.
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Bij een positieve toelatingsbeschikking word je met ingang van het eerstvolgende startende kwartiel ingeschreven
voor het programma Schakelzone Recht en betaal je de daarvoor geldende vergoeding.3 Vervolgens meld je jezelf
steeds tijdig aan voor de cursussen van jouw programma.4
Motivering verzoek tot verkorting van het schakelprogramma
Je dient je verzoek tot verkorting van het schakelprogramma gemotiveerd in te dienen (eventueel in een aparte
bijlage). Daarbij dien je documentatie te overleggen, dit kan zijn:
• een overzicht van afgelegde tentamens en/of examens en de daarbij behorende gewaarmerkte
tentamenbewijzen c.q. cijferlijsten (incl. eindcertificaten) en het jaar waarin de betreffende
tentamens/examens zijn behaald;
• indien de examens van eerder gevolgde opleiding(en) niet onder Rijkstoezicht zijn afgelegd: gegevens waaruit
blijkt op welk niveau de stof werd bestudeerd (bijvoorbeeld tentamen- en examenopgaven en/of een overzicht
van tentameneisen);
• gewaarmerkte kopieën van literatuurlijsten, teksten uit studiegidsen of leerstofomschrijvingen, waaruit blijkt
welke (delen van) boeken of onderwerpen tot de verplicht te bestuderen stof behoorden;
• gegevens over de studielast (in netto-uren); hiervoor kunnen kopieën van lesroosters worden gebruikt. Je
dient aan de hand van de inhoudsopgave van het Schakelprogramma zelf een overzicht samen te stellen,
waarin je schattingsgewijs aangeeft met welke Schakelzonecursussen uit het kerncurriculum je eerdere
opleidingen overeenstemmen.
Meegezonden bewijsstukken

Kopieën van literatuurlijsten, cijferlijsten en eindcertificaten dienen te worden gewaarmerkt. Onder
waarmerken wordt verstaan dat de kopie voor ‘eensluidend-conform-het-origineel’ wordt ondertekend en
afgestempeld door een daartoe bevoegd persoon.

Bevoegd om te waarmerken is de onderwijsinstelling waar de opleiding is afgerond of een notaris. Kopieën
van eindcertificaten en eindcijferlijsten kunnen – na afspraak en onder overlegging van de originelen - door
een daartoe bevoegde medewerker van een studiecentrum van de Open Universiteit worden gewaarmerkt.
Zie voor adressen en openingstijden www.ou.nl/studiecentra.
Alle overige bewijsstukken zoals leerstofomschrijvingen, (zelf samengestelde) literatuurlijsten,
tentamenbriefjes, certificaten en dergelijke dienen door de desbetreffende (onderwijs)instelling te zijn
gewaarmerkt.

Je wordt uitdrukkelijk verzocht geen originele eindcertificaten en cijferlijsten mee te zenden. Bij digitale
inzending kan het digitaal uittreksel uit het diplomaregister ingezonden worden.
Kosten

Aan de behandeling van een verzoek om toelating tot Schakelzone Recht zijn geen kosten verbonden.

Aan de behandeling van een verzoek om verkorting van het schakelprogramma binnen de Schakelzone Recht
zijn – ongeacht het besluit – wel administratiekosten verbonden. Dit bedrag staat vermeld op het
intakeformulier en wordt jaarlijks per 1 september aangepast.

In Nederland dienen deze kosten via een eenmalige machtiging te worden voldaan. Studenten in het
buitenland kunnen verzoeken om een betalingsopdracht.

Na toelating worden de kosten voor het schakelprogramma in rekening gebracht.

De financiële afwikkeling geschiedt door de Open Universiteit.
Tijdsbestek
Studenten die zijn toegelaten na 1 september 2017 dienen het totale programma Schakelzone Recht
(incl. kopcursussen) af te ronden binnen vier jaar vanaf afgifte datum toelatingsbeschikking.
Studenten die zijn toegelaten voor 1 april 2017 dienen het totale programma Schakelzone Recht (incl.
kopcursussen) af te ronden binnen de termijn, zoals vermeld op hun toelatingsbeschikking:
 binnen vier jaar voor de Open Universiteit of de Vrije Universiteit (vanaf afgifte datum toelatingsbeschikking)
 binnen vier jaar voor de Universiteit van Amsterdam, master Rechtsgeleerdheid met civiel effect (vanaf afgifte
datum toelatingsbeschikking)
 binnen drie jaar voor de Universiteit van Amsterdam, master Privaatrecht, de master Staats- en bestuursrecht,
de master Arbeidsrecht of de master Fiscaal recht (vanaf afgifte datum toelatingsbeschikking).
Aldus gecorrigeerd en vastgesteld door de decaan van de faculteit Rechtswetenschappen van de
Open Universiteit, d.d. 4 juli 2022.

3 de vergoeding is afgestemd op de omvang van het kerncurriculum van jouw schakelprogramma; actuele bedragen vind je op www.schakelzone.nl;
4 zie de inschrijvingsvoorwaarden voor de complete regeling
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