Nieuwsbrief Schakelzone Recht, Editie augustus 2016

Middels deze nieuwsbrief informeren wij Schakelzone studenten over actuele ontwikkelingen. Deze
ontwikkelingen vind je tevens terug in de nieuwsberichten op de website www.schakelzone.nl.

Basiscursus recht wordt Inleiding recht
Na afronding van een juridisch verwante HBO-opleiding (anders dan HBO rechten) dien je de
Basiscursus Recht bij de OU af te ronden, voordat je kan worden toegelaten tot het
schakelprogramma. De Basiscursus Recht (8,6 EC) wordt met ingang van 1 september 2016
vervangen door de cursus Inleiding Recht (10 EC).
Met de Basiscursusrecht kan op elk moment gestart worden. 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).

Wijziging inschrijfvoorwaarden
Met ingang van september 2016 zijn de Inschrijfvoorwaarden 2016-2017 van kracht. Hieruit is de
volgende bepaling verdwenen: “De termijn waarbinnen de inschrijving voor de cursussen dient te
geschieden is: 36 maanden bij een omvang van het kerncurriculum van meer dan 30 EC (7 modulen)
en 24 maanden bij een omvang van het kerncurriculum van 30 EC (7 modulen) of minder.”
Het is dus voortaan mogelijk nog kosteloos in te schrijven voor een cursus uit je schakelprogramma
als je nog minder dan 12 maanden de tijd hebt om je volledige schakelprogramma af te ronden. Alle
cursussen uit het schakelprogramma moeten behaald zijn binnen de afrondingstermijn van het
programma (doorgaans binnen vier jaar na de datum van je toelatingsbeschikking) om het bewijs van
afronding van de Schakelzone Recht te verkrijgen. Worden één of meerdere cursussen behaald
buiten deze termijn, dan ontvang je enkel de cursuscertificaten, maar geen Bewijs van afronding. Je
bent dan niet toelaatbaar tot de master.

Vooraankondiging programmawijzigingen 2017-2018
Als gevolg van de wijzigingen in de Wet Studievoorschot met ingang van september 2017 en de
wijzigingen in de postpropedeuse van de OU-bachelor (waaraan de schakelcursussen inhoudelijk
gekoppeld zijn) in academisch jaar 2017-2018, zullen er in 2017 wijzigingen optreden in de
schakelprogramma’s. Hierover vindt reeds overleg plaats met de partneruniversiteiten. Zodra er
meer bekend is over deze wijzigingen wordt je tijdig geïnformeerd. Eventuele overgangsregelingen
zullen er voor zorgen dat je altijd jouw programma kan afronden.

Wijzigingen programma’s Universiteit van Amsterdam (UvA)
Met ingang van februari 2016 maakt de cursus JAV geen onderdeel meer uit van het
schakelprogramma naar de UvA master met civiel effect. Alle betrokken studenten zijn hierover per
brief (via e-mail) geïnformeerd.
Met ingang van februari 2016 is de termijn waarbinnen het schakelprogramma naar een master bij
de UvA afgerond dient te zijn, gewijzigd: Indien je Schakelzone Recht voor de master met civiel effect
volgt, dien je binnen 4 jaar na de datum van het eerste tentamen alle cursussen (76,5 studiepunten)
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.

Wijzigingen programma’s Universiteit Utrecht (UU)
Universiteit Utrecht heeft bepaald dat zowel ten behoeve van de master Privaatrecht als de master
Recht en onderneming als aanvullende ingangseis de kopcursus Faillissementsrecht wordt
gehanteerd. Na afronding van je schakelprogramma kun je deze cursus volgen bij de UU, alvorens te
worden toegelaten tot de master.
Met ingang van 1 september 2016 worden geen nieuwe studenten meer toegelaten tot het
schakelprogramma voor de Universiteit Utrecht. Ook is het niet meer mogelijk om over te stappen
naar dit programma. Er worden daarom geen nieuwe toelatingsverzoeken voor dit
schakelprogramma in behandeling genomen. Studenten die een juridische bacheloropleiding of HBO
Rechten en een OU-schakelprogramma hebben afgerond kunnen zich wel aanmelden voor de
selectieprocedure voor de masteropleidingen van de Universiteit Utrecht. Voor studenten die zijn
toegelaten voor 1 september 2016 verandert er niets.

Schakelzone begeleiding 2016-2017, gratis bij SC Amsterdam
De OU-cursussen voor Schakelzone zijn gebaseerd op zelfstudie. Er is dus in principe niet voorzien in
begeleiding (‘de docent zit in het werkboek’). Het is echter niet eenvoudig om de slag te maken van
de meer intensieve, klassikale vormen van onderwijs op het hbo naar onderwijs met een
academische insteek, gebaseerd op zelfstudie. We hopen met meer begeleiding dat verschil kleiner
te maken.
In academisch jaar 2016-2017 wordt opnieuw voorzien in de kosteloze vrijdagmiddagbegeleiding
voor de Schakelzone cursussen. Je kan je aanmelden voor de begeleiding indien je ingeschreven staat
voor de betreffende cursus. Enkele bijeenkomsten worden aangeboden via de Virtuele Klas en enkele
bijeenkomsten vinden plaats op zaterdag. Klik hier voor een compleet overzicht van
begeleidingsactiviteiten Schakelzone in academisch jaar 2016-2017: http://schakelzone.nl/overschakelzone/begeleiding-2/

Programma’s
Onder het kopje “Programma’s” op de website van Schakelzone vindt je een handig en
geactualiseerd overzicht van het bij jouw curriculum horende schakelprogramma. Deze aanbevolen
volgorde van het programma houdt rekening met de geplande tentamendata en de geplande
begeleidingsbijeenkomsten. Je bent vrij om af te wijken van deze aanbevolen volgorde, maar houdt
dan wel zelf rekening met de geplande tentamendata om toch zo optimaal mogelijk gebruik te
kunnen maken van de beschikbare tentamenkansen. Het tentamenrooster voor academisch jaar
2016-2017 vindt je op http://schakelzone.nl/over-schakelzone/tentaminering/#tentamenrooster

Naar de master van de OU? Ben er op tijd bij!
Wil je na afronding van je schakelprogramma starten met de (vrije) master van de OU, houd er dan
rekening mee dat je hiervoor eerst een adviesgesprek met de mentor van de master dient aan te
vragen. Voor de master begeleid gelden vaste startdata, namelijk 1 februari en 1 september.
Verwacht je in december of januari je schakel af te ronden, neem dan tijdig contact op met de
mentor om te voorkomen dat je een half jaar vertraging oploopt. Meer informatie vind je op:
www.ou.nl/studieaanbod/MAR

Contact
Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je terecht bij Bureau Schakelzone:
Bureau Schakelzone Recht
p/a Open Universiteit
Postbus 4444
6401 CX Heerlen
e-mail: bureauschakelzone@ou.nl
telefoon: 045-5762830 (maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur)

