
 

 

 

 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid   

 

 

 

Overzicht OER-wijzigingen 

Datum 

20 oktober 2020 

Onderwerp 

Overzicht belangrijkste OER-wijzigingen 2020-2021 

 

 

 

 

Bachelor- en masteropleidingen 

 

Aanpassingen vanwege COVID-19 

Vanwege de maatregelen die worden genomen ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19) is het 

noodzakelijk om in het studiejaar 2020-2021 op enkele punten indien nodig af te kunnen wijken van 

de bepalingen uit de Onderwijs- en examenregelingen. Hiervoor is een separaat addendum opgesteld, 

waarin een aangepaste tekst is opgenomen voor onderstaande artikelen: 

- Artikel A-4.4 – Vaststelling en bekendmaking uitslag (nakijktermijn wordt aangepast naar 

maximaal 18 dagen) 

- Artikel A-4.5 – Tentamengelegenheden (flexibiliteit om het eerstekanstentamen in het volgende 

blok te laten plaatsvinden) 

 

Beschikbaarstelling antwoordindicaties bij voorbeeldvragen (art. A-4.2)  

Voor studieonderdelen met een schriftelijk tentamen worden uiterlijk twee weken na aanvang van 

het onderwijs representatieve voorbeeldvragen met antwoordindicaties gepubliceerd via de digitale 

leeromgeving. 

 

Extra tentamenkans voor vakken beoordeeld met een NAV (art. A-4.5 lid 2 jo. 3) 

Wanneer een student nog maar één vak van de opleiding moet behalen (niet zijnde de scriptie), kan 

aanspraak gemaakt worden op een extra tentamenkans. Dit geldt voortaan ook als het een vak met 

een vaardigheden/praktijkcomponent betreft en de student een NAV heeft behaald. 

 

Verduidelijking cijferafronding (art. A-4.6) 

Ter verduidelijking van de staande praktijk is nu in de OER vastgesteld dat eindcijfers maximaal op 

hele of halve cijfers worden afgerond en dat het eindcijfer 5,5 niet wordt toegekend. 

 

Schakelprogramma’s voor studenten met een niet-juridische wo-opleiding (BA B-4.8; MA NL 

B-3.5; MA EN B-3.6) 

In het document Schakelprogramma’s FdR en toepassing OER 2020-2021 FdR op schakelstudenten, 

deelnemers aan Open UvA Colleges en bijvakstudenten als aanvulling op de OER zijn de 

schakelprogramma’s opgenomen. Voor de master European Private Law bestaat met ingang van 

studiejaar 2020-2021 ook een schakelprogramma. 
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Bacheloropleidingen 

 

Aanpassingen vanwege COVID-19 

In het OER-addendum zijn de volgende artikelen voor de bacheloropleidingen aangepast: 

- Artikel A-3.1 – Indeling studiejaar (aanpassing aantal contacturen in het eerste opleidingsjaar 

van 12 naar 6) 

- Artikel B-7.1 – Bindend negatief studieadvies (BSA) (regeling toegevoegd omtrent uitgesteld 

BSA voor studenten uit 2019-2020 cohort)  

 

Invoering taaltoets Nederlands (art. B-4.4) 

Voor nieuwe eerstejaarsstudenten Rechtsgeleerdheid is een verplichte taaltoets Nederlands 

ingevoerd. Deze toets is onderdeel van het vak Rechtswetenschappelijk onderzoek, zal worden 

beoordeeld met een AVV of NAV en wordt twee keer per jaar afgenomen.  

 

Inschrijving voor werkgroepen (art. B-5.1 lid 1) 

Als een student zich niet of niet tijdig inschrijft voor een studieonderdeel is deelname aan het 

betreffende werkgroeponderwijs niet meer mogelijk. 

 

Uitgifte certificaten honoursprogramma (art. B-6.2) 

Certificaten voor het behalen van het honoursprogramma worden niet meer uitgereikt. Dit geldt ook 

voor cum laude- en minorcertificaten. Uitsluitend honoursstudenten die met hun studie zijn gestart in 

studiejaar 2018-2019 of 2019-2020 kunnen op aanvraag een honourscertificaat ontvangen. 

 

 

Masteropleidingen 

 

Vertaling OER Engelstalige masters (algemeen) 

De bepalingen van de OER Nederlandstalige masteropleidingen zijn door een beëdigd vertaler naast 

die van de OER Engelstalige masteropleidingen gelegd en zouden (waar van toepassing) qua inhoud 

overeen moeten komen. 

 

Geen instroom meer mogelijk bij de researchmasters (art. B-1.1) 

Per studiejaar 2020-2021 is instroom in de researchmasters Information Law en Public International 

Law niet meer mogelijk. De opleidingen zullen met ingang van 1 september 2022 worden beëindigd.  

 

Geen februari-instroom bij International & European Law (art. B-1.4) 

Vanwege de studeerbaarheid van het curriculum is het voor studenten van International en Euopean 

Law niet langer mogelijk om in februari met hun master te starten.    

 

Taaleisen voor de Engelstalige masters zijn aangepast (art. B-3.7) 

Voor Engelstalige masteropleidingen is de uitzondering op het moeten voldoen aan de Engelse 

taaleisen voor studenten met een voldoende voor Engels op het vwo-diploma of een vwo-certificaat 

Engels afgeschaft. 

 

Wijzigingen in het onderwijsprogramma en overgangsregelingen (deel B, H.4 & H.7) 

Bij veel masteropleidingen hebben kleine wijzigingen plaatsgevonden in het curriculum. Deze 

wijzigingen zijn opgenomen in de onderwijsprogramma’s (deel B, hoofdstuk 4) en een eventuele 

overgangsregeling is aangepast of toegevoegd (deel B, hoofdstuk 7). De overgangsregelingen zijn 

daarnaast versimpeld. Uitgangspunt is het curriculum van het startjaar met daarbij de wijzigingen in 

de transponeringstabel. De student kan er ook voor kiezen om het nieuwe curriculum te volgen. 

 

 

 


