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Schakelprogramma’s FdR 
In de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2021-2022 FdR artikel B-4.8 (Nederlandstalige 
bachelors), B-3.4 (Nederlandstalige masters) en B-3.5 OER-Ma (Engelstalige masters) zijn de 
schakelprogramma’s tijdens of na een universitaire opleiding* opgenomen. 
 
Toepassing OER 2021-2022 FdR op schakelstudenten, deelnemers aan Open UvA Colleges en 
bijvakstudenten  
De OER is van toepassing op studenten die als reguliere bachelor- of masterstudent voor een van de 
in deel B daarvan genoemde opleidingen zijn ingeschreven. Een aantal bepalingen uit de OER’en 
van de Nederlandstalige bachelors en Nederlandstalige en Engelstalige masters van de faculteit is 
door de decaan onder gebruikmaking van de bevoegdheid die Art. A-1.1 lid 4 OER hem toekent van 
overeenkomstige toepassing verklaard op degenen die vakken van de in deze OER’en geregelde 
opleidingen volgen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, zoals schakelstudenten, deelnemers aan 
Open UvA Colleges en bijvakstudenten. Het betreft de volgende bepalingen: 
 
- Art. A-1.1 – Toepasselijkheid van de regeling 
- Art. A-1.2 – Begripsbepalingen ` 
- Art. A-4.1 – Deelname aan tentamens 
- Art. A-4.2 – Vorm en planning van tentaminering 
- Art. A-4.3 – Mondelinge tentamens 
- Art. A-4.4 – Vaststelling en bekendmaking uitslag 
- Art. A-4.5 – Tentamengelegenheden – m.u.v. lid 3** 
- Art. A-4.6 – Cijfers  
- Art. A-4.7 – Normantwoorden en beoordelingsnormen 
- Art. A-4.8 – Inzagerecht en vragenbijeenkomst 
- Art. A-4.9 – Geldigheidsduur resultaten 
- Art. A-4.11 – Fraude en plagiaat 
- Art. A-6.6 OER-Ba en A-5.3 OER-Ma – Studenten met een functiebeperking 
- Art. A-8.1 OER-Ba en A-7.1 OER-Ma – Hardheidsclausule  
- Art. B-4.5 OER-Ba en B-4.11 OER-Ma – Bachelorscriptie / Scriptie 
- Art. B-3.4 OER-Ma – Schakelprogramma tijdens of na een universitaire opleiding 
- Art. B-3.4 OER-Ma – Schakelprogramma na een hbo-opleiding 
- Art. B-4.8 OER-Ba – Schakelprogramma tijdens of na een universitaire opleiding  
- Art. B-5.3 OER-Ba – Deelname aan werkgroepbijeenkomsten 
 
Ook moeten deelnemers aan Open UvA Colleges en bijvakstudenten voldoen aan de toelatingseisen, 
zoals geformuleerd in art. A-2.2, B-3.1, B-3.2, B-3.4 (Nederlandstalige bachelors), B-3.6 
(Nederlandstalige masters) en B-3.7 (Engelstalige masters). 

http://student.uva.nl/rechten/content/az/onderwijs-en-examenregeling-oer/onderwijs--en-examenregeling.html?origin=qqgAO06LQj6TZsNmKVC4Pg
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*De schakelprogramma’s zoals beschreven deze artikelen bestaan uit de onderwijseenheden zoals 
hieronder omschreven. De vakindeling per blok is onder voorbehoud van latere wijzigingen. Zie de 
studiegids voor de meest recente informatie. 

 
WO-schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht .......................................................................... 3 
WO-schakelprogramma naar de master Fiscaal recht .......................................................................... 4 
WO-schakelprogramma naar de master Privaatrecht ........................................................................... 5 
WO-schakelprogramma naar de master Staats- en bestuursrecht ......................................................... 6 
WO-schakelprogramma naar de master Strafrecht ............................................................................... 7 
WO-schakelprogramma naar de master Gezondheidsrecht .................................................................. 8 
WO-schakelprogramma naar de master International and European Law ........................................... 9 
WO-schakelprogramma naar de master European Private Law ......................................................... 10 
 
 
 
**In aanvulling op artikel A-4.5 (aantal tentamenkansen) geldt voor schakelstudenten de volgende 
bepaling: 
 
Extra tentamenkans 
De Examencommissie kan aan degene die aan een schakelprogramma deelneemt een extra 
tentamengelegenheid toekennen, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. De schakelstudent heeft gebruik gemaakt van de laatst geboden tentamenkans en/of 
voorlaatst aangeboden tentamenkans van het betreffende vak; 

b. De schakelstudent heeft op enig moment minimaal een 4 behaald voor het betreffende 
vak (of een NAV indien het een vak betreft waarvan praktijk en/of vaardigheden een 
substantiële component uitmaken en dat éénmaal per jaar wordt getentamineerd); 

c. De datum van het extra tentamen moet ten minste twee maanden liggen voor de datum 
van het eerstvolgende reguliere tentamen in het desbetreffende vak; 

d. Alle overige vakken van het schakelprogramma dienen inmiddels te zijn behaald; 
e. De extra tentamengelegenheid maakt toelating tot de aansluitende masteropleiding 

mogelijk op een eerdere datum dan het geval zou zijn bij benutting van de eerstvolgende 
reguliere tentamengelegenheid in het desbetreffende vak. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2021-2022
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WO-schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht 
Het schakelprogramma moet minimaal 54 EC omvatten. 
  Studiejaar 2020-2021  

  EC  

Bl
ok

 1
 

Bl
ok

 2
 

Bl
ok

 3
 

Bl
ok

 4
 

Bl
ok

 5
 

Bl
ok

 6
 

 Verplicht deel 42 EC  
      

Generiek deel         
Inleiding tot het recht           6  x      
Constitutioneel recht           6   x     
Aansprakelijkheidsrecht           6    x    
Europees recht           9    x x   
Masterspecifiek deel          
Inleiding bestuursrecht**           3    x    
Contractenrecht           6   x     
Ondernemingsrecht           6     x   

Facultatief deel 12 EC  
      

Aanbevolen       
Fundamentele rechten           6      x  
Insolventierecht en zekerheid           6      x  
Andere keuzemogelijkheden       
Bestuursprocesrecht**           6      x  
Bestuursrecht**           6   x     
Burgerlijk procesrecht           6      x  
Europese rechtsgeschiedenis           6      x  
Formeel strafrecht           6      x  
Goederenrecht*           6  x      
Inleiding privaatrecht 6  x     
Inleiding strafrecht           6  x      
Internationaal publiekrecht           6  x      
Materieel strafrecht           6     x   
Personen- en familierecht           6       x 
Recht en menselijk gedrag           6     x   
Rechtsfilosofie           6     x   
Rechtswetenschappelijk onderzoek           6      x  
         

 
* Dit eerste-semester-vak is geen inleidend juridisch vak en kan derhalve alleen door gevorderde (schakel)studenten worden gevolgd. 

** Voor de bestuursrechtelijke vakken geldt bovendien dat de kennis van Inleiding bestuursrecht absoluut noodzakelijk is om de vakken 
Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht te kunnen volgen. Ook kan Bestuursprocesrecht pas gevolgd worden nadat het vak Bestuursrecht is 
gevolgd! 
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WO-schakelprogramma naar de master Fiscaal recht 
Het schakelprogramma moet minimaal 54 EC omvatten. 
 
  Studiejaar 2020-2021 

  EC  

Bl
ok

 1
 

Bl
ok

 2
 

Bl
ok

 3
 

Bl
ok

 4
 

Bl
ok

 5
 

Bl
ok

 6
 

 Verplicht deel 42 EC  
      

Generiek deel         
Inleiding tot het recht           6  x      
Constitutioneel recht           6   x     
Aansprakelijkheidsrecht           6    x    
Europees recht           9    x x   
Masterspecifiek deel          
Inleiding bestuursrecht**           3    x    
Bestuursrecht**           6   x     
Bestuursprocesrecht**           6      x  

Facultatief deel (minimaal) 12 EC  
      

Aanbevolen       
Ondernemingsrecht           6     x   
Personen- en familierecht           6       x 
Andere keuzemogelijkheden       
Burgerlijk procesrecht           6      x  
Contractenrecht           6   x     
Europese rechtsgeschiedenis           6      x  
Formeel strafrecht           6      x  
Fundamentele rechten           6      x  
Goederenrecht*           6  x      
Inleiding privaatrecht 6  x     
Inleiding strafrecht           6  x      
Insolventierecht en zekerheid           6      x  
Internationaal publiekrecht           6  x      
Materieel strafrecht           6     x   
Recht en menselijk gedrag           6     x   
Rechtsfilosofie           6     x   
Rechtswetenschappelijk onderzoek           6      x  
         

 

* Dit eerste-semester-vak is geen inleidend juridisch vak en kan derhalve alleen door gevorderde (schakel)studenten worden gevolgd. 
** Let op de verplichte volgorde van de bestuursrechtelijke vakken!  

De kennis van het vak Inleiding bestuursrecht is absoluut noodzakelijk om de vakken Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht te kunnen 
volgen. Bestuursprocesrecht kan bovendien pas gevolgd worden nadat het vak Bestuursrecht is gevolgd. Dit programma kan daarom niet 

binnen één jaar worden voltooid. Studenten die het schakelprogramma toch binnen één studiejaar willen voltooien, kunnen ervoor kiezen 
om zich de kennis van Inleiding bestuursrecht zelfstandig eigen te maken vóór aanvang van blok 2 (zie de opgegeven literatuur in de 
Studiegids). Vervolgens kan men ervoor kiezen om geen tentamen meer af te leggen in het vak Inleiding bestuursrecht, maar dan moet er 
in de plaats van Inleiding bestuursrecht wel een ander vak naar keuze worden gevolgd, zodat het schakelprogramma minimaal 54 EC 

bevat. 
 
 

http://www.studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2018-2019/zoek-vak/vak/58759
http://www.studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2018-2019/zoek-vak/vak/58759
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WO-schakelprogramma naar de master Privaatrecht 
Het schakelprogramma moet minimaal 54 EC omvatten. 
 
  Studiejaar 2020-2021 

  EC  

Bl
ok

 1
 

Bl
ok

 2
 

Bl
ok

 3
 

Bl
ok

 4
 

Bl
ok

 5
 

Bl
ok

 6
 

 Verplicht deel 45 EC  
      

Generiek deel         
Inleiding tot het recht           6  x      
Constitutioneel recht           6   x     
Aansprakelijkheidsrecht           6    x    
Europees recht           9    x x   
Masterspecifiek deel          
Contractenrecht           6   x     
Goederenrecht*           6  x      
Ondernemingsrecht           6     x   

Facultatief deel (minimaal) 9 EC  
      

Minimaal één van onderstaande twee vakken       
Insolventierecht en zekerheid           6      x  
Personen- en familierecht           6       x 
Andere keuzemogelijkheden       
Bestuursrecht**           6   x     
Bestuursprocesrecht**           6      x  
Burgerlijk procesrecht           6      x  
Europese rechtsgeschiedenis           6      x  
Formeel strafrecht           6      x  
Fundamentele rechten           6      x  
Inleiding bestuursrecht**           3    x    
Inleiding privaatrecht 6  x     
Inleiding strafrecht           6  x      
Internationaal publiekrecht           6  x      
Materieel strafrecht           6     x   
Recht en menselijk gedrag           6     x   
Rechtsfilosofie           6     x   
Rechtswetenschappelijk onderzoek           6      x  
         

 

Dit programma kan niet binnen één studiejaar worden voltooid, omdat het vak Goederenrecht pas gevolgd kan worden als men beschikt 
over gedegen juridische voorkennis. 
 
* Dit eerste-semester-vak is geen inleidend juridisch vak en kan derhalve alleen door gevorderde (schakel)studenten worden gevolgd. 

** Voor de bestuursrechtelijke vakken geldt bovendien dat de kennis van Inleiding bestuursrecht absoluut noodzakelijk is om de vakken 
Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht te kunnen volgen. Ook kan Bestuursprocesrecht pas gevolgd worden nadat het vak Bestuursrecht is 
gevolgd! 
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WO-schakelprogramma naar de master Staats- en bestuursrecht 
Het schakelprogramma moet minimaal 54 EC omvatten. 
 

  Studiejaar 2020-2021 

  EC  

Bl
ok

 1
 

Bl
ok

 2
 

Bl
ok

 3
 

Bl
ok

 4
 

Bl
ok

 5
 

Bl
ok

 6
 

 Verplicht deel 48 EC  
      

Generiek deel         
Inleiding tot het recht           6  x      
Constitutioneel recht           6   x     
Aansprakelijkheidsrecht           6    x    
Europees recht           9    x x   
Masterspecifiek deel          
Inleiding bestuursrecht**           3    x    
Bestuursrecht**           6   x     
Bestuursprocesrecht**           6      x  
Fundamentele rechten           6      x  

Facultatief deel (minimaal) 6 EC  
      

Aanbevolen       
Inleiding strafrecht           6  x      
Andere keuzemogelijkheden       
Burgerlijk procesrecht           6      x  
Contractenrecht           6   x     
Europese rechtsgeschiedenis           6      x  
Formeel strafrecht           6      x  
Goederenrecht*           6  x      
Inleiding privaatrecht 6  x     
Insolventierecht en zekerheid           6      x  
Internationaal publiekrecht           6  x      
Materieel strafrecht           6     x   
Ondernemingsrecht           6     x   
Personen- en familierecht           6       x 
Recht en menselijk gedrag           6     x   
Rechtsfilosofie           6     x   
Rechtswetenschappelijk onderzoek           6      x  
         

 

* Dit eerste-semester-vak is geen inleidend juridisch vak en kan derhalve alleen door gevorderde (schakel)studenten worden gevolgd. 
** Let op de verplichte volgorde van de bestuursrechtelijke vakken!  

De kennis van het vak Inleiding bestuursrecht is absoluut noodzakelijk om de vakken Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht te kunnen 

volgen. Bestuursprocesrecht kan bovendien pas gevolgd worden nadat het vak Bestuursrecht is gevolgd. Dit programma kan daarom niet 
binnen één jaar worden voltooid. Studenten die het schakelprogramma binnen één studiejaar willen voltooien, kunnen ervoor kiezen om 
zich de kennis van Inleiding bestuursrecht zelfstandig eigen te maken vóór aanvang van blok 2 (zie de opgegeven literatuur in de 
Studiegids). Vervolgens kan men ervoor kiezen om geen tentamen meer af te leggen in het vak Inleiding bestuursrecht, maar dan moet er 

in de plaats van Inleiding bestuursrecht wel een ander vak naar keuze worden gevolgd, zodat het schakelprogramma minimaal 54 EC 
bevat. 
 
 
 

http://www.studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2018-2019/zoek-vak/vak/58759
http://www.studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2018-2019/zoek-vak/vak/58759
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WO-schakelprogramma naar de master Strafrecht 
Het schakelprogramma moet minimaal 54 EC omvatten. 
 

  Studiejaar 2020-2021 

  EC  

Bl
ok

 1
 

Bl
ok

 2
 

Bl
ok

 3
 

Bl
ok

 4
 

Bl
ok

 5
 

Bl
ok

 6
 

 Verplicht deel 51 EC  
      

Generiek deel         
Inleiding tot het recht           6  x      
Constitutioneel recht           6   x     
Aansprakelijkheidsrecht           6    x    
Europees recht           9    x x   
Masterspecifiek deel          
Inleiding strafrecht           6  x      
Materieel strafrecht           6     x   
Formeel strafrecht           6      x  
Fundamentele rechten           6      x  

Facultatief deel (minimaal) 3 EC  
      

Aanbevolen       
Recht en menselijk gedrag           6     x   
Andere keuzemogelijkheden       
Bestuursrecht**           6   x     
Bestuursprocesrecht**           6      x  
Burgerlijk procesrecht           6      x  
Contractenrecht           6   x     
Europese rechtsgeschiedenis           6      x  
Goederenrecht*           6  x      
Inleiding bestuursrecht**           3    x    
Inleiding privaatrecht 6  x     
Insolventierecht en zekerheid           6      x  
Internationaal publiekrecht           6  x      
Ondernemingsrecht           6     x   
Personen- en familierecht           6       x 
Rechtsfilosofie           6     x   
Rechtswetenschappelijk onderzoek           6      x  
         

 

* Dit eerste-semester-vak is geen inleidend juridisch vak en kan derhalve alleen door gevorderde (schakel)studenten worden gevolgd. 
** Voor de bestuursrechtelijke vakken geldt bovendien dat de kennis van Inleiding bestuursrecht absoluut noodzakelijk is om de vakken 
Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht te kunnen volgen. Ook kan Bestuursprocesrecht pas gevolgd worden nadat het vak Bestuursrecht is 

gevolgd! 
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WO-schakelprogramma naar de master Gezondheidsrecht 
Het schakelprogramma omvat (minstens) 54 EC. 
  Studiejaar 2020-2021 

  EC  

Bl
ok

 1
 

Bl
ok

 2
 

Bl
ok

 3
 

Bl
ok

 4
 

Bl
ok

 5
 

Bl
ok

 6
 

 Verplicht deel 54 EC  
      

Generiek deel         
Inleiding tot het recht           6  x      
Constitutioneel recht           6   x     
Aansprakelijkheidsrecht           6    x    
Europees recht           9    x x   
Masterspecifiek deel          
Inleiding bestuursrecht**           3    x    
Bestuursrecht**           6   x     
Bestuursprocesrecht**           6      x  
Inleiding strafrecht           6  x      
Personen- en familierecht           6       x 

Facultatief deel        

Aanbevolen       
Inleiding privaatrecht 6  x     
Andere (extra) keuzemogelijkheden       
Burgerlijk procesrecht           6      x  
Contractenrecht           6   x     
Europese rechtsgeschiedenis           6      x  
Formeel strafrecht           6      x  
Fundamentele rechten           6      x  
Goederenrecht*           6  x      
Insolventierecht en zekerheid           6      x  
Internationaal publiekrecht           6  x      
Materieel strafrecht           6     x   
Ondernemingsrecht           6     x   
Recht en menselijk gedrag           6     x   
Rechtsfilosofie           6     x   
Rechtswetenschappelijk onderzoek           6      x  
         

 

* Dit eerste-semester-vak is geen inleidend juridisch vak en kan derhalve alleen door gevorderde (schakel)studenten worden gevolgd. 
** Let op de verplichte volgorde van de bestuursrechtelijke vakken!  

De kennis van het vak Inleiding bestuursrecht is absoluut noodzakelijk om de vakken Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht te kunnen 
volgen. Bestuursprocesrecht kan bovendien pas gevolgd worden nadat het vak Bestuursrecht is gevolgd. Dit programma kan daarom niet 

binnen één jaar worden voltooid. Studenten die het schakelprogramma binnen één studiejaar willen voltooien, kunnen ervoor kiezen om 
zich de kennis van Inleiding bestuursrecht zelfstandig eigen te maken vóór aanvang van blok 2 (zie de opgegeven literatuur in de 
Studiegids). Vervolgens kan men ervoor kiezen om geen tentamen meer af te leggen in het vak Inleiding bestuursrecht, maar dan moet er 
in de plaats van Inleiding bestuursrecht wel een ander vak naar keuze worden gevolgd, zodat het schakelprogramma minimaal 54 EC 

bevat. 
  

http://www.studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2018-2019/zoek-vak/vak/58759
http://www.studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2018-2019/zoek-vak/vak/58759
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WO-schakelprogramma naar de master International and European Law 
Het schakelprogramma moet minimaal 54 EC omvatten. 
 
  Studiejaar 2020-2021 

  EC  

Bl
ok

 1
 

Bl
ok

 2
 

Bl
ok

 3
 

Bl
ok

 4
 

Bl
ok

 5
 

Bl
ok

 6
 

 Verplicht deel 45 EC  
      

Generiek deel         
Inleiding tot het recht           6  x      
Constitutioneel recht           6   x     
Aansprakelijkheidsrecht           6    x    
Europees recht           9    x x   
Masterspecifiek deel          
Internationaal publiekrecht           6  x      
Fundamentele rechten           6      x  
Rechtswetenschappelijk onderzoek           6      x  

Facultatief deel (minimaal) 9 EC  
      

Keuzemogelijkheden       
Bestuursrecht**           6   x     
Bestuursprocesrecht**           6      x  
Burgerlijk procesrecht           6      x  
Contractenrecht           6   x     
Europese rechtsgeschiedenis           6      x  
Formeel strafrecht           6      x  
Goederenrecht*           6  x      
Inleiding bestuursrecht**           3    x    
Inleiding privaatrecht 6  x     
Inleiding strafrecht           6  x      
Insolventierecht en zekerheid           6      x  
Materieel strafrecht           6     x   
Ondernemingsrecht           6     x   
Personen- en familierecht           6       x 
Recht en menselijk gedrag           6     x   
Rechtsfilosofie           6     x   
         

 
* Dit eerste-semester-vak is geen inleidend juridisch vak en kan derhalve alleen door gevorderde (schakel)studenten worden gevolgd. 
** Voor de bestuursrechtelijke vakken geldt bovendien dat de kennis van Inleiding bestuursrecht absoluut noodzakelijk is om de vakken 

Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht te kunnen volgen. Ook kan Bestuursprocesrecht pas gevolgd worden nadat het vak Bestuursrecht is 
gevolgd! 
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WO-schakelprogramma naar de master European Private Law 
Het schakelprogramma moet minimaal 54 EC omvatten. 
 
  Studiejaar 2020-2021 

  EC  

Bl
ok

 1
 

Bl
ok

 2
 

Bl
ok

 3
 

Bl
ok

 4
 

Bl
ok

 5
 

Bl
ok

 6
 

 Verplicht deel 33 EC  
      

Generiek deel         
Inleiding tot het recht           6  x      
Constitutioneel recht           6   x     
Aansprakelijkheidsrecht           6    x    
Europees recht           9    x x   
Masterspecifiek deel          
Contractenrecht           6   x     
        

Facultatief deel (minimaal) 21 EC  
      

Aanbevolen       
Goederenrecht*           6  x      
Inleiding privaatrecht 6  x     
European private law and inequality 6  x     
Insolventierecht en zekerheid           6      x  
Ondernemingsrecht           6     x   
Andere (extra) keuzemogelijkheden       
Burgerlijk procesrecht           6      x  
Europese rechtsgeschiedenis           6      x  
Fundamentele rechten           6      x  
Internationaal publiekrecht           6  x      
Personen- en familierecht           6       x 
Recht en menselijk gedrag           6     x   
Rechtsfilosofie           6     x   
Rechtswetenschappelijk onderzoek           6      x  
         

 
* Dit eerste-semester-vak is geen inleidend juridisch vak en kan derhalve alleen door gevorderde (schakel)studenten worden gevolgd. 

 
 
 


