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Belangrijkste OER-wijzigingen 
 
Bachelor- en masteropleidingen 
 
Artikel over onderwijsevaluatie toegevoegd (BA art. A-7.1 & B-8.1; MA art. A-6.1 & B-6.1)  
Conform een wetswijziging is in de OER in deel A en deel B een nieuw hoofdstuk en artikel 
toegevoegd over de wijze van evalueren van het onderwijs. 
 
Wijziging in tentamenvorm wordt uiterlijk bij aanvang van blok bekend gemaakt (art. A-4.2) 
Een eventuele aanpassing van de tentamenvorm wordt bij vakken in de onderwijsblokken van acht 
weken (blokken 1, 2, 4 en 5) niet uiterlijk zes weken voor het tentamen bekend gemaakt, maar 
uiterlijk bij aanvang van het onderwijsblok. Hierdoor hebben studenten altijd aan het begin van een 
vak duidelijkheid over de tentamenvorm, zonder dat de tentamenvorm gedurende de 
onderwijsperiode nog aangepast kan worden. Voor vakken die plaatsvinden in blok 3 of 6 blijft de 
termijn voor de bekendmaking van een eventuele aanpassing in de tentamenvorm zes weken. 
 
Regeling extra tentamenmogelijkheid is aangepast (art. A-4.5) 
De twee separate regelingen voor extra tentamenmogelijkheden zijn gecombineerd tot één. De 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een extra mogelijkheid zijn ietwat versoepeld. 
Voortaan is het noodzakelijk om op enig moment minimaal een vier gehaald te hebben voor het 
betreffende vak om aanspraak te kunnen maken op een extra tentamenkans. Bovendien moet gebruik 
zijn gemaakt van de laatste en/of voorlaatste tentamenmogelijkheid, en moet de eerstvolgende 
reguliere tentamenmogelijkheid meer dan twee maanden verwijderd zijn van de extra 
tentamenmogelijkheid. 
 
Functiebeperking: tentamenaanmelding 10 werkdagen voor tentamen (BA A-6.6; MA A-5.3) 
Studenten met een functiebeperking die aanspraak willen maken op een door de studentendecaan 
toegekende tentamenvoorziening hoeven dit niet meer minimaal twee weken voor de tentamendatum 
te bevestigen. Voortaan is het enkel noodzakelijk dat zij minimaal 10 werkdagen van tevoren voor 
dit tentamen zijn aangemeld, het separaat aanmelden voor de voorzieningen is niet langer nodig. 
 
Bacheloropleidingen 
 
Ook in latere studiejaren recht op deelname aan werkgroepen verplichte vakken (art. B-5.3) 
Studenten die ondanks het volgen van werkgroeponderwijs niet geslaagd zijn voor het tentamen van 
het betreffende verplichte bachelorvak, hebben voortaan in opvolgende studiejaren nogmaals recht 
op het volgen van werkgroeponderwijs. 
 
Explicitering van vakken die meetellen voor het behalen van een bindend positief studieadvies 
en verval van negatief BSA bij switch (art. B-7.1) 
In een nieuw toegevoegd lid 2 is geëxpliceerd welke vakken meetellen voor het behalen van een 
bindend positief studieadvies. Daarnaast is de regel geschrapt dat studenten die voor 1 februari 
switchen naar een andere UvA opleiding, toch een negatief BSA krijgen voor Rechtsgeleerdheid c.q. 
Fiscaal Recht. 
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Masteropleidingen 
 
Aanmelddeadlines op de website (art. A-2.2) 
De deadlines voor het aanmelden voor de master worden voortaan niet langer in de OER vermeld, 
maar op de website. 
 
Gezondheidsrecht toegevoegd (art. B-2.3; B-4.3 & B-7.4) 
In verband met de verzelfstandiging van de track Gezondheidsrecht zijn de eindtermen (art. B-2.3) 
en het onderwijsprogramma (art. B-4.3) van de nieuwe master Gezondheidsrecht toegevoegd. 
Daarnaast is er een overgangsregeling (art. B-7.4) voor de huidige studenten van de track 
Gezondheidsrecht binnen Publiekrecht in de OER opgenomen. 
 
Toelatingscriteria voor verschillende Engelstalige masters zijn aangepast (art. B-3.3) 
Voor sommige Engelstalige masteropleidingen geldt dat zij ook toegankelijk zijn zonder juridische 
vooropleiding. Dit staat voortaan expliciet in de Engelstalige Master OER vermeld. 
 
Studenten met een Nederlandse wo-bachelor vrijgesteld van Engelse taaltoets (art. B-3.7) 
Landelijk is afgesproken dat studenten met die een wo-bachelor hebben afgerond moeten worden 
vrijgesteld van een gestandaardiseerde Engelse taaltoets. Zo’n soort toets brengt namelijk extra 
kosten met zich mee, en dat is wettelijk niet toegestaan. Aan artikel B-3.7 van de Engelstalige 
masters is daarom in lid 2 als grond van uitzondering het bezitten van een bachelordiploma van een 
Nederlandse universiteit toegevoegd. 
 
Geen februari-instroom bij twee tracks van International & European Law (art. B-1.4) 
Vanwege wijzigingen in het curriculum is het voor studenten van de tracks Public International Law 
en International Trade and Investment Law niet langer mogelijk om in februari met hun master te 
starten. Voor de tracks European Union Law en European Competition Law and Regulation binnen 
de master International & European Law verandert er niets.  
 
Wijzigingen in het onderwijsprogramma en toevoeging overgangsregelingen (deel B, H4&H7) 
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).  
 
 
 
 
 
 
 
 


