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Bachelor- en masteropleidingen 
 
Aanpassingen vanwege COVID-19 
Vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van de COVID-19-crisis is het noodzakelijk om in 
het studiejaar 2021-2022 net als in het voorgaande studiejaar op enkele punten indien nodig af te 
kunnen wijken van de bepalingen uit de Onderwijs- en examenregelingen. Hiervoor is wederom een 
separaat addendum opgesteld, waarin een aangepaste tekst is opgenomen voor versoepelde 
ingangseisen (de ‘zachte knip’) en 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) 
- Artikel A-3.1 Bacheloropleidingen – Indeling studiejaar (aanpassing aantal contacturen in het 

eerste opleidingsjaar van 12 naar 6) 
 
Automatische aanmelding voor herkansingen (art. A-4.1)  
Alle studenten die op de juiste wijze zijn aangemeld voor het onderwijs of TGOW (tentamen geen 
onderwijs) van een vak worden automatisch aangemeld voor het tentamen en voor de herkansing. 
 
Uitsluiting van een extra tentamenkans in het geval van fraude (art. A-4.5 lid 5) 
Indien een student fraude en/of plagiaat heeft gepleegd, kan door de Examencommissie worden 
bepaald dat hij voor een periode van maximaal één jaar niet in aanmerking komt voor een extra 
tentamenkans voor het betreffende vak. 
 
Bacheloropleidingen 
 
Invoering taaltoets Nederlands (art. B-4.4) 
De verplichte invoering van de toets is met een jaar uitgesteld vanwege de extra belasting die 
studenten door de COVID-19-crisis ervaren en zal in academisch jaar 2021-2022 als verplicht 
onderdeel worden afgenomen. De taaltoets is ook verplicht voor studenten Fiscaal recht als 
onderdeel van het vak Inleiding Fiscaal recht. 
 
Honoursprogramma (hst. B-6) 
In artikel B-6.1 lid 3 is verduidelijkt wat wordt bedoeld met nominaal studeren. In artikel B-6.3 is 
aangegeven dat een interdisciplinair vak verzorgd door het AUC of PPLE ook deel kan uitmaken van 
het honoursprogramma. Het programma wordt nu ‘Honoursprogramma’ genoemd in plaats van 
‘Honours College’ om beter aan te sluiten bij UvA-brede en landelijke naamgeving. 
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Masteropleidingen 
 
Tracks Arbeidsrecht (art. B-1.1) 
De twee tracks bij Arbeidsrecht maken plaats voor een ongedeelde master Arbeidsrecht. 
 
Februari-instroom Gezondheidsrecht (art. B-1.4) 
De februari-instroom van deze masteropleiding wordt beëindigd, omdat dit een lastiger studeerbaar 
programma is. 
 
Toelatingseisen (art. B-3.2) 
Alleen studenten met een wo-rechten opleiding op het gebied van Nederlands recht kunnen zonder 
meer een Nederlandstalige master volgen. Engelstalige bacheloropleidingen zoals International Law 
of European Law geven niet voldoende basis voor het volgen van een master op het gebied van 
Nederlands recht. 
 
Toelating PPLE-studenten (art. B-3.2) 
Studenten PPLE die een andere track hebben gedaan dan de ‘law-track’ moeten minimaal 45 EC aan 
juridische vakken hebben gedaan, net zoals geldt voor studenten van de AUC of Europese studies. 
 
Selectieve opleidingen (art. B-3.4) 
De tracks Public International Law en International Trade and Investment Law van International and 
European Law worden selectief. 
 
Schakelprogramma na hbo-opleiding (art. B-3.5/3.6) 
Alleen studenten met een hbo-rechten opleiding op het gebied van Nederlands recht kunnen een 
schakelprogramma bij de Open Universiteit (OU) met civiel effect volgen. HBO-opleidingen zoals 
International and European Law geven niet voldoende basis voor het volgen van een master.  
In dit artikel is verder nieuw opgenomen dat studenten met een afgeronde verwante hbo-opleiding 
met een overwegend juridisch component kunnen instromen. De opsomming van toelaatbare 
opleidingen is daarmee geschrapt, omdat het opleidingsaanbod in verandering is en een degelijk 
overzicht te weinig ruimte biedt voor maatwerk.  
Daarnaast is opgenomen dat studenten, naar staande praktijk (en regels van de OU), binnen een 
termijn van maximaal twee jaar na afronding van het schakelprogramma met de betreffende 
masteropleiding moeten starten. 
 
Taaleisen voor de Engelstalige masters zijn aangepast (art. B-3.7) 
Voor Engelstalige masteropleidingen is een aantal kleine aanpassingen gedaan aan de taaleisen, naar 
UvA-breed beleid. 
 
Wijzigingen in eindtermen, onderwijsprogramma’s en overgangsregelingen (hst B-2, 4 en 7) 
Bij veel masteropleidingen hebben kleine wijzigingen plaatsgevonden in het curriculum. Deze 
wijzigingen zijn opgenomen in de eindtermen (deel B, hoofdstuk) de onderwijsprogramma’s (deel B, 
hoofdstuk 4) en een eventuele overgangsregeling is aangepast of toegevoegd (deel B, hoofdstuk 7).  
 
 
 


