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Aanleiding addendum 

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. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar 
het volgen van de oorspronkelijke bepalingen uit de Onderwijs- en examenregelingen. De decaan 
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft ingevolge artikel A-8.3 jo. B-10.1 OER 
Nederlandstalige bacheloropleidingen en artikel A-7.3 OER Nederlandstalige masteropleidingen 
wijzigingen van deze regelingen – gehoord de opleidingscommissie, de facultaire studentenraad, de 
Examencommissie en met inachtneming van de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen 
ter zake – vastgesteld. Deze wijzigingen gelden voor het studiejaar 2020-2021 of zoveel korter als 
beëindiging van de coronacrisis toelaat. Dit addendum wordt in februari 2021 geëvalueerd. 

 
In dit addendum zijn de betreffende artikelen weergegeven met de formulering zoals deze tijdens 
de coronasituatie geldt.  
 
Reason addendum 

Due to the measures taken to control the coronavirus (COVID-19), it is needed to be able to deviate 
from the provisions in the Teaching and examination regulations for the academic year 2020-2021, 
if necessary. As far as possible, efforts will be made to follow the original provisions of the Teaching 
and Examination Regulations. By virtue of Article A-7.3 TER Master’s degree programmes taught in 
English, these amendments are adopted by the Dean, having consulted the Programme Committee, 
the Faculty Student Council, as well as the Examinations Board and with due regard to the powers 
of the relevant representative advisory bodies. These amendments apply for the whole of the 
academic year 2020-2021 or shorter when the end of the corona crisis allows this. An evaluation of 
this addendum will take place in February 2021. 
 
In this addendum, the relevant articles are reproduced with the wording as it applies during the 
corona situation.  
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Addendum ad artikel A-2.2 OER Nederlandstalige bacheloropleidingen 

Artikel A-2.2 – Vooropleiding 
1. Een persoon wordt tot de bacheloropleidingen toegelaten indien deze in het bezit is van 
een vwo-diploma als bedoeld in artikel 7.24 van de wet, dan wel indien deze op grond van de 
wet hiervan is vrijgesteld, ingevolge artikel 7.28 tweede en volgende leden van de wet. 
2. Degene die ingevolge artikel 7.28 vrijstelling wenst van de vooropleidingseisen op basis van 
een diploma dat niet is afgegeven in Nederland, wordt niet ingeschreven alvorens deze heeft 
aangetoond over een voldoende beheersing van de instructietaal te beschikken om het 
onderwijs te kunnen volgen. Deel B (art. B-3.4) vermeldt welke examens aantonen dat men 
over voldoende beheersing van het Nederlands beschikt. 
3. In deel B is bepaald in welke gevallen degene die niet aan de vooropleidingseisen bedoeld 
in artikel 7.24 van de wet voldoet, maar wel in het bezit is van een HBO-propedeusediploma, 
wordt toegelaten tot de opleiding. 
4.  Onverminderd het derde lid kan degene die op maximaal 6 EC na, een HBO propedeuse 
zoals opgenomen in deel B heeft behaald en aan de overige voorwaarden voldoet, in studiejaar 
2020-2021 worden toegelaten tot de opleiding. De vertraging van maximaal 6 EC is opgelopen 
in het tweede semester van academisch jaar 2019-2020 en als gevolg van de COVID-19 
maatregelen.  
5. De inschrijving voor de bacheloropleiding wordt beëindigd indien de student, zoals bedoeld 
in het derde lid, in het studiejaar 2020-2021 de HBO propedeuse niet afrondt. 
 
 

Addendum ad artikel A-2.2 OER Nederlandstalige masteropleidingen  

Artikel A-2.2 – Vooropleiding 
1.  Voor de inschrijving voor een masteropleiding is een bachelorgraad vereist, behaald in het 
wetenschappelijk onderwijs. Aan welke eisen de bachelorgraad moet voldoen, is bepaald in 
deel B. 
2.  Ingeval een gegadigde niet beschikt over een bachelorgraad, zoals bedoeld in het eerste lid, 
beoordeelt de facultaire toelatingscommissie de geschiktheid om tot de opleiding toegelaten te 
worden aan de hand van de vereisten, bepaald in deel B. 
3. In afwijking van het eerste lid en onverminderd het bepaalde in artikel B-3.2 en B-3.3 kan, 
op diens verzoek, in studiejaar 2020-2021 tot de masteropleiding worden toegelaten een 
bachelorstudent: 

a. die nog onderdelen met een gezamenlijke studielast van maximaal 15 EC uit het tweede 
semester van studiejaar 2019-2020 van de bacheloropleiding moet behalen, en; 
b. waarvan de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat de bacheloropleiding binnen het

 studiejaar 2020-2021 is afgerond, en 
c. die ten gevolge van de COVID-19 maatregelen een onevenredige studievertraging zou 
oplopen die kan worden voorkomen door toelating aan de masteropleiding. 

4.  Indien de bachelorstudent, bedoeld in het derde lid, zijn bachelordiploma niet behaalt in 
het studiejaar 2020-2021 vervalt het recht op het afleggen van de tentamens, het recht op het 
afleggen van het examen en het recht op deelnemen aan het onderwijs van de 
onderwijseenheden behorend tot de masteropleiding. 
5.  Het bachelordiploma moet alsnog zijn behaald voor 1 september 2021 of (indien eerder) 
voordat het masterdiploma kan worden verstrekt. Indien niet aan deze voorwaarde wordt 
voldaan, wordt de inschrijving van de masteropleiding beëindigd en kan deze niet worden 
vervolgd.  
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Addendum ad article A-2.2 TER Master’s degree programmes taught in English 

Article A-2.2 – Previous education 
1. In order to qualify for enrolment in a Master’s programme, a Bachelor’s degree obtained in 
academic higher education is required. The requirements that the Bachelor’s degree must meet 
are stipulated in section B. 
2. If a candidate does not hold a Bachelor’s degree as referred to in subsection 1, the 
Admissions Board will assess the candidate’s suitability for the programme based on the 
requirements stipulated in section B. 
3.  Notwithstanding the provisions of Sub-Paragraph 1 and without prejudice to the provisions 
of Article B-3.2 and B-3.3, a bachelor student may, at his or her request, be admitted to the 
master program in academic year 2020-2021 if: 

a. they are only 15 credits or fewer from the second semester of academic year 2019-2020 
short of completing their Bachelor's degrees, and;  
b. it seems very likely that they will complete their Bachelor's degrees in the 2020-2021 
academic year, and  
c. they would fall behind in their studies to a disproportionate degree due to COVID-19 
measures, and can be prevented from falling behind even more by being admitted to a 
Master's degree. 

4.  If a Bachelor's student as referred to in Sub-Paragraph 3 fails to complete their Bachelor's 
degree in the 2020-2021 academic year, the student shall not be eligible to sit examinations, 
complete the final assignment and attend the classes that are part of the units of study that 
make up the Master's degree programme. 
5.  Students must be awarded a Bachelor's degree by 1 September 2021 in order to be able to 
be awarded a Master's degree. If a student fails to meet this condition, the enrollment in the 
master's program will be terminated and the programme cannot be continued. 
 
 

Addendum ad artikel A-3.1 OER Nederlandstalige bacheloropleidingen 

Artikel A-3.1 – Indeling studiejaar 
1. De opleiding wordt verzorgd in een jaarindeling zoals beschreven in het besluit Jaarindeling 
onderwijs volgens 8-8-4 model 2016-2025. 
2. In het eerste opleidingsjaar biedt de opleiding ten minste zes contacturen1 per week aan. 
 
 

Addendum ad artikel A-4.4 OER Nederlandstalige bacheloropleidingen en OER 
Nederlandstalige masteropleidingen 

Artikel A-4.4 – Vaststelling en bekendmaking uitslag  
1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk (deel)tentamen zo spoedig mogelijk vast. 
De examinator verschaft de onderwijsadministratie van de opleiding de nodige gegevens en de 
onderwijsadministratie draagt direct hierna zorg voor registratie van de beoordeling. De 
onderwijsadministratie draagt zorg voor onverwijlde bekendmaking van de beoordeling aan de 
student, met in achtneming van de maximale termijn en van de geldende normen van 
vertrouwelijkheid.  
2. De in lid 1 genoemde termijn bedraagt 18 werkdagen na de dag waarop het tentamen is 
afgelegd. De uitslag wordt in alle gevallen minstens 10 werkdagen voor een mogelijk 
hertentamen bekend gemaakt. De onderwijsdirecteur kan in bijzondere gevallen toestaan dat 
van deze termijnen wordt afgeweken.  

 
1 Onder ‘contacturen’ wordt uitsluitend verstaan de uren die gemoeid zijn met synchroon interactief onderwijs op 
afstand. Hiernaast worden ook andere onderwijsvormen (asynchroon en/of niet-interactief) aangeboden. 
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3. In elk geval van overschrijding van de termijn worden de studenten voordat de termijn 
daadwerkelijk is verstreken via de digitale leeromgeving geïnformeerd over de reden van 
vertraging en de datum waarop de uitslag bekend zal zijn.  
4. De examinatoren stellen de uitslag van een mondeling tentamen aansluitend aan het 
tentamen vast en maken deze bekend aan de student.  
5. Bij de bekendmaking van de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het 
inzage- recht en de vragenbijeenkomst als bedoeld in de artikelen A-4.7 en A-4.8, alsmede op 
de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de Examens als bedoeld in het hierna 
volgende lid.  
6. Een student kan beroep aantekenen tegen de wijze waarop de uitslag tot stand is gekomen 
bij het College van Beroep voor de Examens binnen een termijn van zes weken na 
bekendmaking van de uitslag. In geval van een herbeoordeling door de examinator wordt de 
termijn voor het indienen van een beroepschrift niet opgeschort.  

 
 
Addendum ad article A-4.4 TER Master’s degree programmes taught in English 

Article A-4.4 – Determination and announcement of assessment  
1. The examiner shall determine the result (= mark) of a written (partial) examination as quickly 
as possible. The examiner shall submit the necessary information to the Education Service 
Centre, which ensures that the marks are registered immediately thereafter. The Education Desk 
of the Education Service Centre shall also ensure that the student is immediately notified of the 
mark, taking due account of the maximum period and confidentiality standards. 
2. The examiner communicates the result (=mark) of a course that is tested in writing or 
otherwise as soon as possible via SIS, but in any case, within 18 working days after the day on 
which the examination is taken. In all cases, results are communicated at least 10 working days 
before a possible resit. The director of the Graduate School may permit extensions to these 
deadlines in exceptional cases. 
3. If a deadline is being exceeded, students will be notified before the original deadline via the 
digital learning environment of the reason for the delay and the new date on which results will 
be announced.  
4. The examiners determine the result of an oral examination and communicate this result to 
the student directly after the examination. 
5. When being informed of the results of an examination, students shall also be informed of 
their right as referred to in articles 4.7 and 4.8 to inspect and discuss the examination, as well as 
the option to appeal to the Examinations Appeals Board, as referred to in the subsection 
hereafter. 
6. A student may lodge an appeal with the Examination Appeals Board against the way in which 
the result was determined within six weeks of the announcement of the result. In case of 
reassessment by the examiner, the time period for lodging an appeal remains the same. 

 
 
Addendum ad artikel A-4.5 OER Nederlandstalige bacheloropleidingen en OER 
Nederlandstalige masteropleidingen 

Artikel A-4.5 – Tentamengelegenheden 
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 geldt dat elk vak eenmaal per jaar wordt 
getentamineerd, waarbij een herkansingsmogelijkheid geldt voor studenten die niet zijn 
geslaagd of niet hebben deelgenomen aan de eerste mogelijkheid. De eerste tentamenkans 
wordt geboden binnen het onderwijsblok waarin het vak is aangeboden of het daaropvolgende 
onderwijsblok in hetzelfde studiejaar; de herkansingsmogelijkheid wordt geboden voor het 
begin van het volgende studiejaar. 
2. Vakken waarvan praktijk en/of vaardigheden een substantiële component uitmaken, worden 
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één maal per jaar getentamineerd. 
3. De student die de bacheloropleiding op één vak uit het programma na, niet zijnde de 
bachelorscriptie, heeft behaald, komt desgevraagd in aanmerking voor één extra 
tentamengelegenheid voor dat laatste vak, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. De student heeft gebruik gemaakt van de laatst geboden tentamenkans en/of voorlaatst 
aangeboden tentamenkans; en 
b. De student heeft op enig moment minimaal een 4 behaald voor het betreffende vak of 
een NAV indien het een vak zoals beschreven onder lid 2 betreft; en 
c. De datum van het extra tentamen ligt ten minste twee maanden vóór de datum van het 
eerstvolgende reguliere (her)tentamen van het desbetreffende vak. 

4. Op verzoeken om een extra tentamengelegenheid beslist de Examencommissie binnen een 
redelijke termijn en in ieder geval binnen zes weken na ontvangst van het verzoek, mits de 
student een verzoek om een ‘voortgangscontrole’ via het op de studentenwebsite beschikbaar 
gestelde formulier heeft ingediend. 
5. De Examencommissie kan in geval van bijzondere omstandigheden van de in lid 3 genoemde 
voorwaarden afwijken. 

 
 
Addendum ad article A-4.5 TER Master’s degree programmes taught in English 

Article A-4.5 – Examination opportunities  
1. Notwithstanding the provisions in subsections 2 and 3, each course is examined once per 
year, with the possibility of a resit for students who failed or did not take part in the 
examination.. The first examination opportunity is offered within the period in which the course 
is taught or the period thereafter within the same academic year; the resit opportunity is 
offered in the same academic year. 
2. Courses with a substantial practical or skills element are examined once per year. 
3. The student who has successfully completed the Master’s programme with the exception of 
one course, not being the Master’s thesis, is eligible for one extra examination opportunity for 
that final course, on request, if the following conditions are met: 

a. the student took the most recently scheduled examination or resit and/or the most recent 
examination opportunity prior to it; and 
b. the student obtained at least a 4 for the course in question or a fail (‘NAV’) for a course 
described in subsection 2 at any point in time; and 
c. the date of the extra examination is at least two months before the date of the following 
regular examination or resit of the course concerned. 

4. The Examinations Board will make a decision within a reasonable period of time on requests 
for an extra examination opportunity and in any case within six weeks after receipt of the 
request, provided that the student has submitted the progress check form available on the 
student website. 
5. The Examinations Board may deviate from the conditions mentioned in subsection 3 in the 
event of special circumstances. 
 
 

Addendum ad artikel B-3.4 OER Nederlandstalige masteropleidingen 

Artikel B-3.4 – Schakelprogramma tijdens of na een universitaire opleiding 
1. Degene die over een bachelor- of mastergraad beschikt of bezig is met de 
postpropedeutische fase van een niet-juridische bacheloropleiding kan toelating verzoeken tot 
een schakelprogramma van de volgende masteropleidingen: Arbeidsrecht, Fiscaal recht, 
Gezondheidsrecht, Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht en Strafrecht.  
2. Voor de inhoud van het schakelprogramma wordt verwezen naar artikel B-4.8 van de 
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Onderwijs- en Examenregeling van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en de UvA-website. 
3. Een bewijs van een met goed gevolg afgerond schakelprogramma geldt in combinatie met 
een universitaire bachelorgraad als bewijs van toelating tot de daarin vermelde 
masteropleiding in het aansluitende studiejaar, met inachtneming van eventuele extra 
toelatingsvoorwaarden die voor bepaalde masters of tracks van toepassing zijn (conform artikel 
B-3.2, B-3.3 en B-3.6).  
4. In afwijking van het derde lid en onverminderd het bepaalde in artikel B-3.2 en B-3.3 kan op 
verzoek in studiejaar 2020-2021 toelating tot de masteropleiding plaatsvinden indien de 
student nog onderdelen met een gezamenlijke studielast van maximaal 9 EC uit het 
schakelprogramma moet behalen, mits het ontbreken van de studiepunten het gevolg is van de 
COVID-19 maatregelen. 
5.  Het schakelprogramma moet alsnog zijn afgerond voor 1 september 2021 of (indien eerder) 
voordat het masterdiploma kan worden verstrekt. Indien niet aan deze voorwaarde wordt 
voldaan, wordt de inschrijving van de masteropleiding beëindigd en kan deze niet worden 
vervolgd. 
 
 

Addendum ad article B-3.5 TER Master’s degree programmes taught in English 

Article B-3.5 – Pre-Master’s programme during or after a Bachelor’s programme (WO) 
1. Holders of a Bachelor's or Master’s degree from a research university (Dutch: WO) and 
students who are in their second or third year of a Bachelor’s programme in a field other than 
law (at a research university) may apply for admission to the pre-Master’s programme for the 
Master’s programmes in European Private Law as well as International and European Law. 
2. The content of the pre-Master’s programme is described on the UvA website, in Dutch, 
along with the admissions requirements for each specific programme. 
3. After the successful completion of the pre-Master’s programme, holders of a Bachelor’s 
degree from a research university can be admitted to the relevant Master’s programme, 
provided that they meet any supplementary admission requirements for the relevant 
programme or track (in accordance with articles B-3.2, B-3.3 and B-3.7). 
4.  Notwithstanding the provisions of Sub-Paragraph 3 and without prejudice to the provisions 
of Article B-3.2 and B-3.3, a student may, at his or her request, in academic year 2020-2021 be 
admitted to the master programme if the student is 9 credits or fewer short of completing the 
pre-Master's programme, provided that their failure to obtain these credits in time was due to 
COVID-19 measures. 
5.  Students must complete the pre-Master’s programme by 1 September 2021 in order to be 
able to be awarded a Master's degree. If a student fails to meet this condition, the enrollment in 
the master's program will be terminated and the programme cannot be continued. 
 
 

Addendum ad artikel B-3.5 OER Nederlandstalige masteropleidingen 

Artikel B-3.5 – Schakelprogramma na een hbo-opleiding 
1. Degene die beschikt over een van de hierna genoemde hbo-diploma’s kan via de 
schakelzone van de Open Universiteit een schakelprogramma volgen voor een van de volgende 
masteropleidingen: Arbeidsrecht, Fiscaal recht, Privaatrecht en de track Staats- en 
bestuursrecht van Publiekrecht. De omvang van het schakelprogramma bedraagt maximaal 60 
EC. De inhoud van het schakelprogramma staat beschreven op de website van de OU 
Schakelzone. De toelaatbare hbo-diploma’s zijn: 
a. HBO-Rechten (CROHO 39205) 
b. Hogere Juridische Opleiding (CROHO 34121) 
c. Human Resource Management / Personeel & Arbeid (CROHO 34609) 
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d. Sociaal Juridische dienstverlening (CROHO 34641) 
e. Management, Economie en Recht (CROHO 34435) 
f. Fiscale economie (CROHO 34409) 
g. Fiscaal recht en economie (CROHO 34140) 
2. Degene die beschikt over een diploma HBO-Rechten (CROHO 39205) kan via schakelzone 
van de Open Universiteit een schakelprogramma volgen dat toelating geeft tot alle masters van 
de faculteit, met inachtneming van een eventuele selectieprocedure, of extra 
toelatingsvoorwaarden die voor bepaalde masters of tracks van toepassing zijn (conform artikel 
B-3.2, B-3.3 en B-3.6). De omvang van het schakelprogramma bedraagt maximaal 60 EC. De 
inhoud van het schakelprogramma staat beschreven op de website van de OU Schakelzone. 
3. De in lid 1 en 2 beschreven schakelprogramma’s moeten binnen vier jaar na het behalen 
van het eerste onderdeel worden voltooid om toelating te geven tot de betreffende 
masteropleiding. 
4. In afwijking van het eerste en tweede lid en onverminderd het bepaalde in artikel B-3.2 en 
B-3.3 kan op verzoek in studiejaar 2020-2021 toelating tot de masteropleiding plaatsvinden 
indien de student nog onderdelen met een gezamenlijke studielast van maximaal 20%2 van het 
schakelprogramma moet behalen, mits het ontbreken van de studiepunten het gevolg is van de 
COVID-19 maatregelen. 
5.  Het schakelprogramma moet alsnog zijn afgerond voor 1 september 2021 of (indien eerder) 
voordat het masterdiploma kan worden verstrekt. Indien niet aan deze voorwaarde wordt 
voldaan, wordt de inschrijving van de masteropleiding beëindigd en kan deze niet worden 
vervolgd. 
 
 

Addendum ad article B-3.6 TER Master’s degree programmes taught in English 

Article B-3.6 – Pre-Master’s programme after a Bachelor’s programme (HBO) 
1. Holders of a Bachelor’s degree in Law from a university of applied sciences (Dutch: HBO- 
Rechten, CROHO code 39205) have the option of following a Dutch-language Pre-Master’s 
programme at the ‘Open University’ which allows them to be admitted to the Master’s 
programmes of the Graduate School of Law if completed successfully, including the English- 
language programmes in European Private Law, International and European Law, International 
Criminal Law, as well as Law & Finance. The contents of the pre-Master’s programme are 
described (in Dutch) on the website of the Open University’s Schakelzone. 
2. Students can only be admitted to a Master’s programme at the Graduate School of Law if the 
pre-Master’s programme referred to in subsection 1 is successfully completed within four years 
of passing the examination for the first course as well as provided that they meet any 
supplementary admission, selection and language requirements for the relevant programme or 
track (in accordance with articles B-3.2, B-3.3 and B-3.7). 
4.  Notwithstanding the provisions of Sub-Paragraph 3 and without prejudice to the provisions 
of Article B-3.2 and B-3.3, a student may, at his or her request, be admitted to the master 
program in academic year 2020-2021 if the student is 20%3 or fewer short of completing the 
pre-Master's programme, provided that their failure to obtain these credits in time was due to 
COVID-19 measures. 
5.  Students must complete the pre-Master’s programme by 1 September 2021 in order to be  
able to be awarded a Master's degree. If a student fails to meet this condition, the enrollment in 
the master's program will be terminated and the programme cannot be continued. 

 

 
2 Minimaal 40 EC (van de 50 EC) van het schakelprogramma zonder civiel effect ofwel minimaal 48 EC (van de 60 EC) van 
het schakelprogramma met civiel effect. 
3 At least 40 EC (out of 50 EC) of the pre-Master’s programme without ‘civiel effect’ or at least 48 EC (out of 60 EC) of the 
program with ‘civiel effect’. 
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Addendum ad artikel B-7.1 OER Nederlandstalige bacheloropleidingen 

Artikel B-7.1 – Bindend negatief studieadvies (BSA)  
1a. Om een positief studieadvies te krijgen, moet de student die in 2020-2021 met zijn 
bacheloropleiding is gestart ten minste 39 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar 
van inschrijving voor het eerste studiejaar van het onderwijsprogramma van de 
bacheloropleiding. 
1b. Studenten die in 2019-2020 met hun bacheloropleiding aan de faculteit zijn gestart en een 
uitgesteld BSA hebben ontvangen moeten aan het einde van het tweede jaar van inschrijving 
ten minste 45 EC hebben behaald voor het onderwijsprogramma van het eerste studiejaar van 
de bacheloropleiding. 
2a. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in lid 1 tellen de 
volgende vakken mee, mits deze zijn behaald tijdens het studiejaar waar deze OER betrekking 
op heeft: 

a. alle eerstejaarsvakken van de bachelor Rechtsgeleerdheid en van de bachelor Fiscaal 
recht (vermeld in artikel B-4.1 respectievelijk B-4.2); 
b. het optionele vak Amsterdam Law Firm – stagiair; 
c. het optionele vak Retorica, ratio en recht. 

De studiepunten van toegekende vrijstellingen en vakken die in een eerder studiejaar zijn 
behaald tellen niet mee.  
2b. Voor studenten die in 2019-2020 met hun bacheloropleiding aan de faculteit zijn gestart en 
een uitgesteld BSA hebben ontvangen geldt dat ook de studiepunten van de vakken behaald in 
studiejaar 2019-2020 meetellen bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten. 
3. Voor de student als bedoeld in het eerste lid die voorafgaand aan het studiejaar waar deze 
OER betrekking op heeft of door middel van vrijstellingen voor meer dan 15 EC aan 
eerstejaarsvakken heeft behaald, geldt als norm de omvang van het resterende deel van de 
verplichte vakken van het eerste studiejaar, vermeld in artikel B-4.1 en B-4.2. 
4. Voor de student als bedoeld in het eerste lid die in hetzelfde studiejaar ten behoeve van een 
andere opleiding van wetenschappelijk onderwijs ten minste 15 EC heeft behaald, geldt een 
norm van ten minste 30 EC.4 
5. Aan de student die een verzoek tot uitschrijving vóór 1 februari van het eerste jaar van 
inschrijving doet, wordt onverminderd het in lid 6 bepaalde geen studieadvies als bedoeld in 
artikel A-6.4, lid 1 uitgebracht. Indien de student zich in een volgend studiejaar opnieuw 
inschrijft, zal in dat volgende studiejaar het studieadvies als bedoeld in artikel A-6.4, lid 1 
worden uitgebracht. 
6. Aan de student die op grond van art. A-6.4, lid 6 voor drie jaar is uitgesloten van 
herinschrijving en zich na drie jaar opnieuw als student inschrijft voor de door de faculteit 
verzorgde bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht, zal opnieuw het studieadvies 
als bedoeld in artikel A-6.4, lid 1 worden uitgebracht. 

 
 
Vaststelling 
Dit aangepaste addendum is vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Universiteit van Amsterdam op 2 maart 2021. 
 
Adoption 
This adapted addendum was adopted by the Dean of the Faculty of Law at the University of 
Amsterdam on 2 March 2021. 

 
4 Voor de student gestart in 2020-2021 geldt dat de norm van 39 EC voor minimaal 9 EC en maximaal 15 EC 
mag worden ingevuld met punten die in hetzelfde studiejaar ten behoeve van een andere wetenschappelijke 
opleiding zijn behaald. 


	Aanleiding addendum
	Reason addendum
	Addendum ad artikel A-2.2 OER Nederlandstalige bacheloropleidingen
	Addendum ad artikel A-2.2 OER Nederlandstalige masteropleidingen
	Addendum ad article A-2.2 TER Master’s degree programmes taught in English
	Addendum ad artikel A-3.1 OER Nederlandstalige bacheloropleidingen
	Addendum ad artikel A-4.4 OER Nederlandstalige bacheloropleidingen en OER Nederlandstalige masteropleidingen
	Addendum ad article A-4.4 TER Master’s degree programmes taught in English
	Addendum ad artikel A-4.5 OER Nederlandstalige bacheloropleidingen en OER Nederlandstalige masteropleidingen
	Addendum ad article A-4.5 TER Master’s degree programmes taught in English
	Addendum ad artikel B-3.4 OER Nederlandstalige masteropleidingen
	Addendum ad article B-3.5 TER Master’s degree programmes taught in English
	Addendum ad artikel B-3.5 OER Nederlandstalige masteropleidingen
	Addendum ad article B-3.6 TER Master’s degree programmes taught in English
	Addendum ad artikel B-7.1 OER Nederlandstalige bacheloropleidingen

