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ADDENDUM OP DE ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN VAN DE BACHELOR- EN
MASTEROPLEIDINGEN VAN ERASMUS SCHOOL OF LAW 2019-2020
1.
TOEPASSELIJKHEID VAN HET ADDENDUM
Dit addendum is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregelingen van de bachelor- en
masteropleidingen van Erasmus School of Law 2019-2020 en is van toepassing op het onderwijs, de
tentamens en de examens van de opleidingen van Erasmus School of Law en op alle studenten die
deelnemen aan dat onderwijs, tentamens en de examens (daaronder eveneens begrepen
toelatingstoetsen). Waar aangegeven vervangt dit addendum de bepalingen uit de Onderwijs- en
examenregelingen van de bachelor- en masteropleidingen zoals vastgesteld op 24 augustus 2019. Bij
strijd met deze Onderwijs- en examenregelingen is het addendum van toepassing.

2.

BINDEND STUDIEADVIES
Naar aanleiding van de Kamerbrief COVID-19-aanpak Hoger Onderwijs d.d. 19 maart 2020 van de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen gepubliceerde Servicedocumenten HO-aanpak Coronavirus COVID-19 en de
richtlijnen van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit heeft de decaan, na advies te
hebben ingewonnen bij de Faculteitsraad en de Opleidingscommissies, besloten om de normen voor
het bindend studieadvies (BSA) voor het collegejaar 2019-2020 als volgt vast te stellen:
2.1.
Bindend studieadvies voltijd opleiding
In afwijking van de Onderwijs- en examenregelingen van de:
Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid: art. 28 lid 1
Bacheloropleiding Fiscaal recht: art. 28 lid 1
Bacheloropleiding Criminologie: art. 26
1. Studenten met een inschrijving voor de voltijd opleiding die op 1 september 2019 met de
opleiding zijn gestart en op 1 februari 2020 nog stonden ingeschreven krijgen in augustus 2020
een aangehouden BSA als zij voor het tentamen van blok 1 een (afgeronde) 5 of hoger hebben
behaald én voor het tentamen van blok 2 een (afgeronde) 5 of hoger hebben behaald. Zij
moeten in augustus 2021 aan de BSA norm voldoen (60 EC B1, met inachtneming van de
compensatieregeling B1).
2. Studenten met een inschrijving voor de voltijd opleiding die op 1 september 2019 met de
opleiding zijn gestart en op 1 februari 2020 nog stonden ingeschreven krijgen in augustus 2020
een negatief bindend studieadvies als zij voor de tentamens van de blokken 1 en 2 één of twee
vieren of lager hebben behaald. Ook studenten die voor een van de tentamens van blok 1 of 2,
dan wel voor beide tentamens geen resultaat hebben behaald krijgen een negatief bindend
studieadvies in augustus 2020.
2.2.
Bindend studieadvies deeltijd opleiding
In afwijking van de Onderwijs- en examenregeling van de:
Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid: art. 28 lid 2
Bacheloropleiding Fiscaal recht: art. 28 lid 2
Studenten met een inschrijving voor de deeltijd opleiding die op 1 september 2019 met de
deeltijdopleiding zijn begonnen en op 1 februari 2020 nog stonden ingeschreven voor de
deeltijdopleiding krijgen in augustus 2020 een aangehouden BSA en moeten in augustus 2021 aan de
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BSA norm voor de deeltijdopleiding voldoen (39 EC inclusief JAV I en Rechtssociologie, met
inachtneming van de compensatieregeling B1) als zij zich per 1 september 2020 voor de
deeltijdopleiding herinschrijven.
2.3.

Bindend studieadvies mr.drs. programma en de Double Degree in Recht en Bedrijfskunde
ESL-RSM
In afwijking van de Onderwijs- en examenregelingen van de:
Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid: art. 28 lid 3 en lid 5
Bacheloropleiding Fiscaal recht: art. 28 lid 3 en lid 5
Mr.drs. en ESL-RSM studenten die op 1 september 2017 zijn begonnen aan de opleiding
Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht in het kader van het mr.drs. programma of het ESL-RSM (Recht en
Bedrijfskunde) programma en die het B1 nog niet hebben afgerond krijgen in augustus 2020 een
aangehouden BSA voor de opleiding Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht en moeten in augustus 2021
aan de BSA norm voldoen (60 EC B1 ESL, met inachtneming van de compensatieregeling B1)
3.

JURIDISCH-ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN I EN II (RECHTSGELEERDHEID EN FISCAAL
RECHT)

In afwijking van de Onderwijs- en examenregelingen van de:
Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid: art. 15 lid 1
Bacheloropleiding Fiscaal recht: art. 15 lid 1
3.1.
Voltijdstudenten en deeltijdstudenten
Voor studenten die op grond van de in de Onderwijs- en examenregeling 2019 geldende BSA-norm
het vak Juridisch-Academische Vaardigheden I (JAV-I) in het eerste jaar van inschrijving moesten
afronden geldt:
Indien JAV-I met een voldoende is afgerond in het collegejaar 2019-2020:
• Herkansing van (een van) de deeltentamens van JAV-I is niet mogelijk.
• Het vak Juridisch-Academische Vaardigheden II kan in het collegejaar 2020-2021 volledig
worden gevolgd.
Indien JAV-I met een onvoldoende is afgerond in het collegejaar 2019-2020:
• Indien JAV-I met een onvoldoende is afgerond en voor het B1 werkstuk een 5 is behaald,
bestaat in het collegejaar 2019-2020 een beperkte mogelijkheid tot het herstellen van het
B1 werkstuk (deeltentamen IV). Studenten krijgen de mogelijkheid het werkstuk zodanig te
verbeteren dat het eindcijfer een 6 wordt, althans als daarmee het eindcijfer voor JAV-I in
totaal ook een voldoende is.
• Voor de studenten waarvoor dit niet van toepassing is, dan wel voor de studenten voor wie
deze mogelijkheid alsnog niet tot een voldoende voor JAV-I kan leiden, geldt dat zij in het
collegejaar 2020-2021 de deeltentamens waarvoor zij een onvoldoende hebben gehaald,
éénmaal opnieuw afleggen totdat het eindcijfer voor JAV- I op een voldoende uitkomt en
daarmee het vak is afgerond.
• De onderdelen van JAV-I die nogmaals moeten worden afgelegd worden in het
vrijdagmiddagonderwijs gevolgd.
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•
•

De cijfers van de deeltentamens waarvoor een voldoende is behaald, blijven staan en deze
deeltentamens kunnen niet opnieuw worden afgelegd.
Het vak Juridisch-Academische Vaardigheden II mag in collegejaar 2020-2021 worden
gevolgd en de deeltentamens mogen worden afgelegd, met uitzondering van het
(mondelinge) onderdeel Moot Court. Het onderdeel Moot Court mag alleen worden gevolgd
indien en zodra JAV-I in totaal met een voldoende is afgesloten.

Indien JAV-I niet is afgerond: niet alle deeltentamens zijn in het collegejaar 2019-2020 afgelegd:
• Het vak JAV-I kan pas worden afgerond als alle deeltentamens zijn afgelegd en het
gemiddelde eindcijfer een voldoende is.
• De cijfers van de deeltentamens waarvoor in het collegejaar 2019-2020 een voldoende is
behaald, blijven staan. Deze deeltentamens kunnen niet opnieuw worden afgelegd.
• Deeltentamen die in het studiejaar 2019-2020 niet zijn afgelegd moeten in het collegejaar
2020-2021 worden afgelegd.
• De onderdelen van JAV-I die nogmaals moeten worden afgelegd worden in het
vrijdagmiddagonderwijs gevolgd, tenzij studenten hier persoonlijk een ander bericht over
hebben ontvangen van het JAV team.
• Deeltentamens waarvoor in het collegejaar 2019-2020 een onvoldoende is behaald mogen
in het collegejaar jaar 2020-2021 éénmaal opnieuw worden afgelegd, totdat het gemiddelde
eindcijfer voor JAV-I in collegejaar 2020-2021 op een voldoende uitkomt en daarmee het vak
is afgerond.
• Het vak Juridisch-Academische Vaardigheden II mag in het collegejaar 2020-2021 worden
gevolgd en de deeltentamens mogen worden afgelegd, met uitzondering van het
(mondelinge) onderdeel Moot Court. Het onderdeel Moot Court mag alleen worden gevolgd
indien en zodra JAV-I in totaal met een voldoende is afgesloten.
3.2.
Mr.drs. studenten en dubbelstudenten Recht en Bedrijfskunde:
Studenten die deelnemen aan het mr.drs. programma en het Double Degree programma Recht en
Bedrijfskunde moeten op grond van de in de Onderwijs- en examenregeling 2019 geldende BSAnorm het vak Juridisch-Academische Vaardigheden I (JAV-I) aan het eind van het derde jaar van
inschrijving hebben afrond.
Studenten die in het collegejaar 2019-2020 een onvoldoende hebben behaald voor de
deeltentamens 3 en/of 4 van JAV-I, kunnen deze deeltentamens in het collegejaar 2020-2021
opnieuw afleggen.
4.

RESEARCH LAB – DE BASIS: INSTROOM IN RESEARCH LAB – DE VERDIEPING

In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de bachelor Criminologie: art. 16:
Indien alle modules van Research Lab – de Basis met een voldoende zijn afgerond in het
collegejaar 2019-2020:
• Herkansing van (een van) de deeltentamens van Research Lab – de Basis is niet mogelijk.
• Het vak Research Lab – de Verdieping kan in het collegejaar 2020-2021 volledig worden
gevolgd.
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In afwijking van de Onderwijs en examenregeling van de bachelor Criminologie: art. 17 lid 3:
Indien een of meer modules van Research Lab – de Basis met een onvoldoende zijn afgerond in
het collegejaar 2019-2020:
•

•

•

•

•

Modules 1A, 1C, 1D:
In het geval dat module 1A, 1C of 1D met een onvoldoende is afgerond dan kon deze direct
na de module worden herkanst in het collegejaar 2019-2020. Voor studenten voor wie deze
mogelijkheid alsnog niet tot een voldoende heeft geleid of leidt, geldt dat zij in collegejaar
2020-2021 de modules waarvoor zij een onvoldoende hebben gehaald opnieuw mogen
volgen en maken.
De cijfers van deze modules waarvoor wel een voldoende is behaald, blijven staan en deze
kunnen niet opnieuw worden gemaakt.
Module 1 B (JAV)
In het geval dat module 1B (JAV) met een onvoldoende is afgerond en een 5 is behaald voor
deelopdracht 3, bestaat in het collegejaar 2019-2020 een beperkte mogelijkheid tot het
herstellen hiervan: studenten krijgen de mogelijkheid deelopdracht 3 zodanig te verbeteren
dat het cijfer voor die opdracht een 6 wordt, althans als daarmee het eindcijfer voor module
1B (JAV) in totaal ook een voldoende is.
Voor de studenten waarvoor deze regeling niet van toepassing is, dan wel voor de studenten
voor wie deze mogelijkheid alsnog niet tot een voldoende voor module 1B (JAV) leidt, geldt
dat zij in collegejaar 2020-2021 de deeltentamens waarvoor zij een onvoldoende hebben
gehaald, opnieuw volgen en maken, totdat het eindcijfer voor module 1B (JAV) op een
voldoende uitkomt.
De cijfers van de deeltentamens waarvoor wel een voldoende is behaald, blijven staan en
kunnen daarom niet opnieuw worden gevolgd en gemaakt.

De studenten die mogen deelnemen aan de tweedejaarsvakken, mogen het vak Research Lab – de
Verdieping volledig volgen.
Indien Research Lab – de Basis is niet afgerond: niet aan alle modules is deelgenomen in het
collegejaar 2019-2020:
• Het vak Research Lab de Basis is geheel afgerond als aan alle modules is deelgenomen en
voor alle modules een voldoende is behaald.
• De cijfers van de modules waarvoor een voldoende is behaald, blijven staan en kunnen niet
opnieuw worden gevolgd en gemaakt.
•

•

Modules 1A, 1C, 1D: niet deelgenomen in collegejaar 2019-2020
De module (1A, 1C of 1D) waaraan niet is deelgenomen in het collegejaar 2019-2020 moet in
het collegejaar 2020-2021 alsnog worden gevolgd.
Module IB (JAV): niet deelgenomen in collegejaar 2019-2020
Als in het collegejaar 2019-2020 niet is deelgenomen aan één of meer deeltentamens van
module 1B JAV dan moet(en) dit/deze deeltentamen(s) alsnog worden afgelegd in het
collegejaar 2020-2021.
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•

Modules waarvoor een onvoldoende is behaald in 2019-2020
Als voor andere modules (1A, 1C en 1D) en deeltentamens (module 1B JAV) geldt dat indien
wel is deelgenomen, maar een onvoldoende is gehaald voor een module, dan mag die
module in het collegejaar 2020-2021 opnieuw worden gevolgd en gemaakt. Voor module 1B
JAV geldt dat alleen het deeltentamen of de deeltentamens waarvoor een onvoldoende is
gehaald opnieuw worden gemaakt. De cijfers van de deeltentamens waarvoor al een
voldoende is gehaald blijven staan en kunnen daarom niet opnieuw worden gemaakt.

De studenten die mogen deelnemen aan de tweedejaarsvakken, mogen het vak Research Lab – de
Verdieping volledig volgen.
5.

RESEARCH LAB – DE VERDIEPING: INSTROOM IN RESEARCH LAB – DE TOEPASSING

In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de bachelor Criminologie: art. 18 lid 2:
Indien alle modules van Research Lab – de Verdieping zijn met een voldoende zijn afgerond
• In het collegejaar 2020-2021 kan worden deelgenomen aan het vak Research Lab – de
Toepassing, indien voldaan is aan het voortgangsvereiste B3: tenminste het eerste
bachelorjaar is afgerond en ten minste 38 EC aan onderdelen uit het tweede bachelorjaar is
behaald is.
In afwijking van de Onderwijs- en examenregeling van de bachelor Criminologie: art. 18 lid 2:
Indien één of meer van de modules van Research Lab – de Verdieping met een onvoldoende
afgerond
• Studenten die in het collegejaar 2019-2020 één van de modules ook na herkansing met een
onvoldoende hebben afgerond kunnen deze modules in het collegejaar 2020-2021 opnieuw
volgen en maken.
• De cijfers van de modules en deelopdrachten (in het geval van module 2C) waarvoor in het
collegejaar 2019-2020 een voldoende is behaald, blijven in het collegejaar 2019-2020 staan
en kunnen niet opnieuw worden gevolgd of gemaakt.
• Studenten met een onvoldoende voor module 2A, 2B, 2D en/of deelopdracht 1 van module
2C, ook na de herkansingsmogelijkheid in het collegejaar 2019-2020, mogen in het
collegejaar 2020-2021 niet deelnemen aan Reserach Lab - de Toepassing.
• De studenten die in het collegejaar 2019-2020 module 2A, 2B, 2D en deelopdracht 1 van
module 2C met een voldoende hebben afgerond, maar module 2E en/of deelopdrachten 2
en/of 3 van module 2C niet, mogen in het collegejaar 2020-2021 deelnemen aan Research
Lab – de Toepassing, indien zij voldoen aan het voortgangsvereiste B3: tenminste het eerste
bachelorjaar hebben afgerond en ten minste 38 EC aan onderdelen uit het tweede
bachelorjaar behaald hebben. De 7,5 EC die behaald kunnen worden met Research Lab – de
Verdieping worden hierbij meegeteld. Dit betekent niet dat de 7,5 EC al formeel behaald zijn
voor het bachelordiploma, daartoe moeten ook de andere modules nog worden behaald.
Indien niet volledig deelgenomen aan Research Lab – de Verdieping
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•

•

•

Als niet aan alle modules of deelopdrachten volledig is deelgenomen (waaronder aan
inspanningsverlichtingen is voldaan zoals het inleveren van eindopdrachten), dan kan
Research Lab – de Verdieping niet worden afgerond. Dat betekent dat studenten de module
(2A, 2B, 2D of 2E) of deelopdracht (module 2C) waaraan niet is deelgenomen in collegejaar
2020-2021 alsnog zullen moeten volgen. De cijfers van de modules of deelopdrachten (in
het geval van module 2C) waarvoor wel een voldoende is behaald, blijven in het collegejaar
2020-2021 staan en deze kunnen niet opnieuw worden gevolgd en gemaakt.
Studenten die module 2A, 2B, 2D en/of deelopdracht 1 van module 2C, niet volledig hebben
deelgenomen of een onvoldoende hebben gehaald, ook na de herkansingsmogelijkheid,
mogen in het collegejaar 2020/2021 nog niet deelnemen aan Research Lab - de Toepassing.
Studenten die module 2A, 2B, 2D en deelopdracht 1 van module 2C met een voldoende
hebben afgerond, maar niet aan module 2E en/of deelopdrachten 2 en/of 3 van module 2C
hebben deelgenomen of een onvoldoende hiervoor hebben gehaald, ook na de
herkansingsmogelijkheid, mogen in het collegejaar 2020-2021 deelnemen aan Research Lab
– de Toepassing, indien zij voldoen aan het voortgangsvereiste B3: tenminste het eerste
bachelorjaar hebben afgerond en ten minste 38 EC aan onderdelen uit het tweede
bachelorjaar behaald hebben. De 7,5 EC die behaald kunnen worden met Research Lab – de
Verdieping worden hierbij dan meegeteld. Dit betekent niet dat de 7,5 EC al formeel behaald
zijn voor het bachelordiploma, daartoe moeten ook de andere modules nog worden
behaald.

6.

INSTROOMEISEN VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN, PREMASTERPROGRAMMA’S EN DE
BACHELOROPLEIDINGEN COLLEGEJAAR 2020-2021
Op grond van de Servicedocumenten HO-aanpak Coronavirus COVID-19 van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de algemene richtlijnen van het College van Bestuur van
de Erasmus Universiteit heeft de decaan, na verkregen instemming van de Faculteitsraad en
verkregen advies van de Opleidingscommissies, het volgende besloten ten aanzien van de
instroomeisen voor de masteropleidingen voor het collegejaar 2020-2021.
6.1.
Instroomregeling masteropleidingen collegejaar 2020-2021
De Onderwijs- en examenregelingen van de masteropleidingen bepalen welke bacheloropleidingen
toelating geven tot de masteropleidingen, waarbij voor sommige bacheloropleidingen aanvullende
eisen zijn gesteld. De in de Onderwijs- en examenregeling vastgestelde algemene toelatingseisen en
aanvullende eisen blijven van kracht.
6.1.1. Instroom op grond van een onafgeronde bacheloropleiding of een onafgerond
premasterprogramma
In afwijking van de Onderwijs- en examenregelingen van de:
Master Aansprakelijkheid en Verzekering: art. 8 lid 7
Master Arbeidsrecht: art. 8 lid 9
Master Commercial Law: art. 7 lid 10
Master Criminologie: art 8 lid 4
Master Financieel recht: art. 8 lid 8
Master Fiscaal recht: art. 8 lid 3
Addendum op de Onderwijs- en examenregelingen Erasmus School of Law 2019-2020

7
Master Rechtsgeleerdheid: art 8 lid 14
Master Ondernemingsrecht: art. 8 lid 9
Master Recht van de Gezondheidszorg: art. 8 lid 6
Togamaster: art. 8 lid 9
wordt onder de volgende voorwaarden voorwaardelijke toelating verleend tot de
masteropleidingen per 1 september 2020:
1. Instroom op grond van een onafgeronde bacheloropleiding
Onverminderd de onder punt 3 genoemde eis geldt dat tenminste 162 EC, waaronder in elk
geval de bachelorscriptie, moeten zijn behaald.
• Voor studenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht van Erasmus School of Law betekent
dit dat de minor ofwel maximaal 2 vakken van 7 EC niet zijn behaald. Het vak Juridischeacademische vaardigheden III (Onderzoeksvaardigheden en het Bachelorwerkstuk) moet
zijn behaald.
Voor studenten Fiscaal recht van Erasmus School of Law die aan bovengenoemde eis
voldoen geldt daarenboven dat zij kunnen instromen in de master Aansprakelijkheid &
Verzekering, Arbeidsrecht, Commercial Law, Ondernemingsrecht, Recht van de
gezondheidszorg, Rechtsgeleerdheid of de Togamaster als zij maximaal één van de in
bijlage 2 van de Onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende masteropleiding
(instroomeisen) genoemde aanvullende vakken niet hebben behaald.
• Voor studenten Criminologie van Erasmus School of Law betekent dit dat de minor ofwel
maximaal 2 vakken van 7 EC ofwel maximaal 3 vakken van 6 EC niet zijn behaald. De
vakken Research Lab – de Verdieping en Onderzoeksvaardigheden 1 en 2 moeten zijn
behaald.
• Voor externe studenten die een toelating gevende bacheloropleiding volgen in
Nederland of een van de overige landen behorend tot de Europese Economische ruimte
(EER) geldt dat, indien zij niet voor 1 september 2020 een voldoende cijfer hebben
ontvangen voor de bachelorscriptie, zij vóór 1 september een verklaring van de
examencommissie van hun opleiding moeten overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is
ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend vóór 15 september 2020.
Zij moeten 162 EC, inclusief de bachelorscriptie, hebben behaald. Indien ernstige twijfel
bestaat over de haalbaarheid en studeerbaarheid van de combinatie van de bacheloren de masteropleiding is de decaan bevoegd een student de toelating tot de
masteropleiding te weigeren.
N.B. Voor studenten die een toelating gevende bacheloropleiding volgen in een niet-EER
land wordt niet afgeweken van de toelatingseisen als genoemd in de Onderwijs- en
examenregelingen. Deze studenten kunnen uitsluitend op grond van een afgeronde
bacheloropleiding worden toegelaten.
2. Instroom op grond van een onafgerond premasterprogramma
Onverminderd de onder punt 3 genoemde eis gelden voor de premasterprogramma’s de
volgende eisen:
• Premasterprogramma ESL Algemeen (60 EC of 63 EC):
Studenten die het programma van 60 EC doen, moeten tenminste 53 EC, waaronder de
JAV-schrijfopdracht, hebben behaald.
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•
•

Studenten die het programma van 63 EC doen, moeten tenminste 56 EC hebben
behaald.
Premasterprogramma Financieel recht zonder civiel effect (totaal 56 EC):
Studenten moeten tenminste 49 EC hebben behaald.
Premasterprogramma Recht van de gezondheidszorg (totaal 56 EC):
Studenten moeten tenminste 49 EC hebben behaald.

3. De vakken als genoemd in de instroomtabel moeten in alle hiervoor genoemde gevallen zijn
behaald om op grond van deze instroomregeling tot de desbetreffende master te worden
toegelaten.
6.1.2. Overige voorwaarden
1. Het bewijs van toelating voor de masteropleiding wordt afgegeven voor 1 jaar. Indien de
bacheloropleiding of het premasterprogramma niet is afgerond vóór 1 september 2021, zal
voor het collegejaar 2021-2022 geen bewijs van toelating worden verstrekt voor een van de
masteropleidingen van Erasmus School of Law. Dit betekent dat deze studenten zich niet
kunnen herinschrijven voor de masteropleiding voor het collegejaar 2021-2022.
2. Het afsluitend examen van de masteropleiding kan niet worden afgelegd indien de
bacheloropleiding of het premasterprogramma niet is afgerond.
6.1.3. Hardheidsclausule
De examencommissie van Erasmus School of Law is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden
van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze instroomstroomregeling mochten
voordoen.

Instroomtabel
Masteropleiding

Variant/specialisatie

Rechtsgeleerdheid

Privaatrecht

Staats- en
bestuursrecht
Strafrecht
Legal Theory
International and
European Union Law
Aansprakelijkheid &
Verzekering

Verplicht behaalde vakken voor
studenten van Erasmus School
of Law
• Verbintenissenrecht
• Goederen- en
insolventierecht
• Burgerlijk procesrecht
• Staatsrecht
• Bestuursrecht
•
•
Geen
•
•
•
•
•

Formeel strafrecht
Materieel strafrecht
European Union Law
of
Public International Law
Verbintenissenrecht
Goederen- en
insolventierecht
Burgerlijk procesrecht

Verplichte
vakken/Voorkenniseisen
voor externe studenten
Op grond van inhoud en
omvang gelijkwaardige
vakken
Op grond van inhoud en
omvang gelijkwaardige
vakken
Op grond van inhoud en
omvang gelijkwaardige
vakken
Geen
Op grond van inhoud en
omvang gelijkwaardige
vakken
Op grond van inhoud en
omvang gelijkwaardige
vakken
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Arbeidsrecht

•

Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

•

Ondernemingsrecht

Geen
•
•

Ondernemingsrecht
Handelsrecht

Commercial Law

Recht van de
Gezondheidszorg
Togamaster
Financieel recht
Fiscaal recht

Commercial Law
Commercial and
Company Law
Maritime Law and
Transport Law

•

Handelsrecht

International Trade
Law

•

Handelsrecht

International
Arbitration and
Business Law

•

Handelsrecht

Directe belastingen

Indirecte belastingen
Criminologie

Criminologie

Geen*
Zie basismaster
Geen
• Inkomstenbelasting
• Winst
• Vennootschapsbelasting
• Internationaal en
Europees belastingrecht
• Openbare financiën
• Omzetbelasting
Bachelor Criminologie:
• Inleiding Criminologie
• Methoden en
technieken 1
• Methoden en
technieken 2
• Theoretische
Criminologie

Een op grond van inhoud
en omvang gelijkwaardig
vak
Een op grond van inhoud
en omvang gelijkwaardig
vak
Geen
Op grond van inhoud en
omvang gelijkwaardige
vakken
Een op grond van inhoud
en omvang gelijkwaardig
vak
Een op grond van inhoud
en omvang gelijkwaardig
vak
Een op grond van inhoud
en omvang gelijkwaardig
vak
Geen*
Zie basismaster
Geen
Op grond van inhoud en
omvang gelijkwaardige
vakken

Op grond van inhoud en
omvang gelijkwaardige
vakken
Bachelor
Criminologie:
• Gelijkwaardige
vakken
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Wetenschappen:
• Minor
Criminologie
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juridisch vak
• 15 EC
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Bachelor
Rechtsgeleerdheid:
• 35 EC
criminologisch
relevante vakken
• 15 EC
Methodische
vakken
(kwalitatief en
kwantitatief)

Bachelor Rechtsgeleerdheid:
• Minor Criminologie
• Methoden en
technieken 1 en 2

IMARC

Gewenste voorkennis wordt
beoordeeld door de
toelatingscommissie

Gewenste voorkennis
wordt beoordeeld door
de toelatingscommissie

*Aanbevolen vakken: Verbintenissenrecht, Goederen- en insolventierecht, Bestuursrecht, Ondernemingsrecht
(voor externe studenten: op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken)

6.2.

Instroomregeling premasterprogramma’s collegejaar 2020-2021

6.2.1 Voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Recht van de Gezondheidszorg
In aanvulling op art. 34 lid 1 van de Onderwijs- en examenregeling van de Bachelor
Rechtsgeleerdheid: instroom op grond van een onafgeronde bachelor Geneeskunde of
Gezondheidswetenschappen tot het premasterprogramma Recht van de Gezondheidszorg.
Voor voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma moet aan de volgende voorwaarden
zijn voldaan:
1. Tenminste 162 EC van de bachelor, waaronder in elk geval een afgeronde
bachelorscriptie, moeten zijn behaald.
2. Mocht de scriptie op het moment van aanmelding voor het premasterprogramma nog
niet zijn afgerond, dan moeten studenten vóór 1 september 2020 een verklaring van de
examencommissie van hun opleiding overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is
ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend vóór 15 september 2020.
6.2.2. Voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Financieel recht zonder civiel
effect
In aanvulling op art. 34 lid 2 van de Onderwijs- en examenregeling van de Bachelor
Rechtsgeleerdheid: instroom op grond van een onafgeronde HBO-opleiding Management, Economie
en Recht of Economie tot het premasterprogramma Financieel recht zonder civiel effect.
Voor voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Financieel recht moet aan de volgende
voorwaarden zijn voldaan:
1. De toelatingstoets van Erasmus School of Law is behaald.
2. Tenminste 222 EC (inclusief propedeuse), waaronder in elk geval de bachelorscriptie,
moeten zijn behaald.
Mocht de scriptie op het moment van aanmelding voor het premasterprogramma nog
niet zijn afgerond, dan moeten studenten vóór 1 september 2020 een verklaring van de
examencommissie van hun opleiding overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is
ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend vóór 15 september 2020.
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3. Een positief afrondingsadvies van de HBO-instelling is vóór 20 augustus 2020 afgegeven.
6.2.3. Voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma ESL Algemeen
In afwijking van art. 34 lid 3 van de Onderwijs- en examenregeling van de Bachelor
Rechtsgeleerdheid: instroom op grond van een onafgeronde HBO- opleiding Recht tot het
premasterprogramma ESL Algemeen.
Voor voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Financieel recht moet aan de volgende
voorwaarden zijn voldaan:
1. De toelatingstoets van Erasmus School of Law is behaald.
2. Tenminste 222 EC (inclusief propedeuse), waaronder in elk geval de bachelorscriptie,
moeten zijn behaald.
Mocht de scriptie op het moment van aanmelding voor het premasterprogramma nog
niet af zijn, dan moeten studenten vóór 1 september 2020 een verklaring van de
examencommissie van hun opleiding overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is
ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend vóór 15 september 2020.
3. Een positief afrondingsadvies van de HBO-instelling is vóór 20 augustus 2020 afgegeven.
6.2.4. Overige voorwaarden
1. In aanvulling op art. 34 lid 7 van de Onderwijs- en examenregeling bachelor
Rechtsgeleerdheid:
Voorwaardelijke toelating tot een premasterprogramma op grond van deze
instroomregeling geldt tot 1 september 2021. Als de bacheloropleiding niet is afgerond vóór
1 september 2021, dan is herinschrijving voor het premasterprogramma voor het collegejaar
2021-2022 niet mogelijk.
2. In aanvulling op art. 35 lid 1 van de Onderwijs- en examenregeling bachelor
Rechtsgeleerdheid:
Instroom in de masteropleiding is uitsluitend mogelijk als zowel het premasterprogramma
als de voor toelating tot het premasterprogramma vereiste HBO- of WO-bacheloropleiding is
afgerond. De masteropleidingen hanteren 1 instroommoment: 1 september. Tussentijdse
instroom in de masteropleiding is niet mogelijk.
6.2.5. Hardheidsclausule
De examencommissie van Erasmus School of Law is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden
van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze instroomstroomregeling mochten
voordoen.
6.3.

Voorwaardelijke toelating tot de bacheloropleidingen op grond van een onafgeronde HBOpropedeuse
In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de
Bachelor Rechtsgeleerdheid: art. 7 lid 2
Bachelor Fiscaal recht: art. 7 lid 2
Bachelor Criminologie: art. 7 lid 2
Voor voorwaardelijke toelating tot de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en
Criminologie op grond van een onafgeronde HBO-propedeuse moet aan de volgende voorwaarden
zijn voldaan:
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1. Vóór 1 augustus 2020 is een positief afrondingsadvies van de HBO-instelling overgelegd,
waarin de verwachting wordt uitgesproken dat de student vóór 1 januari 2021 de
propedeuse kan en zal afronden.
2. De decaan kan besluiten de student voorwaardelijk toe te laten tot de opleiding. De
decaan is bevoegd dit besluit te nemen met inachtneming van de studielast van onze
bacheloropleidingen, en indien maximaal 6 EC aan propedeusevakken nog moeten
worden behaald.
3. Indien meer dan 6 EC aan propedeusevakken nog moeten worden behaald, is
voorwaardelijke toelating niet mogelijk. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
4. Indien studenten niet vóór 1 januari 2021 de propedeuse hebben behaald, worden zij
per 1 januari 2021 uitgeschreven.

7.
TENTAMENS
De overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis hebben ertoe geleid dat vanaf 12 maart
2020 bij de tentaminering en daarmee samenhangende zaken (aantal tentamenmogelijkheden,
aanmelding voor tentamens, inzage en nabespreking) is afgeweken van de Onderwijs- en
examenregelingen.
De decaan kan als gevolg van onvoorziene omstandigheden afwijken van de Onderwijs- en
examenregeling op grond van:
Bachelor Rechtsgeleerdheid: art. 61
Bachelor Fiscaal recht: art. 58
Bachelor Criminologie: art. 56
Master Aansprakelijkheid en Verzekering: art. 46
Master Arbeidsrecht: art. 46
Master Commercial Law: art. 42
Master Criminologie: art 39
Master Financieel recht: art. 44
Master Fiscaal recht: art. 42
Master Rechtsgeleerdheid: art. 44
Master Ondernemingsrecht: art. 44
Master Recht van de Gezondheidszorg: art. 44
Togamaster: art. 45
De decaan heeft in overeenstemming met de richtlijnen van het College van Bestuur van de Erasmus
Universiteit, in nauw overleg met de examencommissie en met instemming van de Faculteitsraad op
grond van onvoorziene omstandigheden, althans op gronden die de Onderwijs- en
examenregelingen aan de decaan toekent, het volgende besloten.
7.1.

Bacheloropleidingen

7.1.1. Eisen te stellen aan de inhoud van een tentamen
In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de:
Bachelor Rechtsgeleerdheid: art. 38 lid 4
Bachelor Fiscaal recht: art. 35 lid 4
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Bachelor Criminologie: art. 33 lid 4
Op grond van de in de bovenstaande artikelen toegekende bevoegdheid heeft de decaan besloten
dat het eindcijfer van een aantal tentamens voor meer dan 60% wordt bepaald door het multiple
choice gedeelte van het tentamen. Studenten zijn hierover geïnformeerd via Canvas en emailberichten.

7.1.2 Andere vorm van tentamens
Aanvullend op de Onderwijs- en examenregeling van de:
Bachelor Rechtsgeleerdheid: art. 39 lid 1
Bachelor Fiscaal recht: art. 36 lid 1
Bachelor Criminologie: art. 34 lid 1
In ieder geval zo lang de coronamaatregelen gelden is het uitgangspunt dat online wordt
getentamineerd totdat fysieke tentaminering voor alle aan de tentamens deelnemende studenten
op de campus mogelijk is. Bij online tentamens kan online gesurveilleerd worden. Nadere regels over
online surveillance (proctoring) worden vastgelegd in het addendum bij de Regels van de
examencommissie 2019-2020.
In het studiejaar 2019-2020 worden als gevolg van de coronamaatregelen met ingang van 12 maart
tentamens in een andere vorm afgenomen dan bij aanvang van het studiejaar is gepubliceerd.
Studenten zijn hierover geïnformeerd via Canvas en e-mailberichten.
7.1.3. Aantal tentamenmogelijkheden
In afwijking op de Onderwijs en examenregeling van de:
Bachelor Rechtsgeleerdheid: art. 45 lid 2 jo. lid 4
Bachelor Fiscaal recht: art. 42 lid 2 jo. lid 4
Bachelor Criminologie: art. 39 lid 2 jo. lid 5
Op 17 juli 2020 kan één B1-tentamen van de blokken 3, 4, 6, 7 en 8 worden herkanst. Daarnaast kan
in juli 2020 (Criminologie) en augustus 2020 (Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht) het B1 tentamen
van blok 5 worden herkanst. Hiermee kunnen, inclusief de herkansing in januari 2020, in totaal drie
onderdelen van het B1 in het studiejaar 2019-2020 worden herkanst.
In afwijking van de Onderwijs- en examenregeling van de:
Bachelor Rechtsgeleerdheid: art. 45 lid 3 jo. lid 5
Bachelor Fiscaal recht: art. 42 lid 3 jo. lid 5
Bachelor Criminologie: art. 39 lid 3 jo. lid 6
In juli 2020 kunnen in totaal drie tentamens uit het tweede of derde bachelorjaar van de blokken 1
tot en met 4 en 6 tot en met 8 worden herkanst. Daarnaast kunnen de tentamens van blok 5 in juli
2020 (Criminologie) of augustus 2020 (Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht) worden afgelegd.

7.1.4. Aanmelding voor tentamens
In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de:
Bachelor Rechtsgeleerdheid: art. 46 lid 2
Bachelor Fiscaal recht: art. 43 lid 2
Bachelor Criminologie: art. 40 lid 2
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Deelname aan hertentamens die online worden afgenomen, is niet mogelijk zonder tijdige
inschrijving voor de hertentamens.
7.1.5. Inzage en nabespreking
In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de
Bachelor Rechtsgeleerdheid: art. 50 lid 1
Bachelor Fiscaal recht: art. 47 lid 1
Bachelor Criminologie: art. 44 lid 1
De nabespreking (toelichting op de inhoud van het tentamen en de gehanteerde
beoordelingsnormen) van tentamens die online zijn afgenomen en waarvan multiple choice vragen
deel uitmaken, vindt in beginsel collectief online plaats. De inzage van het beoordeelde werk vindt in
beginsel en voor zover mogelijk op verzoek van de student individueel onder gecontroleerde
omstandigheden op de campus plaats.
De inzage van de tentamens vindt in het studiejaar 2019-2020, indien mogelijk, plaats binnen de in
lid 2 van bovenstaande artikelen genoemde termijnen.
In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de
Bachelor Rechtsgeleerdheid: art. 50 lid 7
Bachelor Fiscaal recht: art. 47 lid 7
Bachelor Criminologie: art. 44 lid 7
Een (digitale) scan of ander afschrift van het (beoordeelde) multiple choice gedeelte van tentamens
die online zijn afgenomen wordt niet ter beschikking worden gesteld aan de student.
7.1.6. Ander tijdstip van de tentamens
In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de
Bachelor Rechtsgeleerdheid: art. 48
Bachelor Fiscaal recht: art. 45
Bachelor Criminologie: art. 42
Bij een onvoorziene omstandigheid kan de examencommissie in overleg met het onderwijsbestuur
een tentamen afgelasten. Nadere regelgeving met betrekking tot afgelasting van tentamens is
vastgelegd in het Addendum op de Regels van de examencommissie ESL 2019-2020.
De (deel)tentamens van de blokken 5, 6 en 7 vinden op een ander tijdstip plaats dan in het bij
aanvang van het studiejaar 2019-2020 gepubliceerde tentamenrooster is vermeld.
Tevens zullen enkele hertentamens op een ander tijdstip plaatsvinden dan in het tentamenrooster
2019-2020 staat vermeld. De decaan stelt deze tijdtippen in overleg met de examencommissie vast
en informeert studenten hierover tijdig.

7.2.

Masteropleidingen

7.2.1. Eisen te stellen aan de inhoud van een tentamen
In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de:
Master Aansprakelijkheid en Verzekering: art. 24 lid 4
Master Arbeidsrecht: art. 24 lid 4
Master Commercial Law: art. 20 lid 4
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Master Criminologie: art. 19 lid 5
Master Financieel recht: art. 22 lid 4
Master Fiscaal recht: art. 21 lid 4
Master Rechtsgeleerdheid: art. 22 lid 4
Master Ondernemingsrecht: art. 22 lid 4
Master Recht van de Gezondheidszorg: art. 22 lid 4
Togamaster: art. 23 lid 4
Indien de decaan in het studiejaar 2019-2020 bepaalt dat eindcijfers van tentamens voor meer dan
60% door het multiple choice gedeelte van het tentamen wordt bepaald, dan zal dit tijdig aan
studenten worden bekend gemaakt.
7.2.2 Andere vorm van tentamens
Aanvullend op de Onderwijs- en examenregeling van de:
Master Aansprakelijkheid en Verzekering: art. 25 lid 1
Master Arbeidsrecht: art. 25 lid 1
Master Commercial Law: art. 21 lid 1
Master Criminologie: art 20 lid 1
Master Financieel recht: art. 23 lid 1
Master Fiscaal recht: art. 22 lid 1
Master Rechtsgeleerdheid: art. 23 lid 1
Master Ondernemingsrecht: art. 23 lid 1
Master Recht van de Gezondheidszorg: art. 23 lid 1
Togamaster: art. 24 lid 1
In ieder geval zo lang de coronamaatregelen gelden, is het uitgangspunt dat online wordt
getentamineerd totdat fysieke tentaminering op de campus mogelijk is. Bij online tentamens kan
online gesurveilleerd worden. Nadere regels over online surveillance (proctoring) worden vastgelegd
in het Addendum op de Regels van de examencommissie 2019-2020.
In het studiejaar 2019-2020 worden als gevolg van de coronamaatregelen met ingang van 12 maart
tentamens in een andere vorm afgenomen dan bij aanvang van het studiejaar is gepubliceerd.
Studenten zijn hierover geïnformeerd via Canvas en e-mailberichten.
7.2.3. Aanmelden voor tentamens
In aanvulling op de Onderwijs- en examenregelingen van de:
Master Aansprakelijkheid en Verzekering: art. 30 lid 1
Master Arbeidsrecht: art. 30 lid 1
Master Commercial Law: art. 26 lid 1
Master Criminologie: art. 24 lid 1
Master Financieel recht: art. 28 lid 1
Master Fiscaal recht: art. 27 lid 1
Master Rechtsgeleerdheid: art. 28 lid 1
Master Ondernemingsrecht: art. 28 lid 1
Master Recht van de Gezondheidszorg: art. 28 lid 1
Togamaster: art. 29 lid 1
Deelname aan tentamens die online worden afgenomen is niet mogelijk zonder inschrijving voor het
tentamen tijdens de in lid 2 genoemde aanmeldperiode.
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In afwijking van de Onderwijs- en examenregelingen van de:
Master Aansprakelijkheid en Verzekering: art. 30 lid 3
Master Arbeidsrecht: art. 30 lid 3
Master Commercial Law: art. 26 lid 3
Master Criminologie: art. 24 lid 3
Master Financieel recht: art. 28 lid 3
Master Fiscaal recht: art. 27 lid 3
Master Rechtsgeleerdheid: art 28 lid 3
Master Ondernemingsrecht: art. 28 lid 3
Master Recht van de Gezondheidszorg: art. 28 lid 3
Togamaster: art. 29 lid 3
Voor tentamens die online worden afgenomen, is inschrijving via het ESSC na afloop van de reguliere
inschrijfperiode niet mogelijk.
7.2.4. Inzage en nabespreking
In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de
Master Aansprakelijkheid en Verzekering: art. 34 lid
Master Arbeidsrecht: art. 34 lid 1
Master Commercial Law: art. 30 lid 1
Master Criminologie: art. 28 lid 1
Master Financieel recht: art. 32 lid 1
Master Fiscaal recht: art. 31 lid 1
Master Rechtsgeleerdheid: art. 32 lid 1
Master Ondernemingsrecht: art. 32 lid 1
Master Recht van de Gezondheidszorg: art. 32 lid 1
Togamaster: art. 33 lid 1
De nabespreking (toelichting op de inhoud van het tentamen en de gehanteerde
beoordelingsnormen) van tentamens die online zijn afgenomen en waarvan multiple choice vragen
deel uitmaken, vindt in beginsel collectief online plaats. De inzage van het beoordeelde werk vindt in
beginsel en voor zover mogelijk op verzoek van de student individueel onder gecontroleerde
omstandigheden op de campus plaats.
De inzage van de tentamens vindt in het studiejaar 2019-2020, indien mogelijk, plaats binnen de in
lid 2 van bovenstaande artikelen genoemde termijnen.
In aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling van de
Master Aansprakelijkheid en Verzekering: art. 34 lid 7
Master Arbeidsrecht: art. 34 lid 7
Master Commercial Law: art. 30 lid 7
Master Criminologie: art. 28 lid 7
Master Financieel recht: art. 32 lid 7
Master Fiscaal recht: art. 31 lid 7
Master Rechtsgeleerdheid: art 32 lid 7
Master Ondernemingsrecht: art. 32 lid 7
Master Recht van de Gezondheidszorg: art. 32 lid 7
Togamaster: art. 33 lid 7
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Een (digitale) scan of ander afschrift van het (beoordeelde) multiple choice gedeelte van tentamens
die online zijn afgenomen wordt niet ter beschikking worden gesteld aan de student.
7.2.5. Ander tijdstip van de tentamens
De (deel)tentamens van de blokken 4 en 5 vinden op een ander tijdstip plaats dan in het bij aanvang
van het studiejaar 2019-2020 gepubliceerde tentamenrooster is vermeld.
Tevens zullen enkele hertentamens op een ander tijdstip plaatsvinden dan in het tentamenrooster
2019-2020 staat vermeld. De decaan stelt deze tijdtippen in overleg met de examencommissie vast
en informeert studenten hierover tijdig.

8.

SLOT- EN INVOERINGSBEPALINGEN

8.1.

Hardheidsclausule

De examencommissie ESL is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard
die zich bij de toepassing van dit addendum mochten voordoen.
8.2.
Afwijking bij onvoorziene omstandigheden
De decaan van Erasmus School of Law kan bij onvoorziene omstandigheden afwijken van de
Onderwijs- en examenregelingen en eventuele addenda.
8.3.
Bekendmaking
De decaan van Erasmus School of Law draagt zorg voor de bekendmaking van dit addendum en van
eventuele later aangebrachte wijzigingen. In elk geval wordt dit addendum gepubliceerd op de voor
studenten toegankelijke internetpagina’s van Erasmus School of Law. Wijzigingen in dit addendum
worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de voor studenten toegankelijke internetpagina’s
van Erasmus School of Law.
8.4.
Inwerkingtreding
Dit addendum treedt in werking op 25 augustus 2020. Voor zover nodig vormt de inhoud van dit
addendum mede een bevestiging respectievelijk bekrachtiging van reeds geldende regels en/of
besluiten die zijn opgesteld of zijn genomen door het onderwijsbestuur, de decaan en/of de
examencommissie.
8.5.
Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als “Addendum op de Onderwijs- en examenregelingen
Erasmus School of Law 2019-2020”.

Aldus vastgesteld bij besluit d.d. 25 augustus 2020 van
de decaan van Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam
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