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Jaarrooster bachelor Rechtsgeleerdheid 2020-2021
Kwartiel 1 Tentamen Kwartiel 2  Tentamen  Kwartiel 3 Tentamen Kwartiel 4 Tentamen
1 sept - 6 nov ‘20 data 16 nov ‘20 - 29 jan ‘21 data  8 feb - 16 apr ‘21 data 26 apr - 2 jul ‘21 data

PROPEDEUSE (60 EC)

RB3302 Inleiding recht:  cbi RB3402 Inleiding recht:  cbi  RB3302 Inleiding recht: cbi RB3402 Inleiding recht: cbi
juridisch vaardig (5 EC) (2) kern van het recht (5 EC) (2)  juridisch vaardig (5 EC) (2) kern van het recht (5 EC) (2) 

RB0204 Inleiding privaatrecht (10 EC) cbi  RB0104 Inleiding strafrecht (10 EC) cbi

RB0302 Inleiding Euro-  10-11, 2-2,  RB0102 Inleiding 19-4, 5-7
pees recht (5 EC) (i) (2) 6-7  bestuursrecht (5 EC)

 RB0302 Inleiding Europees  20-4, 6-7
 recht (5 EC) (i) (2) 

RB0202 Inleiding internationaal recht (5 EC) (v) cbi
RB0012 Inleiding staatsrecht (5 EC) (v) cbi
RB0402 Rechtsgeschiedenis (5 EC) (v) cbi

RB0502 Rechtsfilosofie (5 EC) (v) cbi

POSTPROPEDEUSE - VERPLICHT DEEL (80 EC)

RB1202 Aansprakelijk- 12-11, 4-2, RB1102 Bestuursrecht I 1-2,19-4,  RB0602 Overeenkomsten- 22-4, 8-7 RB0702 De dynamiek van cbi
heidsrecht (5 EC)  6-7 (5 EC)  25-8  recht (5 EC)  het goederenrecht (5 EC) (i)

RB0912 Ondernemings- cbi  RB1602 Constitutioneel 21-4, 8-7 RB1412 Formeel strafrecht 7-7
recht (5 EC)  recht (5 EC) (5 EC)
RB1502 Recht als  1-2, 20-4, RB1702 Schrijven over opdracht
wetenschap (5 EC)  25-8 grondrechten (5 EC)

RB1302 Materieel strafrecht (5 EC) (v) 9-11, 20-4,
23-8

RB1012 Europees recht (5 EC) (v) (i) 16-11, 
19-4, 24-8

RB0812 Burgerlijk procesrecht (5 EC) (v) cbi

RB1812 International law  9-11, 2-2, RB2402 Verdieping straf 3-2, 21-4,  RB1812 International law 21-4, 7-7 RB2402 Verdieping straf 7-7
(5 EC) (2) 7-7 (proces)recht (5 EC) (i) (2) 23-8  (5 EC) (2) (proces)recht (5 EC) (i) (2) 

RB2102 Bestuursrecht II (5 EC) (v) (i) 16-11, 
3-2, 5-7

RB2302 Capita selecta privaat- en handelsrecht (5 EC) (v) 12-11,
20-4, 24-8

EXTERNE MINOR - VRIJE RUIMTE - KEUZECURSUSSEN (15 EC)

Kan worden ingevuld met overige cursussen of minors uit het OU-aanbod en/of elders gevolgd WO-bacheloronderwijs, danwel vrijstellingen

RB3502 Dierenrecht opdracht

RB2002 Inleiding criminologie (5 EC) (v) opdracht
RB2902 Open module (5 EC) (v)(i) opdracht

INTERNE MINOR (15 EC)
Minor de ondernemer (keuze 3 uit 4)

 RB3602 Werk en  opdracht
zekerheid (k) 

RB2702 Verzekeringsrecht (5 EC) (v)(k) 9-11, 
19-4, 5-7

RB1912 Belastingrecht (5 EC) (v)(k) 12-11,
21-4, 24-8

RB2602 Arbeidsovereenkomstenrecht (5 EC) (v)(k) 10-11,
20-4, 25-8

Minor de veilige stad  Minor rechtsvergelijking

RB0006 De veilige stad (15 EC) opdracht  RB3002 Inleiding rechts- opdracht RB3102 Constitutionele opdracht
 vergelijking (5 EC)(k) rechtsvergelijking (5 EC)(k)

 RB2802 Zomerschool: opdracht
 Recht in Europa (5 EC) (v)(i) 
 OF
 RB3202 Virtueel advies- opdracht
 bureau constitutioneel

hof (5 EC) (i) 

EINDOPDRACHT (10 EC)

RB2502 Bachelor essay (5 EC) (i) (2)  opdracht  RB2502 Bachelor essay (5 EC) (i) (2)  opdracht
RB9902 Integratiepracticum (5 EC) (i) (2) opdracht  RB9902 Integratiepracticum (5 EC) (i) (2)  opdracht

(v)= deze cursus heeft een variabel startmoment
(2)= deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden
(i)= deze cursus heeft een ingangseis
(k)= deze cursus kan gevolgd worden als keuzecursus in de vrije ruimte

Indien er maar 1 of 2 tentamendata vermeld staan, vindt de tweede of derde tentamenkans plaats in het volgende academische jaar. 
Met behulp van het jaarrooster kunt u zelf, of met behulp van een studieadviseur, een studieplanning maken. Deze studieplanning kunt 
u per jaar laten vastleggen in een persoonlijk studieplan. 
Let op: tentamendata zijn onder voorbehoud. Zie voor definitieve data de cursusbeschrijving op www.ou.nl/studieaanbod.

https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0204
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB3302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0104
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0012
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0912
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1412
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1012
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0812
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1812
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1812
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2002
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2902
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB1912
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB0006
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB3002
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB3102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2802
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB3202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB9902
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB2502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB9902
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB3402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB3302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB3402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB3602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=RB3502
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