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HER-INSCHRIJVINGVOORWAARDEN COLLEGEJAAR 2022-2023 

BACHELOROPLEIDING RECHTEN 

 

Voltijdse studenten met als eerste inschrijfjaar 2017-2018 en eerder die: 

 

 Alleen hun thesis hebben open staan en uiterlijk 16 december 2022 zullen afstuderen kunnen zich her-
inschrijven voor collegejaar 2022-2023 eea o.b.v. het besluit van het BvU d.d.8 juli 2022 met als 
kenmerk BvU-707/2022 

 

 Studenten die nog openstaande curriculumonderdelen hebben moeten zich aanmelden bij de 
studentendecaan mw drs. A. Jhinnoe  in gebouw 20 van  15 augustus 2022 tot en met 26 augustus 
2022  van 11.00u tot en met 13.00u. 

 

Voltijdse studenten met als eerste inschrijfjaar 2018-2019 / 2019-2020 en 2020-2021: 

 

 Mogen op vertoon van hun B-1 certifcaat of een verklaring van behaalde B-1 Fase (verklaring kan 
afgehaald worden bij de Tentamenadministratie) zich her-inschrijven voor het collegejaar 2022-2023 

 

 Studenten die hun B-I NIET hebben gehaald moeten zich aanmelden bij de studentendecaan mw.drs. 
A. Jhinnoe  in gebouw 20 van 15 augustus 2022 tot en met 26 augustus 2022  van 11.00u tot en met 
13.00u. 
 

 Cohort 2021-2022 mag zich zonder meer her-inschrijven 

 

Deeltijdse studenten met als eerste inschrijfjaar 2011-2012 die: 

 

 alleen hun thesis hebben open staan en uiterlijk 16 december 2022 zullen afstuderen kunnen zich her-
inschrijven voor collegejaar 2022-2023 o.b.v. het besluit van het BvU d.d.8 juli 2022 met als kenmerk 
BvU-707/2022 
 

 studenten die nog openstaande curriculumonderdelen hebben moeten zich aanmelden bij de 
studentendecaan mw. drs.  A. Jhinnoe  in gebouw 20 van 15 augustus 2022 tot en met 26 augustus 
2022  van 11.00u tot en met 13.00u. 

 

Deeltijdse studenten met als eerste inschrijfjaar 2012-2013 tot en met 2018-2019 die: 

 

 mogen op vertoon van hun B-1 certifcaat of een verklaring van behaalde B-1 Fase (verklaring kan 
afgehaald worden bij de Tentamenadministratie) zich her-inschrijven voor het collegejaar 2022-2023. 

 

 studenten die hun B-I NIET hebben gehaald moeten zich aanmelden bij de studentendecaan mw. drs. 
A. Jhinnoe in gebouw 20 van 15 augustus 2022 tot en met 26 augustus 2022  van 11.00u tot en met 
13.00u. 
 

 Cohort 2019-2020 / 2020-2021 mag zich zonder meer her-inschrijven 
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