Coronabijlage bij

Stageregeling masters FdR
Vanwege de maatregelen die worden genomen ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19) is
het noodzakelijk om in het studiejaar 2020-2021, zolang er maatregelen vanuit de overheid ter
bestrijding van het coronavirus van kracht zijn, op enkele punten af te wijken van de bepalingen uit
de stageregeling masters Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Er is een addendum van toepassing op de volgende artikelen:
1ad. Stages in het buitenland worden ten zeerste ontraden. Toestemming kan alleen worden
verleend indien er sprake is van een positief reisadvies voor het betreffende land waar de
stage plaatsvindt (code groen of geel) en er binnen het betreffende land geen nadere
binnenlandse restricties op reisbewegingen van kracht zijn. Indien de student terug is gegaan
naar het land van herkomst met code oranje (en deze code oranje uitsluitend geldt in verband
met COVID-19 maatregelen) en in hun woonplaats aldaar een stage of onderzoeksproject
hebben gevonden, kan toestemming worden verleend mits door de student aannemelijk
wordt gemaakt dat de reisbewegingen of werkzaamheden niet conflicteren met lokale
COVID-19 regelgeving. Toestemming voor buitenlandse stages kan enkel worden verleend
na overleg over de mogelijke consequenties en nadat de student de UvA expliciet heeft
gevrijwaard van de zorgplicht en alle mogelijke schade en claims van derden. De UvA kan
namelijk in de voornoemde gevallen niet aan haar zorgplicht voldoen.
6ad.

Zolang het dringende advies van de regering is om thuis te werken, zijn online stages
mogelijk, indien er aan drie voorwaarden wordt voldaan:
1) stageverlener geeft zowel op het aanmeldformulier als op het evaluatieformulier aan op
welke wijze de student betrokken zal worden/is geweest bij het werk van de organisatie in
het licht van thuiswerken
2) stagiair licht in het tussentijds verslag toe hoe de begeleiding is in het kader van
thuiswerken
3) stagiair behandelt een extra punt in het eindverslag over wat de invloed is geweest van
werken op afstand op de cliënt-relatie, het onderlinge (collegiale) vertrouwen en de
communicatie

8dad. Indien de stage grotendeels online plaatsvindt (in het kader van COVID-19), zal de
ontvangen begeleiding ook moeten worden geëvalueerd in het kader van het werken op
afstand.

9dad. Indien de stage grotendeels online plaatsvindt (in het kader van COVID-19) zal in het
eindverslag een extra punt behandeld moeten worden, namelijk: maak een analyse van en
reflecteer op de vraag: wat doet werken op afstand met de cliënt-relatie, het onderlinge
(collegiale) vertrouwen en de communicatie?
Dit aangepaste addendum treedt in werking op 23 november 2020.
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