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De master Arbeidsrecht aan de UvA is de oudste 
opleiding Arbeidsrecht van Nederland. Deze 
master heeft een breed opgezet curriculum met 
veel uitdagende keuzevakken, aandacht voor 
maatschappelijke vraagstukken en voor de 
samenhang met het ondernemingsrecht.

  Jaarindeling studieprogramma Sem. 1 Sem. 2 EC

Verplichte vakken 
(30 EC)

Arbeidsrecht - Individueel ■■■■■ ■■■■■ 6

Arbeidsrecht - Collectief ■■■■■ ■■■■■ 6

Arbeidsrecht in de onderneming ■■■■■ ■■■■■ 6

Europees arbeidsrecht ■■■■■ ■■■■■ 6

Socialezekerheidsrecht ■■■■■ ■■■■■ 6

Keuzevakken*
(18 EC)

Gebonden keuze: 

Amsterdam Law Practice (ALP) ■■ 6

Gebonden keuze: 

Overig ■■■ ■■■ 12

Masterscriptie 
(12 EC)

Scriptie Arbeidsrecht ■■ 12

Het precieze studieprogramma kan nog veranderen.  
Zie studiegids.uva.nl 2022-2023 (beschikbaar vanaf half mei). 
*Uitgebreide toelichting op keuzevakken, zie QR code achterzijde.

  uva.nl/llm-arbeidsrecht

http://uva.nl/llm-arbeidsrecht


Master 2021-2022

  Praktische informatie

Diploma LLM in Arbeidsrecht

Vorm voltijd of deeltijd

Studielast 60 ECTS

Voertaal Nederlands

Wettelijk collegegeld 
(tarief 2022-2023)

voltijd € 2.209,- 

Start februari, september

Deadline aanmelding 1 juni

Deadline aanmelding sep. 1 juni

Deadline aanmelding feb. 1 december

Studieverenigingen: ASAR

  Na je studie

Arbeidsrecht is een 
veelvuldig gevraagd juridisch 
specialisme, zowel in 
economisch goede als slechte 
tijden. Onze alumni komen 
onder andere terecht:

Als arbeidsjurist bij 
• Grote kantoren
•  Specialistische kantoren
•  Personeelszaken of HR-

afdelingen van bedrijven

Als juridisch adviseur bij:
• Vakbonden
• Non-profitorganisaties
• Werkgeversorganisaties
• Overheidsinstanties

  Contact

Voor inhoud  
programma: 

Mevr. mr. dr. Hanneke Bennaars - Opleidingsdirecteur,
j.h.bennaars@uva.nl

Voor algemene  
vragen: 

De Onderwijsbalie: Roeterseilandcampus, gebouw A, 
verdieping 6, Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam.  
020-525 3440, student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie

   ALP: Amsterdam Law Practice

Minimaal één vak in je studieprogramma is 
onderdeel van de Amsterdam Law Practice, 
ons unieke ervaringsonderwijs. 

Een eigentijdse manier van leren, waarbij 
reflectie op eigen ervaringen en het 
ontwikkelen van een professionele identiteit 
centraal staan. 

Arbeidsrecht Master 2022-2023

  Uitgebreide toelichting keuze vakken is te vinden 
op: uva.nl/llm-arbeidsrecht onder ‘Studieprogramma’

mailto:j.h.bennaars@uva.nl
http://student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie
http://uva.nl/llm-arbeidsrecht

