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Strafrecht
Hoe ver mag volgens jou de overheid gaan in het 
ontwikkelen van (digitale) opsporingstechnieken 
die ingrijpen in ieders persoonlijke levenssfeer? Is 
behandeling en begeleiding niet beter dan vergelding? 
En hoe dient volgens jou strafrechtelijk te worden 
omgegaan met terugkerende Syriëgangers? Al dit 
soort maatschappelijk en rechtsstatelijk relevante 
vraagstukken komt aan de orde in de mastertrack 
Strafrecht van de UvA.

Achtergrond
De mastertrack Strafrecht aan de UvA beslaat de 
volledige loop van de strafrechtspleging, van preventie 
en opsporing tot tenuitvoerlegging, waardoor je bij ons 
afstudeert als allround strafjurist. Tijdens de opleiding 
ligt de nadruk op grootstedelijke, rechtsstaat-ondermij-
nende en transnationale strafrechtelijke problematiek: 
bestrijding van terrorisme, mensenhandel en -smokkel, 
corruptie, cybercrime en witwassen. Er is veel aandacht 
voor de strafrechtpraktijk: je leert pleiten en requireren 
van praktijkbeoefenaars en verdiept je in actuele thema’s 
en knelpunten. Het onderwijs wordt verzorgd door 
de sectie Strafrecht die deel uitmaakt van de afdeling 
Publiekrecht. De docenten en onderzoekers zijn ervaren 
en werkzaam in de rechtspraktijk.

Amsterdam Law Practice
Deze master biedt een uniek programma voor ervarings-
onderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law Practice 
(ALP). In de simulatie Oefenrechtbank strafrecht leer 
je op basis van echte strafdossiers pleiten, requireren en 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

een vonnis uitspreken op een openbare terechtzitting. Je 
krijgt les van beroepsbeoefenaren: een advocaat of of-
ficier van justitie. Ook kun je bij ons een strafrechtelijke 
stage doen binnen het ervaringsonderwijs of in een van 
onze rechtswinkels werken. In de Amsterdam Law 
Practice leer je door te doen en word je opgeleid tot een 
jurist die het verschil maakt.

Meer informatie: uva.nl/llm-strafrecht

Studieprogramma*

Verplichte vakken semester 1
•  Beginselen van de democra-

tische rechtsstaat (6 EC)
•  Verdieping materieel 

strafrecht (6 EC)
•  Opsporing en vervolging in 

Europees perspectief (6 EC)
•  Strafrecht in de praktijk 

(6 EC)

Verplichte vakken semester 2
•  Oefenrechtbank strafrecht 

(6 EC)
•  Onderzoek ter terechtzit-

ting en bewijs (6 EC)
•  Strafrechtelijk sanctierecht 

(6 EC)

Keuzeruimte (totaal 6 EC)
•  International Criminal 

Tribunals - Procedural 
Aspects (6 EC)

•  International Criminal 
Tribunals - Substantive Law 
(6 EC)

•  European Human Rights 
Law (6 EC)

•  Amsterdam Law Clinics 
(6 EC)

•  Stage (6 EC)
•  International Criminal Law 

(6 EC)
•  Transnational Criminal Law 

(6 EC)
•  Law lab ‘Design of Justice’ 

(6 EC)
•  Advocatuur en beroeps-

ethiek (6 EC)
• Handhaving (6 EC)
•  Militair straf- en tuchtrecht 

(6 EC)

Masterscriptie (12 EC)

*Het precieze studie- 
programma kan nog verande-
ren voor 2020-2021.  
Zie studiegids.uva.nl 2020-2021 
(beschikbaar vanaf half mei).

http://uva.nl/llm-strafrecht


Meer informatie: uva.nl/llm-strafrecht

Toelatingseisen
De master Strafrecht is direct toegankelijk voor studenten 
met een universitair juridisch bachelordiploma behaald 
aan een Nederlandse universiteit. Als je wilt worden toe-
gelaten op basis van een ander diploma, kijk dan voor de 
mogelijkheden op de webpagina: uva.nl/llm-strafrecht 
onder het kopje ‘Toelating en inschrijving’.

Carrièreperspectief
Veel strafrechtstudenten die aan de UvA afstuderen 
komen te werken in de strafrechtadvocatuur en bij 
de (semi)overheid. Wat de overheid betreft kun je 
denken aan de rechterlijke macht, de politie, bijzondere 
opsporingsdiensten of de ministeries van Justitie en 
Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en 
andere departementen. Ook gemeenten, semioverheids-
instanties en NGO’s hebben in toenemende mate 
behoefte aan academisch gevormde (straf)juristen.

Civiel effect
Beschik je over een juridisch bachelordiploma behaald 
aan de UvA? Dan voldoe je bij afronding van dit master-
programma in principe aan de civiel effect-vereisten 

Praktische informatie

Diploma LLM in Publiekrecht, track 
Strafrecht

Vorm voltijd of deeltijd

Studielast 60 ECTS

Wettelijk collegegeld 
(tarief 2019-2020)

voltijd € 2.083,-   
deeltijd € 1.775,- 

Voertaal Nederlands

Start september, februari

Deadline aan- 
melding september

1 juni

Deadline aan- 
melding februari

1 december

 Al op jonge leeftijd wist ik 
dat ik werkzaam wilde zijn 
binnen het strafrecht. Dit is ge-
durende mijn studie alleen maar 
sterker geworden, dus voor 
mij was het een logische keuze 
om na mijn bachelor de master 
Strafrecht te gaan doen. Ik heb 
twee jaar over deze master 
gedaan, zodat ik ook nog tijd 
had voor een bestuursjaar bij de 

strafrechtelijke studievereniging 
M.P. Vrij. Daarnaast heb ik 
stagegelopen bij de rechtbank 
Amsterdam en het Functioneel 
Parket in Amsterdam. Ik 
ga in oktober beginnen bij 
het Functioneel Parket als 
junior parketsecretaris en zal 
mij bezig gaan houden met het 
beoordelen van fraudezaken 
die binnenkomen op het parket. 
Mijn taak is om te kijken of 
er voldoende wettig bewijs in 
het dossier zit en vervolgens 
moet de officier van justitie een 
passende afdoeningsbeslissing 
te nemen. Ik heb erg veel zin in 
deze nieuwe uitdaging! 

Paskal Ketting, student Strafrecht

voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Indien je 
het (juridisch) bachelordiploma hebt behaald aan een 
andere Nederlandse universiteit, kijk dan voor de civiel 
effect-vereisten op: student.uva.nl/civieleffect.

Studievereniging MP Vrij en Stichting JSG
De strafrechtelijke studievereniging M.P. Vrij organiseert 
lezingen over strafrechtelijk en maatschappelijk 
relevante vraagstukken voor juridisch geschoolden, 
studenten en andere geïnteresseerden. Daarnaast 
organiseert de vereniging pleitoefeningen en borrels: 
mpvrij.nl. De rechtenstudenten van Stichting Juridisch 
Spreekuur Gedetineerden (JSG) verschaffen rechtshulp 
aan gedetineerden: juridischspreekuur.com.

Contact
Wil je meer weten over de inhoud van het programma? 
Neem dan contact op met de trackcoördinator,  
mw. dr. mr. Fry.
 e.g.fry@uva.nl

Met algemene vragen, bijvoorbeeld over toelating en 
inschrijving, kun je terecht bij de Onderwijsbalie:
Roeterseilandcampus, gebouw A, verdieping 6 
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam.
 020-525 3440 
 student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie
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