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Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Studieprogramma Fiscaal recht

Juristen in de rechtsstaat 

Sem. 1 ■ ■ ■ Sem. 2 ■ ■ ■ EC 6

Beroepsethiek en integriteit voor juristen 

Sem. 1 ■ ■ ■ Sem. 2 ■ ■ ■ EC 6

Mootcourt advocatentuchtrecht 

Sem. 1 ■ ■ ■ Sem. 2 ■ ■ ■ EC 3

Hoe maak je als jurist een verdedigbare keuze?
Rechtenstudenten zijn de beslissers van de toekomst. Of 
het nu gaat om rechters, (bedrijfs)advocaten, officieren 
van justitie of wetgevingsambtenaren: het dagelijks 
werk van juristen bestaat uit het maken van keuzes 
waarbij publieke belangen en fundamentele belangen 
van anderen veelal in het geding zijn. Die keuzes moeten 
daarom verdedigbaar zijn. Maar, hoe maak je als jurist 
in de uitoefening van je specifieke rol een verdedigbare 
keuze? Kennis van het positieve recht is hiervoor 
van belang, maar volstaat niet. Deze minor levert een 
bijdrage aan het oordeelsvermogen en de academische 
vorming van de jurist. De studenten worden uitgedaagd 
om op verantwoorde wijze zelf afwegingen te maken. 

De minor besteedt aandacht aan: 
•   de rechtsstatelijke context waarin juristen, in het 

bijzonder de juridische togadragers, functioneren
•   de specifieke beroepsethische/gedragsrechtelijke 

kaders van de belangrijkste juridische rollen in de 
rechtsstaat

•   de rol van de jurist in relatie tot actuele maatschap-
pelijke ontwikkelingen zoals digitalisering 

•   de organisatorische en sociaalpsychologische context 
waarin juristen werken

Bijzonder is dat vier praktijkhoogleraren (leerstoel 
Openbaar Ministerie, leerstoel Rechtspleging, Leerstoel 
Advocatuur, en de Leerstoel Toegang tot het recht) een 
deel van de hoorcolleges voor hun rekening nemen. 
Ook doen enkele togadragers uit de praktijk tijdens 
deze minor in de serie ‘De dilemma’s van..’ een boekje 
open over de dilemma’s die zij tegenkomen tijdens 
hun werk. De minor beoogt op deze manier niet alleen 
een serieuze bijdrage te leveren aan de academische en 
professionele vorming van de student, maar ook aan 
loopbaanoriëntatie.

Vragen?
Heb je vragen over de inhoud van deze minor of wil 
je meer weten? Neem dan gerust contact op met de 
minorcoördinator Iris van Domselaar.
E-mail: I.vanDomselaar@uva.nl


Bekijk ook  

het filmpje op
 uva.nl/minor
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Toelating
Deze minor is voor rechtenstudenten en studenten van 
universitaire interdisciplinaire studies, zoals PPLE, 
AUC, Europese studies en bestuurskunde die een 
‘law track’ volgen. Volg je een universitaire bachelor-
opleiding, maar voldoe je niet aan de toelatingseis en wil 
je toch graag de minor volgen? Neem dan contact op 
met de coördinator.

Meer informatie
Bekijk ook het filmpje op uva.nl/minor

Inhoud:
Studiegids.uva.nl

Praktische informatie:
Kijk bij minors in de A-Z-lijst op student.uva.nl/rechten
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Vakken

Juristen in de rechtsstaat (6 EC)
In dit vak onderzoeken we welke visies op rechts-
statelijkheid bestaan, hoe de Nederlandse democratische 
rechtsstaat zich historisch ontwikkeld heeft en welke rol 
juristen in de praktijk vervullen bij de verwerkelijking 
van de idealen van de rechtsstaat. Wat komt er in de 
praktijk terecht van beginselen zoals scheiding der 
machten of toegang tot de rechter? Hoe doet Nederland 
het in vergelijking met het buitenland? Welke 
uitdagingen brengen maatschappelijke ontwikkelingen, 
zoals de toegenomen digitalisering of de behoefte aan 
meer informele communicatievormen mee? Naast een 
schriftelijk tentamen is er volop ruimte voor debat en 
schrijven studenten een onderzoeksverslag. 

Beroepsethiek en integriteit voor juristen (6EC)
Dit vak stelt de beroepsethiek en de integriteit van de 
jurist aan de orde en neemt daarbij via prikkelende 
werkvormen het eerste-persoonsperspectief van de 
(toekomstig) jurist als uitgangspunt. Het vak volgt 
daarmee nadrukkelijk de methode van ‘experiential 
learning’. Dat wil zeggen dat de student wordt getraind 
een rol-gebonden standpunt in te nemen in concrete en 
realistische dilemma’s, daarbij geïnformeerd door de 
relevante normatieve en gedragsrechtelijke kaders, maar 
ook door kennis over de relevante sociale, institutionele 
en maatschappelijke context. De focus ligt bij dit vak op 
de togadragers, maar veel thema’s die aan de orde komen 
zoals digitalisering en diversiteit zijn tevens relevant 
voor andere juridische beroepsgroepen. 

Mootcourt advocatentuchtrecht (3 EC)
In dit vak staat het gedrags- en tuchtrecht voor 
advocaten centraal. Aan de hand van een concreet 
dossier kruipt de student in de huid van de tuchtrechter, 
de beklaagde advocaat, de advocaat van de klager of de 
deken van de Orde van Advocaten. Pleiten, schrijven en 
presenteren wordt intensief getraind en begeleid. 

“  Deze minor hanteert verschillende 
werkvormen. Studenten doen observaties 
in de rechtbank, kijken wat een rechter 
doet en maken daar verslagen van. Ook 
schrijven ze een essay op basis van een 
beroepsethisch dilemma dat hen wordt 
voorgelegd en ze sluiten de minor af 
met een tuchtrechtmootcourt waarbij 
een tuchtrechtzaak wordt gesimuleerd 
en studenten verschillende rollen 
innemen van advocaat, verweerder of 
tuchtrechter.’  

Mr. dr. drs. Iris van Domselaar 

Minorcoördinator
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