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Aan de inhoud van deze Onderwijs- en Examenregeling is de grootst mogelijke zorg besteed. 

Tussentijds kunnen echter wijzigingen optreden, als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in de wet, 

wijzigingen in UvA-regelingen of kabinetsmaatregelen samenhangend met de bestrijding van 

COVID-19. Wanneer dit het geval is, zal dit zo tijdig mogelijk op passende wijze bekend worden 

gemaakt. 
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DEEL A – ALGEMEEN DEEL 

 

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel A-1.1 – Toepasselijkheid van de regeling 

1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de Nederlandstalige 

masteropleidingen (hierna ook te noemen: de opleidingen) die worden verzorgd door de 

Graduate School of Law van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (hierna ook te noemen: de 

faculteit) van de Universiteit van Amsterdam. 

2. Deze regeling bestaat uit een facultair deel (A) en een opleidingsspecifiek deel (B). Deel A bevat 

algemene bepalingen en is van toepassing op het onderwijs en de examens van de 

masteropleidingen die worden verzorgd door de Graduate School of Law. Deel B bevat 

opleidingsspecifieke bepalingen. Tezamen bevatten de delen A en B de Onderwijs- en 

examenregeling, hierna te noemen de OER, van de in deel B genoemde opleidingen. 

3. Deze regeling is van toepassing op een ieder die voor (vakken van) de opleiding is ingeschreven, 

ongeacht het studiejaar, waarin de student voor het eerst voor (vakken van) de opleiding werd 

ingeschreven. 

4. De decaan kan bepalen dat bepalingen uit deze regeling van overeenkomstige toepassing zijn 

ingeval vakken van de in deel B genoemde opleidingen gevolgd worden als bijvakstudent of 

contractstudent. 

 

 

Artikel A-1.2 – Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

 

a) digitale leeromgeving de aan de faculteit gebruikte digitale leeromgeving, te weten 

Canvas 

b) EC European Credit, een studiepunt volgens het ECTS-systeem met 

een studielast van 28 uren studie 

c) examen het masterexamen van de opleiding 

d) Examencommissie de Examencommissie van Nederlandstalige bacheloropleidingen 

en alle masteropleidingen van de faculteit conform artikel 7.12 

van de wet 

e) Examenreglement  de Regels en richtlijnen van de Examencommissie 

f) examinator degene die door de Examencommissie wordt aangewezen voor 

het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag 

daarvan, conform artikel 7.12 c van de wet 

g) faculteit de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van 

Amsterdam 

h) fraude of plagiaat het handelen of nalaten van een student waardoor een juist 

oordeel over zijn of andermans kennis, inzicht en vaardigheden 

geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt 

i) keuzevakkenlijst de in de facultaire studiegids opgenomen lijst van 

keuzeonderdelen 
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j) masteropleiding de afsluitende fase van de academische opleiding, volgend op de 

bacheloropleiding 

k) onderwijsblok een deel van een semester; een semester bestaat uit drie 

onderwijsblokken van respectievelijk 8, 8 en 4 weken 

l) onderwijseenheid een onderdeel van een opleiding waaraan een tentamen is 

verbonden 

m) opleidingsstatuut het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut conform 

artikel 7.59 van de wet. Het opleidingsstatuut wordt verwerkt in 

de studiegids 

n) programma het totaal en de samenhang van de onderdelen, de 

onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en tentamenvormen, 

en de voorgeschreven literatuur 

o) schakelprogramma een programma waarmee studenten zonder de juiste 

vooropleiding zich voorbereiden op de masteropleiding die zij 

wensen te volgen 

p) scriptie het afsluitende wetenschappelijk werkstuk van de 

masteropleiding 

q) semester een deel van een studiejaar; een studiejaar bestaat uit twee 

semesters 

r) SIS het Studenten Informatie Systeem 

s) student hij of zij die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen 

van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens en examens 

van de opleiding 

t) studentenwebsite de az-lijst op de studentensite van de faculteit: 

www.student.uva.nl/rechten/az  

u) studiegids de gids van de opleiding die een nadere uitwerking van de 

opleidingsspecifieke bepalingen en overige opleidingsspecifieke 

informatie bevat. De studiegids is beschikbaar via 

www.studiegids.uva.nl 

v) studiejaar het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 

augustus van het daarop volgende kalenderjaar 

w) studielast de studielast van de onderwijseenheid waarop een tentamen 

betrekking heeft, uitgedrukt in studiepunten = EC (European 

Credits). De studielast van 1 jaar (1680 uur) is 60 

studiepunten/EC. 

x) studiepunt maat waarin de studielast van onderwijseenheden wordt 

uitgedrukt. Zie ook onder EC en onder studielast. 

y) tentamen onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 

student betreffende een onderwijseenheid. De beoordeling wordt 

uitgedrukt in een eindcijfer of in woorden (AVV of NAV). Een 

tentamen kan in gedeeltes worden afgenomen met behulp van 

deeltentamens. Een hertentamen bestrijkt altijd dezelfde materie 

als het tentamen. 

z) universiteit de Universiteit van Amsterdam 

aa) UvA-website de algemene website van de universiteit: uva.nl 

bb) vak onderwijseenheid 

http://www.studiegids.uva.nl/
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cc) werkdag een van de dagen van maandag tot en met vrijdag, niet zijnde een 

algemeen erkende feestdag, daaraan gelijkgestelde dag, 

collectieve sluitingsdag of dag tijdens de collectieve kerstsluiting 

dd) wet de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

(WHW) 

 

De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
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HOOFDSTUK 2 – VOOROPLEIDING EN TOELATING MASTEROPLEIDINGEN   

 

Artikel A-2.1 – Algemeen 

De bepalingen in de artikelen A-2.2 tot en met A2.5 hebben betrekking op studenten die in studiejaar 

2022-2023 met de opleiding starten. 

 

 

Artikel A-2.2 – Vooropleiding1 

1. Voor de inschrijving voor een masteropleiding is een bachelorgraad vereist, behaald in het 

wetenschappelijk onderwijs. Aan welke eisen de bachelorgraad moet voldoen, is bepaald in 

deel B. 

2. Ingeval een gegadigde niet beschikt over een bachelorgraad, zoals bedoeld in het eerste lid, 

beoordeelt de facultaire toelatingscommissie de geschiktheid om tot de opleiding toegelaten te 

worden aan de hand van de vereisten, bepaald in deel B. 

 

 

Artikel A-2.3 – Aanmelding 

De uiterste datum voor aanmelding voor een masteropleiding staat vermeld op de UvA-website.  

 

 

Artikel A-2.4 – Facultaire toelatingscommissie en selectiecommissies 

1. De decaan stelt een facultaire toelatingscommissie in, onder voorzitterschap van de directeur van 

de Graduate School. 

2. De decaan wijst de leden daarvan aan na overleg met de opleidingsdirecteuren van de 

betreffende opleidingen en met de Examencommissie. 

3. Bij selectieve opleidingen stelt de opleidingsdirecteur een selectiecommissie voor de betreffende 

opleiding in. 

 

 

Artikel A-2.5 – Toelatings- en selectieprocedure 

1. De toelating tot de opleidingen is door de decaan opgedragen aan de toelatingscommissie. 

2. Met het oog op de toelating tot de opleiding stelt de toelatingscommissie een onderzoek in naar 

de vooropleiding van de kandidaat. De toelatingscommissie betrekt bij dit onderzoek de kennis 

van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de 

gevolgde opleiding(en) kan de toelatingscommissie de vooropleiding laten toetsen door 

deskundigen in of buiten de universiteit. 

3. Bij selectieve masteropleidingen is de voorselectie opgedragen aan een selectiecommissie van de 

betreffende opleiding. De selectiecommissie doet een gemotiveerd schriftelijk voorstel voor 

toelating of afwijzing; de facultaire toelatingscommissie bepaalt de uiteindelijke selectie.  

4. De kandidaat ontvangt een besluit tot toelating dan wel een afwijzend besluit. Tegen een 

afwijzend besluit is binnen zes weken na ontvangst van het besluit beroep mogelijk bij het 

College van beroep voor de Examens. 

 
1 Zie addendum voor aangepaste tekst van dit artikel 

file:///C:/Users/mvamste1/Downloads/addendum-oer-ter-fdr-2021-2022%20(1).pdf
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Artikel A-2.6 – Flexstuderen 

1. De faculteit neemt deel aan het experiment flexstuderen waarvoor door de minister van OCW 

toestemming voor deelname is verleend conform artikel 17l van het besluit experimenten 

flexibel hoger onderwijs. De regeling experiment flexstuderen UvA, die deel uitmaakt van het 

Inschrijvingsbesluit UvA, is hierop van toepassing.  

2. In deel B wordt vermeld welke opleidingen open staan voor flexstudenten. 

 

 

Artikel A-2.7 – Weigering of beëindiging inschrijving / Iudicium abeundi 

1. Op grond van het bepaalde in artikel 7.42a van de wet kan de decaan of de Examencommissie in 

uitzonderlijke gevallen het College van Bestuur verzoeken de inschrijving van een student voor 

een opleiding te beëindigen dan wel te weigeren, als die student door zijn/haar gedragingen of 

uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen 

waartoe de door hem/haar gevolgde opleiding hem/haar opleidt, dan wel voor de praktische 

voorbereiding op de beroepsuitoefening. 

2. Indien jegens een student vermoedens van ongeschiktheid bestaan zoals omschreven in het eerste 

lid, stelt de Examencommissie of de decaan een onderzoek in, waarvan de student onverwijld op 

de hoogte wordt gesteld. De Examencommissie of de decaan brengt geen advies uit dan na 

zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en nadat de betrokken student in de 

gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 
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HOOFDSTUK 3 – INRICHTING OPLEIDING  

 

Artikel A-3.1 – Indeling studiejaar 

De opleiding wordt verzorgd in een jaarindeling zoals beschreven in het besluit Jaarindeling 

onderwijs volgens 8-8-4 model 2016-2025. 

 

 

Artikel A-3.2 – Inrichting opleiding en deelname aan onderwijs 

1. De opleidingen omvatten de vakken die in deel B zijn opgenomen.  

2. De opleidingen hebben een omvang van ten minste 60 EC. 

3. Nadere voorwaarden met betrekking tot aanmelding voor deelname aan een vak zijn, voor zover 

van toepassing, opgenomen in deel B. 
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HOOFDSTUK 4 – TOETSING EN EXAMINERING  

 

Artikel A-4.1 – Deelname aan tentamens 

1. De student die zich op de juiste wijze heeft aangemeld voor deelname aan een vak en is 

toegelaten tot dat vak, is tevens aangemeld voor deelname aan het bij dit vak behorende 

tentamen en hertentamen. Als de student zich niet op de juiste wijze heeft aangemeld voor het 

onderwijs of voor TGOW (tentamen geen onderwijs) dan kan de student niet deelnemen aan het 

tentamen. Als er bijzondere omstandigheden spelen kan een studieadviseur uitzondering 

verlenen. 

2. a. Indien voor een vak geen aanwezigheidsplicht geldt, kan een student zich aanmelden voor 

TGOW van het betreffende vak.  

b. Indien voor een vak een aanwezigheidsverplichting geldt, zoals vermeld in de studiegids, dan 

kan een student alleen deelnemen aan het tentamen indien de student zich op juiste wijze voor 

het onderwijs heeft ingeschreven, tenzij in de studiegids anders is bepaald. 

3. De aanwezigheid van een tentamengerechtigde student in de tentamenzaal na aanvang van het 

tentamen, resulteert altijd in toekenning van een uitslag. Dit geldt tevens indien een student 

inlogt bij een digitaal afgenomen tentamen en wanneer een paper of een scriptie ter beoordeling 

wordt ingeleverd.  

 

 

Artikel A-4.2 – Vorm en planning van tentaminering  

1. De studiegids vermeldt aan welke vereisten de student moet voldoen om het vak met succes af te 

ronden. Ook vermeldt de studiegids in welke vorm het op het vak betrekking hebbende tentamen 

zal worden afgenomen. 

2. Een eventuele wijziging van de in de studiegids vermelde tentamenvorm wordt uiterlijk bij 

aanvang van het onderwijsblok waarin het vak van start gaat via de digitale leeromgeving 

bekend gemaakt. Voor vakken die gegeven worden binnen een blok van vier weken, geldt dat 

een eventuele wijziging van de in de studiegids vermelde tentamenvorm uiterlijk zes weken voor 

het betreffende tentamen via de digitale leeromgeving bekend wordt gemaakt.  

3. Het verplichte studiemateriaal wordt uiterlijk twee weken voor de start van het onderwijs via de 

digitale leeromgeving bekend gemaakt.  

4. Voor studieonderdelen met een schriftelijk tentamen worden uiterlijk twee weken na aanvang 

van het onderwijs representatieve voorbeeldvragen met antwoordindicaties gepubliceerd via de 

digitale leeromgeving. 

5. De gang van zaken bij toetsing en de richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van tentamens te 

beoordelen en vast te stellen, staan beschreven in het Examenreglement. 

 

 

Artikel A-4.3 – Mondelinge tentamens 

1. Mondeling wordt niet meer dan een persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examinator en de 

student anders overeenkomen. 

2. Het mondelinge tentamen wordt afgenomen in het bijzijn van een tweede docent, tenzij de 

Examencommissie in een bijzonder geval anders bepaalt. 

3. De gang van zaken bij mondelinge tentamens en de richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag 

van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, staan beschreven in het 

Examenreglement.  
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Artikel A-4.4 – Vaststelling en bekendmaking uitslag2 

1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk (deel)tentamen zo spoedig mogelijk vast. De 

examinator verschaft de onderwijsadministratie van de opleiding de nodige gegevens en de 

onderwijsadministratie draagt direct hierna zorg voor registratie van de beoordeling. De 

onderwijsadministratie draagt zorg voor onverwijlde bekendmaking van de beoordeling aan de 

student, met in achtneming van de maximale termijn en van de geldende normen van 

vertrouwelijkheid. 

2. De in lid 1 genoemde termijn bedraagt 15 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd. In 

afwijking hiervan geldt een termijn van 18 werkdagen voor de scriptie, voor andere vakken met 

een schrijf- en onderzoeksvaardighedencomponent, en voor vakken die worden getentamineerd 

aan de hand van take-home-opdrachten als werkstukken en papers. De uitslag wordt in alle 

gevallen minstens 10 werkdagen voor een mogelijk hertentamenbekend gemaakt. De 

onderwijsdirecteur kan in bijzondere gevallen toestaan dat van deze termijnen wordt afgeweken. 

3. In elk geval van overschrijding van de termijn worden de studenten voordat de termijn 

daadwerkelijk is verstreken via de digitale leeromgeving geïnformeerd over de reden van 

vertraging en de datum waarop de uitslag bekend zal zijn.  

4. De examinatoren stellen de uitslag van een mondeling tentamen aansluitend aan het tentamen 

vast en maken deze bekend aan de student. 

5. Bij de bekendmaking van de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het 

inzagerecht en de vragenbijeenkomst als bedoeld in de artikelen A-4.7 en A-4.8, alsmede op de 

beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de Examens als bedoeld in het hierna 

volgende lid. 

6. Een student kan beroep aantekenen tegen de wijze waarop de uitslag tot stand is gekomen bij het 

College van Beroep voor de Examens binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van 

de uitslag. In geval van een herbeoordeling door de examinator wordt de termijn voor het 

indienen van een beroepschrift niet opgeschort. 

 

 

Artikel A-4.5 – Tentamengelegenheden3 

1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 geldt dat elk vak eenmaal per jaar wordt 

getentamineerd, waarbij een herkansingsmogelijkheid bestaat voor studenten die niet zijn 

geslaagd of niet hebben deelgenomen aan de eerste mogelijkheid. De eerste tentamenkans wordt 

geboden binnen het onderwijsblok waarin het vak is aangeboden; de herkansing wordt geboden 

voor het begin van het volgende studiejaar. 

2. Vakken waarvan praktijk en/of vaardigheden een substantiële component uitmaken, worden één 

maal per jaar getentamineerd. 

3. De student die de masteropleiding op één vak uit het programma na, niet zijnde de 

masterscriptie, heeft behaald, komt desgevraagd in aanmerking voor één extra 

tentamengelegenheid voor dat laatste vak, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. De student heeft gebruik gemaakt van de laatst geboden tentamenkans en/of 

voorlaatst aangeboden tentamenkans; en 

b. De student heeft op enig moment minimaal een 4 behaald voor het betreffende vak 

of een NAV indien het een vak zoals beschreven onder lid 2 betreft; en  

 
2 3 Zie addendum voor aangepaste tekst van dit artikel 

 

file:///C:/Users/mvamste1/Downloads/addendum-oer-ter-fdr-2021-2022%20(1).pdf
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c. De datum van het extra tentamen ligt ten minste twee maanden vóór de datum van 

het eerstvolgende reguliere (her)tentamen van het desbetreffende vak. 

4. Op verzoeken om een extra tentamengelegenheid beslist de Examencommissie binnen een 

redelijke termijn en in ieder geval binnen zes weken na ontvangst van het verzoek, mits de 

student een verzoek om een ‘voortgangscontrole’ heeft ingediend via het op de studentenwebsite 

beschikbaar gestelde formulier.  

5. Indien de student fraude en/of plagiaat heeft gepleegd, kan bij de beslissing tevens door de 

Examencommissie worden bepaald dat hij voor een termijn van maximaal 12 maanden niet in 

aanmerking komt voor een extra tentamenkans voor het desbetreffende vak. 

6. De Examencommissie kan in geval van bijzondere omstandigheden van de in lid 3 genoemde 

voorwaarden afwijken.  

 

 

Artikel A-4.6 – Cijfers 

1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Alleen hele of halve cijfers – met 

uitzondering van het cijfer 5,5 – mogen worden toegekend. De afronding geschiedt op de wijze 

zoals beschreven in het Examenreglement. 

2. Het eindcijfer 6,0 of hoger geldt als voldoende. 

3. Resultaten die niet in cijfers worden uitgedrukt worden aangeduid als ‘aan alle verplichtingen 

voldaan’ (AVV) ofwel ‘niet aan verplichtingen voldaan’ (NAV). 

4. Wanneer een tentamen opnieuw wordt afgelegd, geldt de laatste beoordeling. 

 

 

Artikel A-4.7 – Normantwoorden en beoordelingsnormen 

1. De examinator plaatst uiterlijk een week na het tentamen de normantwoorden tezamen met het 

tentamen op de digitale leeromgeving. Ten aanzien van de normantwoorden geschiedt dit steeds 

onder voorbehoud, ook wanneer dit niet uitdrukkelijk is aangegeven.  

2. Uiterlijk op het moment waarop de uitslag wordt bekendgemaakt, worden de gehanteerde 

beoordelingsnormen en de definitieve normantwoorden op de digitale leeromgeving geplaatst. 

 

 

Artikel A-4.8 – Inzagerecht en vragenbijeenkomst 

1. De student heeft recht op kennisname van het beoordeelde tentamen gedurende zes weken na 

bekendmaking van de uitslag. Deze kennisname stelt de student in staat na te gaan hoe de uitslag 

tot stand is gekomen.  

2. Wanneer het beoordeelde tentamen niet langs digitale weg aan de student beschikbaar wordt 

gesteld, heeft deze recht op kennisname door inzage in het beoordeelde tentamen. Desgewenst 

kan hij of zij het beoordeelde tentamen fotograferen. Tevens kan hij of zij kopieën (doen) 

maken; hierbij kunnen kosten worden berekend. Op de digitale leeromgeving wordt 

bekendgemaakt waar en wanneer inzage kan plaatsvinden. 

3. Uiterlijk tien werkdagen na de bekendmaking van de uitslag en ten minste vijf werkdagen voor 

het hertentamen vindt een bijeenkomst plaats waar de geëxamineerde studenten vragen kunnen 

stellen aan de examinator over het tentamen en de beoordeling ervan. Plaats en tijd van de 

bijeenkomst worden tijdig op de digitale leeromgeving bekendgemaakt. Alleen ingeval van 

evidente misslagen bij de beoordeling kan tijdens deze bijeenkomst om aanpassing van de 

uitslag worden gevraagd. In alle overige gevallen kan een verzoek om herbeoordeling worden 
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gedaan; de wijze waarop een dergelijk verzoek kan worden gedaan wordt op de digitale 

leeromgeving bekendgemaakt. 

 

 

Artikel A-4.9 – Geldigheidsduur resultaten  

1. De geldigheidsduur van eindresultaten van met goed gevolg afgelegde tentamens die onderdeel 

zijn van het masterexamen bedraagt vijf jaar vanaf de datum van het behalen van het betreffende 

vak.  

2. Resultaten van deeltentamens zijn geldig gedurende het academische jaar waarin ze zijn behaald. 

In de studiegids kan worden bepaald dat het resultaat van een met goed gevolg afgelegd 

deeltentamen gedurende een langere periode geldig is.  

3. De decaan kan de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens en verleende 

vrijstellingen beperken, indien de getentamineerde kennis of het getentamineerde inzicht 

aantoonbaar verouderd is, of indien de getentamineerde vaardigheden aantoonbaar verouderd 

zijn. 

4. De Examencommissie kan in individuele gevallen de geldigheidsduur van met goed gevolg 

afgelegde tentamens met een door haar vast te stellen termijn verlengen, met dien verstande dat 

de commissie kan bepalen dat de student voor het van kracht worden van een daartoe strekkende 

beslissing wordt geëxamineerd met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het betrokken 

vakgebied. Is de student daarvoor geslaagd, dan bedraagt de duur van de verlenging voor dat 

onderdeel vijf jaar. 

5. De Examencommissie beslist binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen zes weken na 

ontvangst van het verzoek en een compleet dossier. Is binnen zes weken geen beslissing 

genomen, dan is de geldigheidsduur van het vak met een jaar verlengd. 

6. Voor vakken waarvoor een student vrijstelling heeft gekregen, is de datum van de 

vrijstellingsgrond bepalend voor de toepassing van het eerste en tweede lid. Is voor een 

onderdeel gedeeltelijk vrijstelling gekregen, dan is de datum waarop de student slaagde voor het 

aanvullende onderdeel bepalend. 

 

 

Artikel A-4.10 – Vrijstelling 

1. De Examencommissie kan op schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen voor het 

afleggen van een of meer examenonderdelen, indien de student een qua inhoud, niveau en 

omvang overeenkomstig onderdeel van een universitaire opleiding heeft behaald. Een vrijstelling 

voor een gebonden of vrij keuzeonderdeel op grond van een elders behaald onderdeel kan niet 

worden verleend indien in de master een alternatief keuzeonderdeel kan worden gekozen. 

2. De masterscriptie is van deze vrijstellingsmogelijkheid uitgezonderd. 

3. Voor een onderdeel kan alleen een vrijstelling worden verleend, indien het elders behaalde 

onderdeel op grond waarvan vrijstelling verzocht wordt, vóór aanvang van de studie aan de 

faculteit is behaald. 

4. Werk- en/of beroepservaring kunnen geen vrijstelling opleveren. 

5. De Examencommissie beslist binnen 20 werkdagen na ontvangst van het verzoek tot vrijstelling. 

 

 

  



 

 

 

 

OER 2021-2022 – Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Nederlandstalige masteropleidingen p. 15 

Artikel A-4.11 – Fraude en plagiaat 

Het Examenreglement bevat regels inzake fraude en plagiaat. 

 

 

Artikel A-4.12 – Masterexamen 

1. De Examencommissie stelt de uitslag en de datum van afstuderen vast, indien zij heeft 

vastgesteld dat de student de onderdelen van het examen met goed gevolg heeft afgelegd. 

2. De Examencommissie stelt het judicium cum laude vast, indien is voldaan aan de voorwaarden 

vermeld in het Examenreglement. Alleen de 60 EC van het reguliere masterprogramma tellen 

mee.  

3. Een getuigschrift kan slechts worden uitgereikt, nadat het College van Bestuur heeft verklaard 

dat de student aan alle procedurele vereisten heeft voldaan, waaronder de betaling van het 

collegegeld. 

4. De afstudeerdatum is de laatste werkdag van de maand waarop de diploma-aanvraag wordt 

gedaan. 

 

  

Artikel A-4.13 – Getuigschriften en verklaringen 

1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de Examencommissie een 

getuigschrift uitgereikt conform het model dat is vastgesteld door het College van Bestuur. Aan 

het getuigschrift voegt de Examencommissie een diplomasupplement toe dat inzicht verschaft in 

de aard en de inhoud van de afgeronde opleiding. Het diplomasupplement is gesteld in het 

Engels en voldoet aan het Europese format. 

2. Degene die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift 

als bedoeld in het eerste lid kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de 

Examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door 

hem/haar met goed gevolg zijn afgelegd, met daarbij vermeld welke vakken dit betrof, het aantal 

EC dat daarmee was gemoeid en wanneer de tentamens zijn behaald.  
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HOOFDSTUK 5 – STUDIEBEGELEIDING EN -VOORTGANG   

 

Artikel A-5.1 – Studievoortgangsadministratie 

De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van 

de studenten in SIS. Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een vak via SIS 

inzage in de uitslag van dat vak en beschikt via SIS tevens over een overzicht van de behaalde 

resultaten. 

 

 

Artikel A-5.2 – Studiebegeleiding 

Ingeschreven studenten kunnen aanspraak maken op studiebegeleiding. De vormen van 

studiebegeleiding worden vermeld op de studentenwebsite. 

 

 

Artikel A-5.3 – Studenten met een functiebeperking 

1. Een student met een functiebeperking kan op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in 

aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs, de practica en tentamens. Deze 

aanpassingen worden zoveel mogelijk op zijn of haar individuele functiebeperking afgestemd, 

maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een onderwijseenheid of een tentamen niet 

wijzigen. In alle gevallen zal de student moeten voldoen aan de eindtermen van de opleiding. 

2. Op verzoeken voor aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen, beslist de decaan of 

namens hem de onderwijsdirecteur. Studenten die speciale onderwijsvoorzieningen nodig 

hebben, dienen dit verzoek in conform de procedure ‘Functiebeperking’ zoals vermeld op de 

studentenwebsite. 

3. Op verzoeken voor tentamenvoorzieningen beslist de studentendecaan namens de 

Examencommissie. Een student kan binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing zoals 

afgegeven door de studentendecaan in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens 

(Cobex). De student kan binnen deze termijn ook contact opnemen met de Examencommissie 

voor een heroverweging van de beslissing, maar dit zal de beroepstermijn bij het Cobex niet 

opschorten. 

4. De procedure voor het indienen van een verzoek is bekendgemaakt op de studentenwebsite. Als 

een student gebruik wil maken van een door de studentendecaan toegekende 

tentamenvoorziening, dan dient de student uiterlijk tien werkdagen voor het tentamen aangemeld 

te zijn voor het tentamen. 
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HOOFDSTUK 6 – ONDERWIJSEVALUATIE 

 

Artikel A-6.1 – Onderwijsevaluatie 

De evaluatie van het onderwijs vindt plaats op de wijze zoals in deel B bepaald. 
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HOOFDSTUK 7 – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN   

 

Artikel A-7.1 – Hardheidsclausule 

In gevallen waarin de onderwijs- en examenregeling niet voorziet, en in gevallen waarin sprake is 

van onevenredige benadeling of onbillijkheid van overwegende aard, beslist de decaan, tenzij het de 

bevoegdheid van de Examencommissie betreft. 

 

 

Artikel A-7.2 – Overgangsbepaling 

Voor studenten die op de datum van de inwerkingtreding van deel A of deel B van deze regeling een 

of meer onderdelen met goed gevolg hebben afgelegd, maar het examen nog niet geheel met goed 

gevolg hebben afgelegd en die in hun belangen geschaad worden door bepalingen in de delen A of B 

van deze regeling die afwijken van bepalingen in oudere regelingen, wordt door de 

Examencommissie een overgangsregeling vastgesteld, met inachtneming van hetgeen aangaande 

examens en examenonderdelen in de wet bepaald is. 

 

 

Artikel A-7.3 – Wijzigingen deel A 

1. Wijzigingen van deel A van deze regeling worden door de decaan – gehoord de 

opleidingscommissie, de Examencommissie en met in achtneming van de bevoegdheden van de 

medezeggenschapsorganen ter zake – bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 

2. Een wijziging van deel A van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, 

tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor niet 

worden geschaad. 

 

 

Artikel A-7.4 – Bekendmaking 

1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van de delen A en B van deze regeling, 

alsmede van elke wijziging daarvan. 

2. De onderwijs- en examenregeling wordt uiterlijk op 1 september van het studiejaar waarvoor 

deze geldt geplaatst op de studentenwebsite. 

 

 

Artikel A-7.5 – Inwerkingtreding deel A 

Deel A van deze regeling treedt in werking op 1 september 2021. 

 

Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op 23 april 2021. 
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DEEL B – OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL  

 

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN   

 

Artikel B-1.1 – Gegevens opleidingen 

1. De masteropleiding Arbeidsrecht, CROHO-nummer 60222, wordt in voltijdse en in deeltijdse 

vorm verzorgd. De opleiding kent geen tracks: 

2. De masteropleiding Fiscaal recht, CROHO-nummer 66827, wordt in voltijdse en in deeltijdse 

vorm verzorgd. De opleiding kent de volgende tracks: 

a. Fiscaal recht 

b. Internationaal en Europees belastingrecht 

3. De masteropleiding Gezondheidsrecht, CROHO-nummer 60516, wordt in voltijdse vorm 

verzorgd. De opleiding kent geen tracks. 

4. De masteropleiding Informatierecht, CROHO-nummer 60223, wordt in voltijdse en in deeltijdse 

vorm verzorgd. De opleiding kent geen tracks. 

5. De masteropleiding Privaatrecht, CROHO-nummer 60219, wordt in voltijdse en in deeltijdse 

vorm verzorgd. De opleiding kent de volgende tracks: 

a. Privaatrechtelijke rechtspraktijk 

b. Commerciële rechtspraktijk 

6. De masteropleiding Publiekrecht, CROHO-nummer 60220, wordt in voltijdse en in deeltijdse 

vorm verzorgd. De opleiding kent de volgende tracks: 

a. Staats- en bestuursrecht 

b. Strafrecht 

 

 

Artikel B-1.1b – Flexstuderen 

De masteropleiding Arbeidsrecht staat in studiejaar 2021-2022 open voor maximaal 15 

herinschrijvende studenten die willen deelnemen aan de pilot ‘flexstuderen’. 

 

 

Artikel B-1.2 – Omvang van de opleidingen 

1. De masteropleidingen van de faculteit hebben een studielast van 60 EC, met uitzondering van de 

onderzoeksmasters die een studielast hebben van 120 EC. 

2. Voor elk van de onderdelen stelt de decaan, nadat deze de opleidingscommissie(s) en de 

Facultaire Studentenraad heeft gehoord, de studielast vast. 

3. Voor de berekening van de studielast van een onderdeel wordt uitgegaan van 120 bladzijden per 

EC, exclusief jurisprudentie. 

4. De Examencommissie, de opleidingscommissie gehoord, kan bij gemotiveerd besluit toestaan 

dat wordt afgeweken van de wijze van berekening genoemd in lid 3. 
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Artikel B-1.3 – Taal van de opleidingen 

1. De vakken waaruit de opleiding bestaat worden in het Nederlands verzorgd, tenzij bij de 

vakbeschrijving in de studiegids anders wordt aangegeven. 

2. Voor zover van toepassing mag de keuzeruimte worden ingevuld met vakken die in een andere 

taal worden verzorgd. 

 

 

Artikel B-1.4 – Instroommoment 

1. Aanvang van de opleiding is mogelijk met ingang van het eerste semester van een studiejaar 

(‘september-instroom’) en voor de hieronder aangegeven masteropleidingen met ingang van het 

tweede semester (‘februari-instroom’). Voor elk van deze instroommomenten geldt dat er sprake 

is van een studeerbaar onderwijsprogramma dat in de nominale duur volledig afgerond kan 

worden. 

Februari-instroom is uitsluitend mogelijk bij de volgende masteropleidingen: 

a. Arbeidsrecht 

b. Fiscaal recht 

c. Privaatrecht 

d. Publiekrecht 

2. Bij aanvang van de opleiding dient het bachelorprogramma dan wel schakelprogramma dat 

toegang geeft tot de opleiding volledig te zijn afgerond. 

 

 

Artikel B-1.5 – Vrij onderwijsprogramma 

1. De student heeft de mogelijkheid om een eigen onderwijsprogramma samen te stellen dat afwijkt 

van de onderwijsprogramma’s zoals vermeld in artikel B-4.1 t/m B-4.6. De samenstelling van 

een dergelijk programma behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Examencommissie. 

2. De Examencommissie beoordeelt of het programma van voldoende niveau is en voldoende 

samenhang vertoont en voldoende afwijkt van de reeds aangeboden onderwijsprogramma’s.  

3. De Examencommissie kan, na overleg met de desbetreffende opleidingscommissie, beleidsregels 

vaststellen voor de uitoefening van de in dit artikel bedoelde bevoegdheid. 
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HOOFDSTUK 2 – DOELSTELLINGEN EN EINDTERMEN VAN DE OPLEIDINGEN 

 

Artikel B-2.1 – Doel en eindtermen van de opleiding Arbeidsrecht 

1. Met de opleiding Arbeidsrecht wordt beoogd: 

a. het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het arbeidsrecht, zoals 

gespecificeerd in lid 2; 

b. het verwerven van de vaardigheid om complexe juridische problemen te analyseren, te 

evalueren en op creatieve wijze op te lossen; 

c. het verwerven van academische vaardigheden op het gebied van schrijven, spreken en 

het doen van onderzoek en het ontwikkelen van een zelfstandige en kritische 

leerhouding. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 

a. heeft diepgaande kennis van en inzicht in het (Europese) arbeids- en 

socialezekerheidsrecht en de ontwikkelingen daarbinnen en is in staat deze kennis en dat 

inzicht toe te passen; 

b. heeft diepgaande kennis van de interactie tussen het arbeidsrecht en het functioneren van 

de onderneming en is op basis daarvan in staat tot analyse van de 

belangentegenstellingen tussen arbeid en andere productiemiddelen, zoals kapitaal; 

c. is in staat literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het 

(Europese) arbeidsrecht diepgaand te analyseren en te interpreteren, daarover kritische 

vragen te stellen en vernieuwende juridische oplossingen aan te dragen; 

d. heeft inzicht in de samenhang tussen Europees en nationaal arbeidsrecht; 

e. heeft inzicht in de samenhang tussen het (Europese)arbeidsrecht en andere specialismen; 

f. is in staat vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen in het (Europese) arbeidsrecht te 

interpreteren, toe te passen en kritisch te beoordelen; 

g. is in staat zelfstandig (literatuur)onderzoek voor te bereiden en uit te voeren 

(onderzoeksvragen formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van 

gegevens/documenten, interviews doen, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen 

en suggesties doen voor verder onderzoek); 

h. is in staat een samenhangend wetenschappelijk betoog te schrijven over een onderwerp 

binnen het domein en dit mondeling met kracht van argumenten te presenteren voor 

zowel een publiek bestaande uit professionals als voor niet-professionals; 

i. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk (mondeling) debat met betrekking tot 

het (Europese) arbeidsrecht. 

 

Artikel B-2.2 – Doel en eindtermen van de opleiding Fiscaal recht 

1. Met de opleiding Fiscaal recht van de faculteit wordt beoogd: 

a. het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het belastingrecht, zoals 

gespecificeerd in lid 2; 

b. het verwerven van de vaardigheid om complexe juridische problemen te analyseren, te 

evalueren en op creatieve wijze op te lossen; 

c. het verwerven van academische vaardigheden op het gebied van schrijven, spreken en 

het doen van onderzoek en het ontwikkelen van een zelfstandige en kritische 

leerhouding. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 
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a. heeft diepgaande kennis van en inzicht in het (internationale) belastingrecht (hierna ‘het 

domein’) en is in staat deze kennis en dit inzicht toe te passen; 

b. heeft diepgaande kennis van en inzicht in de fiscale positie van het midden- en 

kleinbedrijf alsmede van multinationals en is in staat deze kennis en dit inzicht toe te 

passen; 

c. is in staat literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het domein 

diepgaand te analyseren en te interpreteren, daarover kritische vragen te stellen en 

vernieuwende (juridische) oplossingen aan te dragen; 

d. heeft diepgaande kennis van en inzicht in de samenhang tussen het materiële fiscale 

recht en de bestuursrechtelijke aspecten van het domein van het gekozen traject; 

e. heeft diepgaande kennis van en inzicht in de samenhang tussen het materiële fiscale 

recht en de (bedrijfs)economische aspecten van het domein van het gekozen traject; 

f. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het domein; 

g. is in staat vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen in het domein van het gekozen traject 

te interpreteren, toe te passen en kritisch te beoordelen; 

h. is in staat zelfstandig een literatuuronderzoek voor te bereiden en uit te voeren 

(onderzoeksvragen te formuleren, informatie te verzamelen, gegevens te interpreteren, 

conclusies te trekken, te evalueren en aanbevelingen en suggesties te doen voor verder 

onderzoek); 

i. is in staat een samenhangend wetenschappelijk betoog te schrijven over een onderwerp 

binnen het domein en dit mondeling met kracht van argumenten te presenteren voor 

zowel een publiek bestaande uit professionals als voor niet-professionals. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van de track Internationaal en 

Europees belastingrecht: 

a. diepgaande kennis van en inzicht in de bronnen van het belastingverdragenrecht; 

b. diepgaande kennis van en inzicht in de Europeesrechtelijke leerstukken en hun 

uitwerking op de Nederlandse belastingheffing; 

c. de bekwaamheid Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke literatuur en bronnen 

te analyseren, toe te passen en kritisch te beoordelen. 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van de Fiscaal recht: 

a. diepgaande kennis van en inzicht in de fiscale positie van de directeur-

grootaandeelhouders; 

b. diepgaande kennis van en inzicht in de werkwijze van de kostprijsverhogende 

belastingen; 

c. diepgaande kennis en inzicht in de werkwijze van de loonheffingen binnen de gehele 

breedte van het fiscale domein; 

d. de bekwaamheid deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het domein van de 

fiscale positie van directeur-grootaandeelhouders alsmede van kostprijsverhogende 

belastingen. 

 

 

Artikel B-2.3 – Doel en eindtermen van de opleiding Gezondheidsrecht 

1. Met de opleiding Gezondheidsrecht wordt beoogd: 

a. het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het gezondheidsrecht, zoals 

gespecificeerd in lid 2; 

b. het verwerven van de vaardigheid om complexe juridische problemen te analyseren, te 

evalueren en op creatieve wijze op te lossen  
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c. het verwerven van academische vaardigheden op het gebied van schrijven, spreken en 

het doen van onderzoek en het ontwikkelen van een zelfstandige en kritische 

leerhouding. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 

a. heeft diepgaande kennis van en inzicht in het nationale gezondheidsrecht, de Europese 

en internationale dimensie daarvan en de ontwikkelingen daarbinnen en is in staat deze 

kennis en dit inzicht toe te passen;  

b. heeft kennis van en inzicht in de voor het gezondheidsrecht relevante delen van het 

constitutioneel recht, het bestuursrecht, het strafrecht en het privaatrecht en de 

ontwikkelingen daarbinnen en is in staat deze kennis en dit inzicht toe te passen; 

c. is in staat literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het 

gezondheidsrecht diepgaand te analyseren en te interpreteren, daarover kritische vragen 

te stellen en vernieuwende (juridische) oplossingen aan te dragen; 

d. heeft inzicht in de maatschappelijke context van het gezondheidsrecht, in het bijzonder 

waar het gaat om het beleid en de praktijk van het gezondheidsrecht en om de relatie 

tussen recht en ethiek; 

e. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het domein van het 

gezondheidsrecht; 

f. is in staat vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen in het domein van het 

gezondheidsrecht te begrijpen, te interpreteren, toe te passen en kritisch te beoordelen; 

g. is in staat zelfstandig een literatuuronderzoek voor te bereiden en uit te voeren 

(onderzoeksvragen te formuleren, informatie te verzamelen, gegevens te interpreteren, 

conclusies te trekken, te evalueren en aanbevelingen en suggesties te doen voor verder 

onderzoek); 

h. is in staat een samenhangend wetenschappelijk betoog te schrijven over een onderwerp 

binnen het domein van het gezondheidsrecht en dit mondeling met kracht van 

argumenten te presenteren voor zowel professionals als niet-professionals. 

 

 

Artikel B-2.4 – Doel en eindtermen van de opleiding Informatierecht 

1. Met de opleiding Informatierecht wordt beoogd: 

a. het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het informatierecht, zoals 

gespecificeerd in lid 2; 

b. het verwerven van de vaardigheid om complexe juridische problemen te analyseren, te 

evalueren en op creatieve wijze op te lossen; 

c. het verwerven van academische vaardigheden op het gebied van schrijven, spreken en 

het doen van onderzoek en het ontwikkelen van een zelfstandige en kritische 

leerhouding. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 

a. heeft diepgaande kennis van en inzicht in het Europese en internationale informatie- en 

intellectuele eigendomsrecht (hierna: ‘het domein’) en de actuele ontwikkelingen 

daarbinnen en is in staat deze kennis en dat inzicht toe te passen; 

b. is in staat literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het domein 

diepgaand te analyseren en te interpreteren, daarover kritische vragen te stellen en 

vernieuwende juridische oplossingen aan te dragen; 

c. heeft inzicht in de samenhang tussen publiek- en civielrechtelijke aspecten van het 

domein; 

d. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het domein; 
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e. is in staat vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen op het domein te interpreteren, toe te 

passen en kritisch te beoordelen; 

f. is in staat zelfstandig een literatuuronderzoek voor te bereiden en uit te voeren 

(onderzoeksvragen formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, 

conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder 

onderzoek); 

g. is in staat om conclusies, en de daaraan ten grondslag liggende kennis, motieven en 

overwegingen, te presenteren in een samenhangend wetenschappelijk betoog (mondeling 

of schriftelijk) over een onderwerp binnen het domein en om dat duidelijk over te 

brengen aan zowel een publiek bestaande uit professionals als aan niet-professionals. 

 

 

Artikel B-2.5 – Doel en eindtermen van de opleiding Privaatrecht 

1. Met de opleiding Privaatrecht wordt beoogd: 

a. het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het privaatrecht, zoals 

gespecificeerd in lid 2; 

b. het verwerven van de vaardigheid om complexe juridische problemen te analyseren, te 

evalueren en op creatieve wijze op te lossen; 

c. het verwerven van academische vaardigheden op het gebied van schrijven, spreken en 

het doen van onderzoek en het ontwikkelen van een zelfstandige en kritische 

leerhouding. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 

a. heeft diepgaande kennis van en inzicht in het Nederlandse privaatrecht en, ten aanzien 

van relevante onderdelen, de internationalisering, waaronder begrepen Europeanisering, 

van het privaatrecht, en is in staat deze kennis en dit inzicht toe te passen en complexe 

juridische problemen te analyseren en te evalueren; 

b. heeft inzicht in de ontwikkeling van en de samenhang tussen de diverse onderdelen van 

het privaatrecht en is in staat deze kennis en dit inzicht toe te passen en te analyseren; 

c. is in staat zelfstandig een onderzoek voor te bereiden en uit te voeren en de bevindingen 

daarvan in een wetenschappelijk betoog te presenteren (het formuleren van 

onderzoeksvragen, het verzamelen, selecteren, verwerken en analyseren van informatie, 

het evalueren en trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen over het 

onderzoeksterrein, het schrijven van een samenhangend wetenschappelijk betoog en het 

presenteren hiervan met kracht van argumenten). 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van de track Commerciële 

rechtspraktijk: 

a. diepgaande kennis van en inzicht in vennootschapsstructuren en het financieel recht en is 

in staat deze kennis en dit inzicht toe te passen en complexe juridische problemen te 

analyseren en te evalueren.  

 

 

Artikel B-2.6 – Doel en eindtermen van de opleiding Publiekrecht 

1. Met de opleiding Publiekrecht wordt beoogd: 

a. het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het publiekrecht, zoals 

gespecificeerd in lid 2; 

b. het verwerven van de vaardigheid om complexe juridische problemen te analyseren, te 

evalueren en op creatieve wijze op te lossen  
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c. het verwerven van academische vaardigheden op het gebied van schrijven, spreken en 

het doen van onderzoek en het ontwikkelen van een zelfstandige en kritische 

leerhouding. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 

a. heeft diepgaande kennis van en inzicht in het nationale publiekrecht, de Europese en 

internationale dimensie daarvan en de ontwikkelingen daarbinnen en is in staat deze 

kennis en dit inzicht toe te passen;  

b. heeft diepgaande kennis van en inzicht in relevante aanverwante delen van het nationale 

publiekrecht, de Europese en internationale dimensies daarvan en de ontwikkelingen 

daarbinnen en is in staat deze kennis en dit inzicht toe te passen; 

c. is in staat literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het domein 

van het gekozen traject diepgaand te analyseren en te interpreteren, daarover kritische 

vragen te stellen en vernieuwende (juridische) oplossingen aan te dragen; 

d. heeft inzicht in de samenhang tussen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en 

staatsrechtelijke, Europese en internationaalrechtelijke aspecten van het domein van het 

gekozen traject; 

e. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het domein van het gekozen 

traject; 

f. is in staat vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen in het domein van het gekozen traject 

te interpreteren, toe te passen en kritisch te beoordelen; 

g. is in staat zelfstandig een literatuuronderzoek voor te bereiden en uit te voeren 

(onderzoeksvragen te formuleren, informatie te verzamelen, gegevens te interpreteren, 

conclusies te trekken, te evalueren en aanbevelingen en suggesties te doen voor verder 

onderzoek); 

h. is in staat een samenhangend wetenschappelijk betoog te schrijven over een onderwerp 

binnen het domein van het gekozen traject en dit mondeling met kracht van argumenten 

te presenteren voor zowel professionals als niet-professionals. 
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HOOFDSTUK 3 – NADERE TOELATINGSEISEN   

 

Artikel B-3.1 – Algemeen 

De bepalingen in dit hoofdstuk hebben betrekking op studenten die in studiejaar 2022-2023 met de 

opleiding starten. 

 

 

Artikel B-3.2 – Toelatingseisen Nederlandstalige masters 

1. De Nederlandstalige masters van de faculteit zijn: 

a. Arbeidsrecht 

b. Fiscaal recht 

c. Gezondheidsrecht 

d. Informatierecht 

e. Privaatrecht 

f. Publiekrecht 

2. Degene die in het bezit is van een juridisch bachelordiploma op het gebied van Nederlands recht 

van een Nederlandse universiteit is toelaatbaar tot de in lid 1 vermelde masteropleidingen. 

3. Toelaatbaar tot de in lid 1 vermelde masteropleidingen is voorts de bezitter van een 

bachelordiploma van een Nederlandse of een buitenlandse universiteit op het niveau van en qua 

inhoud en omvang vergelijkbaar met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht of 

Notarieel recht van de Universiteit van Amsterdam, inclusief de benodigde taalvaardigheid, 

vermeld in artikel B-3.6, en met dien verstande dat de facultaire toelatingscommissie in het geval 

van onvoldoende voorkennis aanvullende eisen kan stellen en in het geval onderdelen van de te 

volgen master reeds deel hebben uitgemaakt van een voorafgaand examen, de Examencommissie 

kan bepalen welke onderdelen daarvoor in de plaats komen. 

 

 

Artikel B-3.3 – Selectieve masters 

1. De selectieve Nederlandstalige master van de faculteit is: 

a. Informatierecht 

2. Alleen geselecteerde studenten worden toegelaten tot de selectieve masteropleiding. 

3. De selectiecriteria en een beschrijving van de selectieprocedure staan vermeld op de UvA-

website onder toelating en inschrijving.  

 

 

Artikel B-3.4 – Schakelprogramma tijdens of na een universitaire opleiding4 

1. Degene die over een bachelor- of mastergraad beschikt of bezig is met de postpropedeutische 

fase van een niet-juridische bacheloropleiding kan toelating verzoeken tot een 

schakelprogramma van de volgende masteropleidingen: Arbeidsrecht, Fiscaal recht, 

Gezondheidsrecht, Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht en Strafrecht.  

2. Voor de inhoud van het schakelprogramma wordt verwezen naar artikel B-4.8 van de Onderwijs- 

en Examenregeling van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en de UvA-website. 

 
4 Zie addendum voor aangepaste tekst van dit artikel 

file:///C:/Users/mvamste1/Downloads/addendum-oer-ter-fdr-2021-2022%20(1).pdf
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3. Een bewijs van een met goed gevolg afgerond schakelprogramma geldt in combinatie met een 

universitaire bachelorgraad als bewijs van toelating tot de daarin vermelde masteropleiding in 

het aansluitende studiejaar, met inachtneming van eventuele extra toelatingsvoorwaarden die 

voor bepaalde masters of tracks van toepassing zijn (conform artikel B-3.2, B-3.3 en B-3.6).  

 

 

Artikel B-3.5 – Schakelprogramma na een hbo-opleiding5 

1. Degene die beschikt over een van de hierna genoemde hbo-diploma’s kan via de schakelzone 

van de Open Universiteit een schakelprogramma volgen voor een van de volgende 

masteropleidingen: Arbeidsrecht, Fiscaal recht, Privaatrecht en de track Staats- en bestuursrecht 

van Publiekrecht. De omvang van het schakelprogramma bedraagt maximaal 60 EC.  

De inhoud van het schakelprogramma staat beschreven op de website van de OU Schakelzone. 

Voor toelating tot de schakelzone van de Open Universiteit dient de student te beschikken over 

een diploma HBO-rechten (CROHO 39205) op het gebied van Nederlands recht of een 

afgeronde verwante hbo-opleiding met een overwegend juridisch component. 

2. Degene die beschikt over een diploma HBO-Rechten (CROHO 39205) op het gebied van 

Nederlands recht kan via schakelzone van de Open Universiteit een schakelprogramma volgen 

dat toelating geeft tot alle masters van de faculteit, met inachtneming van een eventuele 

selectieprocedure, of extra toelatingsvoorwaarden die voor bepaalde masters of tracks van 

toepassing zijn (conform artikel B-3.2, B-3.3 en B-3.6). De omvang van het schakelprogramma 

bedraagt maximaal 60 EC. De inhoud van het schakelprogramma staat beschreven op de website 

van de OU Schakelzone. 

3. De in lid 1 en 2 beschreven schakelprogramma’s moeten binnen vier jaar na het behalen van het 

eerste onderdeel worden voltooid om toelating te geven tot de betreffende masteropleiding. Na 

afronding van de in lid 1 en 2 beschreven schakelprogramma’s moet de student binnen een 

termijn van maximaal twee jaar met de betreffende masteropleiding starten. 

 

 

Artikel B-3.6 – Taaleisen 

De student die geen Nederlandstalige vooropleiding heeft genoten, toont aan het Nederlands 

voldoende te beheersen om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. Aan de eis 

kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens: 

a. Het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II); 

b. CnaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT en TPHO; 

c. door UvA aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte; 

d. een vwo-certificaat Nederlands. 

  

 
5 Zie addendum voor aangepaste tekst van dit artikel 

file:///C:/Users/mvamste1/Downloads/addendum-oer-ter-fdr-2021-2022%20(1).pdf
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HOOFDSTUK 4 – ONDERWIJSPROGRAMMA’S   

 

Artikel B-4.1 – Onderwijsprogramma Arbeidsrecht 

De opleiding is als volgt samengesteld: 

 

Arbeidsrecht   

Naam vak Aantal EC Semester 

Verplichte vakken 30  

Arbeidsrecht – individueel 6 1 

Arbeidsrecht – collectief 6 1 

Socialezekerheidsrecht 6 2 

Europees arbeidsrecht 6 2 

Arbeidsrecht in de onderneming 6 1 

Gebonden keuzevakken – Zie studiegids voor de volledige lijst 6  

Amsterdam Law Clinics 6 1-2 

Arbeidsrecht – Mootcourt 6 1 

Lab: Arbeidsrecht en herstructureringen practicum 6 2 

Legal Tech Lab 6 2 

Overige keuzevakken 12  

De student kiest vakken uit de keuzevakkenlijst die is opgenomen in 

de studiegids. Onder goedkeuring van de Examencommissie kan een 

student ook voor 6 EC een vak kiezen uit andere universitaire 

masteropleidingen mits dat vak voldoende raakvlak heeft met de 

masteropleiding en niet overlapt met verplichte of gebonden 

keuzevakken van de desbetreffende opleiding. 

  

Scriptie 12  

 

 

 

 

Artikel B-4.2 – Onderwijsprogramma Fiscaal recht 

De track Internationaal en Europees belastingrecht is als volgt samengesteld: 

 

Internationaal en Europees belastingrecht   

Naam vak Aantal EC Semester 

Verplichte vakken 48  

Inkomstenbelasting voor het MKB 6 1 

Tax accounting I  6 1 

Belastingheffing van concerns 6 1 

Formeel belastingrecht (inclusief Fiscaal proces) 6 1 

Tax accounting II 3 1 

Transfer Pricing 6 2 

Internationaal belastingrecht en dividendbelasting 9 2 

Europees belastingrecht, direct 6 2 

Scriptie 12  
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De track Fiscaal recht is als volgt samengesteld: 

 

 Fiscaal recht   

Naam vak Aantal EC Semester 

Verplichte vakken 48  

Inkomstenbelasting voor het MKB 6 1 

Tax accounting I – 6 1 

Belastingheffing van concerns  6 1 

Formeel belastingrecht (inclusief Fiscaal proces) 6 1 

Tax accounting II 3 1 

Estate planning voor DGA 6 2 

Omzetbelasting 9 2 

Loonheffingen  6 2 

Scriptie 12  

 

 

Artikel B-4.3 – Onderwijsprogramma Gezondheidsrecht 

De opleiding is als volgt samengesteld: 

 

Gezondheidsrecht   

Naam vak Aantal EC Semester 

Verplichte vakken 30  

Inleiding gezondheidsrecht  6 1 

Medische aansprakelijkheid   6 1 

Internationaal en Europees gezondheidsrecht   6 1 

Patiëntenrechten: theorie en praktijk   6 1 

Zorgverzekeringsrecht   6 1 

Gebonden keuzevakken 12-18  

Rechtshandhaving in de gezondheidszorg 6 2 

Zorginstelling en recht 6 2 

Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven 6 2 

Overige keuzevakken 0-6  

De student kiest eventueel ter vervanging van een gebonden 

keuzevak, een vak uit de keuzevakkenlijst die is opgenomen in de 

studiegids. Onder goedkeuring van de Examencommissie kan een 

student ook voor 6 EC een vak kiezen uit andere universitaire 

masteropleidingen mits dat vak voldoende raakvlak heeft met de 

masteropleiding en niet overlapt met verplichte of gebonden 

keuzevakken van de desbetreffende opleiding. 

  

Scriptie 12  

 

 

Artikel B-4.4 – Onderwijsprogramma Informatierecht 

De opleiding is als volgt samengesteld: 
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Informatierecht   

Naam vak Aantal EC Semester 

Verplichte vakken 30  

Informatierecht  12 1 

Intellectueel eigendomsrecht 12 1 

Onderzoekspaper op het gebied van Informatierecht óf Intellectuele 

eigendom 

6 1 

Gebonden keuzevakken – Zie studiegids voor de volledige lijst 12-18  

Clinic technologie, media en communicatie** 6 1 & 2* 

International Intellectual Property Law 6 2 

International Media Law, Policy and Practice 6 2 

Patent Law 6 2 

Privacy en gegevensbescherming 6 2 

Telecommunicatie- en platformregulering 6 2 

Information Law & Policy Lab** 6 1 & 2 

Overige keuzevakken 0-6  

De student kiest eventueel een vak uit de keuzevakkenlijst die is 

opgenomen in de studiegids ter vervanging van een gebonden 

keuzevak. Onder goedkeuring van de Examencommissie kan een 

student ook voor 6 EC een vak kiezen uit andere universitaire 

masteropleidingen mits dat vak voldoende raakvlak heeft met de 

masteropleiding en niet overlapt met verplichte of gebonden 

keuzevakken van de desbetreffende opleiding. 

  

Scriptie 12  

* Dit vak begint in september en duurt tot aan het zomerreces. 

** Slechts één praktijkgericht vak kan gekozen worden als keuzevak. 

 

 

Artikel B-4.5 – Onderwijsprogramma Privaatrecht 

De track Privaatrechtelijke rechtspraktijk is als volgt samengesteld: 

 

Privaatrechtelijke rechtspraktijk   

Naam vak Aantal 

EC 

Semester 

Verplichte vakken 18  

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en wanprestatie 6 1 

Bijzondere overeenkomsten 6 1 

Internationaal privaatrecht* 6 1 

Gebonden keuzevakken – Zie studiegids voor de volledige lijst 6  

Relatievermogensrecht 6 1 

Financiering en zekerheid 6 2 

Gebonden keuzevakken: ALP – Zie studiegids voor de volledige lijst 6-12  

Practicum privaatrechtelijke rechtspraktijk 6 2 

Amsterdam Law Clinics 6 1-2 

Stage 6 1-2 

Willem C. Vis International Moot Court 12 1-2 

Overige keuzevakken 12-18  
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De student kiest vakken uit de keuzevakkenlijst die is opgenomen in de 

studiegids. Onder goedkeuring van de Examencommissie kan een 

student ook voor 6 EC een vak kiezen uit andere juridische 

universitaire masteropleidingen mits dat vak voldoende raakvlak heeft 

met de masteropleiding en niet overlapt met verplichte of gebonden 

keuzevakken van de desbetreffende opleiding. 

  

Scriptie 12  

* Indien de student reeds een vak internationaal privaatrecht heeft behaald dat zowel inhoudelijk als in omvang (in EC) 

gelijkwaardig is aan het mastervak Internationaal privaatrecht, is het mogelijk, met toestemming van de examencommissie, 

dit mastervak te vervangen door een keuzevak van 6 EC. 

 

 

De track Commerciële rechtspraktijk is als volgt samengesteld: 

 

Commerciële rechtspraktijk   

Naam vak Aantal EC Semester 

Verplichte vakken 36   

Vennootschaps- en rechtspersonenrecht 12 1 

Internationaal privaatrecht* 6 1 

Bijzondere overeenkomsten 6 1 

Financieel recht 6 2 

Insolventierecht en corporate finance 6 2 

Overige keuzevakken 12  

De student kiest vakken uit de keuzevakkenlijst die is opgenomen in 

de studiegids. 

  

Scriptie 12  

* Indien de student reeds een vak internationaal privaatrecht heeft behaald dat zowel inhoudelijk als in omvang (in EC) 

gelijkwaardig is aan het mastervak Internationaal Privaatrecht, is het mogelijk, met toestemming van de examencommissie, 

dit mastervak te vervangen door een keuzevak van 6 EC. 
 

Artikel B-4.6 – Onderwijsprogramma Publiekrecht 

De track Staats- en bestuursrecht is als volgt samengesteld: 

 

Staats- en bestuursrecht   

Naam vak Aantal EC Semester 

Verplichte vakken 30  

Democratie en rechtsstaat   6 1 

Politieke grondrechten 6 1 

Staats- en bestuursrecht in een samengestelde rechtsorde 6 1 

Burger en overheid in rechtsvergelijkend perspectief 6 1 

Staats- en bestuursrecht in de praktijk 6 2 

Gebonden keuzevakken 12  

Financiering door de overheid 6 2 

Politiek staatsrecht 6 2 

Omgevingsrecht 6 2 

Decentralisatie en handhaving 6 2 

Overige keuzevakken 6  
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De student kiest een vak uit de keuzevakkenlijst die is opgenomen in 

de studiegids. Onder goedkeuring van de Examencommissie kan een 

student ook voor 6 EC een vak kiezen uit andere universitaire 

masteropleidingen mits dat vak voldoende raakvlak heeft met de 

masteropleiding en niet overlapt met verplichte of gebonden 

keuzevakken van de desbetreffende opleiding. 

  

Scriptie 12  

 

 

De track Strafrecht is als volgt samengesteld: 

Strafrecht   

Naam vak Aantal EC Semester 

Verplichte vakken 42  

Strafrecht en rechtsstaat 6 1 

Verdieping materieel strafrecht 6 1 

Georganiseerde criminaliteit 6 1 

Opsporing en vervolging in Europees perspectief 6 1 

Onderzoek ter terechtzitting en bewijs 6 2 

Oefenrechtbank strafrecht 6 2 

Gebonden keuzevakken 6  

De student kiest vakken uit de keuzevakkenlijst die is opgenomen in 

de studiegids. Onder goedkeuring van de Examencommissie kan een 

student ook voor 6 EC een vak kiezen uit andere universitaire 

masteropleidingen mits dat vak voldoende raakvlak heeft met de 

masteropleiding en niet overlapt met verplichte of gebonden 

keuzevakken van de desbetreffende opleiding. 

  

Scriptie 12  

 

 

Artikel B-4.7 – Keuzevakken tijdens de masteropleiding 

Als het mastercurriculum hiertoe de mogelijkheid biedt, kan een student met voorafgaande 

toestemming van de Examencommissie onderdelen inbrengen uit andere universitaire 

masteropleidingen. Dit geldt alleen indien dit vak voldoende raakvlak heeft met de masteropleiding 

en niet overlapt met verplichte vakken of keuzevakken van de desbetreffende opleiding.   

 

 

Artikel B-4.8 – Nadere voorwaarden vrijstelling vakken behaald voor start masteropleiding 

1. Onverminderd de bepaling in artikel A4.10 geldt dat maximaal 12 EC van het 

onderwijsprogramma kan worden behaald op basis van verleende vrijstellingen. De 

Examencommissie kan in het geval meer dan 12 EC aan vakken van de te volgen master reeds 

deel hebben uitgemaakt van een eerder behaald examen, bepalen welke vakken daarvoor in de 

plaats komen. 

2. Bij het behalen van een tweede (of volgend) masterdiploma aan de faculteit kunnen vakken die 

deel hebben uitgemaakt van een reeds uitgereikt diploma slechts tot een maximum van 12 EC in 

het tweede diploma opgenomen worden. Ieder diploma dient voor minimaal 48 EC uit unieke 

vakken te bestaan. Mochten er meer dan 12 EC aan verplichte vakken in de programma’s van 

beide diploma’s voorkomen, dan zullen voor het meerdere, vervangende vakken met succes 
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moeten worden afgelegd die, naar het oordeel van de Examencommissie, voldoende raakvlak 

vertonen met de inhoud van het betreffende programma.  

3. Op grond van een bachelorvak kan geen vrijstelling worden verleend voor een mastervak. Als de 

inhoud van een behaald bachelorvak te veel overeenkomt met een mastervak dient in overleg 

met de Examencommissie een ander vak gevolgd te worden. 

 

 

Artikel B-4.9 – Scriptie 

1. Het vak ‘Masterscriptie’ vormt de afsluiting van de masteropleidingen van de faculteit.  

2. De scriptie wordt beoordeeld door de scriptiebegeleider en een tweede beoordelaar. Het 

eindcijfer wordt bepaald door de begeleider in overleg met de tweede beoordelaar. 

3. De beoordeling van de scriptie vindt plaats aan de hand van een vooraf vastgesteld 

beoordelingsformulier. 

4. Het vak ‘masterscriptie’ wordt zowel in het eerste, als in het tweede semester aangeboden. 

5. Een scriptie die met een voldoende is afgesloten, kan niet worden herkanst. Als de scriptie niet 

met een voldoende wordt afgesloten, dan moet de student het vak in een ander semester opnieuw 

volgen. 

6. Overige bepalingen met betrekking tot de totstandkoming en beoordeling van de scriptie zijn 

opgenomen op de digitale leeromgeving, in de studiegids en op de studentenwebsite. 

 

 

Artikel B-4.10 – Graad 

Aan de student die het masterexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of 

Laws verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift vermeld. 
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HOOFDSTUK 5 – ONDERWIJS EN TENTAMENS 

 

Artikel B-5.1 – Deelname aan het onderwijs en voorrangsregels 

1. De student dient zich voor elk studieonderdeel aan te melden. Deze aanmelding kan slechts 

plaatsvinden in de op de studentenwebsite aangegeven periode en volgens de aldaar aangegeven 

procedure. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan deelname aan het 

onderwijs worden geweigerd. 

2. Per semester kan de student zich opgeven voor vakken met een maximale omvang van 42 EC 

(zonder dat hiermee het aantal tentamens dat een student wil afleggen wordt gelimiteerd). De 

studieadviseur kan in individuele gevallen besluiten van deze grens van 42 EC af te wijken. 

3. Toelating tot vakken met een beperkte capaciteit vindt plaats op basis van vooraf vastgestelde en 

in de studiegids gepubliceerde toelatingscriteria en voorrangsregels, met dien verstande dat voor 

de opleiding ingeschreven studenten voorrang genieten bij de vakken die behoren tot het 

verplichte deel van hun opleiding. 

4. Degene die niet bij de universiteit is ingeschreven heeft geen recht op deelname aan het 

onderwijs of tentamens. 

 

 

Artikel B-5.2 – Volgorde en ingangseisen 

Binnen het curriculum is er een aanbevolen volgorde, aangegeven in artikel B-4.1 t/m B-4.5, voor 

het deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van die fase. Het niet behalen van bepaalde vakken 

werkt niet blokkerend voor het kunnen volgen van andere vakken uit de rest van het curriculum, 

tenzij in de studiegids anders is bepaald bij de ingangseisen van het betreffende vak. 

 

 

Artikel B-5.3 – Verplichtstellen onderwijs  

In het belang van de te realiseren didactische doeleinden kan met toestemming van de directeur van 

de Graduate School of Law deelname aan onderwijs verplicht worden gesteld als voorwaarde voor 

deelname aan het tentamen. De desbetreffende Opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld 

te toetsen of sprake is van een didactisch doel. Deze verplichting wordt in de studiegids bij het 

betreffende vak vermeld. 
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HOOFDSTUK 6 – ONDERWIJSEVALUATIE 

 

Artikel B-6.1 – Onderwijsevaluatie 

De evaluatie van het onderwijs vindt plaats via UvA Q en/of andere evaluatiemethoden. 
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HOOFDSTUK 7 – OVERGANGSREGELINGEN 

 

Artikel B-7.1 – Algemene overgangsregeling  

1. De student die in studiejaar 2020-2021 of eerder met de master is begonnen kan, onverminderd 

het bepaalde in artikel A-4.9, afstuderen indien wordt voldaan aan alle voorwaarden van het 

onderwijsprogramma zoals dat in de OER van hun startjaar is opgenomen. Een vak uit dat 

programma dat niet meer wordt aangeboden, kan worden vervangen door het corresponderende 

vak uit de transponeringstabel die in de overgangsregeling van het betreffende programma is 

opgenomen. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kan een student die in studiejaar 2020-2021 of eerder met de 

master is begonnen en in 2021-2022 afstudeert, er desgewenst voor kiezen het 

onderwijsprogramma te volgen zoals dat in de OER van 2021-2022 is opgenomen. Een vak uit 

het oude programma dat reeds is behaald, vervangt het nieuwe corresponderende vak uit het 

programma dat in de transponeringstabel in de overgangsregeling van het betreffende 

programma is opgenomen. 

 

 

Artikel B-7.2 – Overgangsregeling Arbeidsrecht 

De track Arbeid en Onderneming wordt vanaf 2021-2022 niet meer aangeboden. In afwijking van 

artikel B-7.1 kan de student die in studiejaar 2020-2021 of eerder met de track Arbeid en 

Onderneming is begonnen, onverminderd het bepaalde in artikel A-4.9 en tot en met 31 augustus 

2023, afstuderen in de track Arbeid en Onderneming, indien wordt voldaan aan alle voorwaarden 

van het onderwijsprogramma zoals dat in de OER van hun startjaar is opgenomen. Een vak uit dat 

programma dat eventueel niet meer wordt aangeboden, kan worden vervangen door het 

corresponderende vak uit de onderstaande transponeringstabel. 

 

Transponeringstabel voor de track Arbeid en onderneming 

 

Vóór studiejaar 2021-2022 EC Studiejaar 2021-2022 EC 

Arbeidsrecht in overnames en reorganisatie 

of 

Arbeid en zeggenschap 

of 

Arbeidsrecht en herstructureringen 

6 

 

6 

 

6 

Arbeidsrecht in de onderneming 

 

6 

Corporate Finance and Insolvency Laws 6 Insolventierecht en Corporate Finance 6 
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Artikel B-7.3 – Overgangsregeling Fiscaal recht 

Transponeringstabel voor de track Internationaal en Europees belastingrecht 

 

Vóór studiejaar 2021-2022 EC Studiejaar 2021-2022 EC 

Vennootschapsbelasting voor het MKB 

(nieuwe inhoud, studiejaar 2018-2019)  

of 

Belastingheffing van concerns (oude inhoud, 

studiejaar 2017-2018 of eerder) 

of 

Vennootschapsbelasting voor het MKB 

(oude inhoud)1-2 

of 

Vennootschapsbelasting  

voor multinationals1 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

Belastingheffing van concerns 

 

6 

Belastingheffing van concerns (nieuwe 

inhoud, studiejaar 2018-2019) 

of 

Vennootschapsbelasting voor het MKB 

(oude inhoud)1-2 

6 

 

 

6 

Transfer pricing1 6 

Belastingrecht in economisch perspectief I 6 Tax accounting I 6 

Belastingrecht in economisch perspectief II 6 Tax accounting II 6 
1 De vakken Vennootschapsbelasting voor het MKB (oude inhoud), Vennootschapsbelasting voor multinationals en 

Transfer pricing overlappen niet qua inhoud en mogen derhalve naast elkaar voorkomen op de cijferlijst behorende bij 

het diploma.  

 

Transponeringstabel voor de track Fiscaal recht 

 

Vóór studiejaar 2021-2022 EC Studiejaar 2021-2022 EC 

Vennootschapsbelasting voor het MKB (nieuwe 

inhoud, studiejaar 2018-2019)  

of 

Belastingheffing van concerns (oude inhoud, 

studiejaar 2017-2018 of eerder) 

of 

Vennootschapsbelasting voor het MKB 

(oude inhoud)3 

of 

Vennootschapsbelasting voor multinationals3 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

Belastingheffing van concerns 

 

6 

Inkomstenbelasting DGA, verdieping (studiejaar 

2018-2019) 

of 

Inkomstenbelasting DGA (studiejaar 2017-2018 

of eerder) 

6 

 

6 

Estate planning DGA 6 

Successiewet4 6 Loonheffingen4 6 

Belastingrecht in economisch perspectief I 6 Tax accounting I 6 

Belastingrecht in economisch perspectief II 6 Tax accounting II 6 

Omzetbelasting/overdrachtsbelasting 9 Omzetbelasting 9 
 
3 De vakken Vennootschapsbelasting voor het MKB (oude inhoud) en Vennootschapsbelasting voor multinationals 

overlappen niet qua inhoud en mogen derhalve ook naast elkaar voorkomen op de cijferlijst behorende bij het diploma. 
4 De vakken Successiewet en Loonheffingen overlappen niet qua inhoud en mogen derhalve ook naast elkaar 

voorkomen op de cijferlijst behorende bij het diploma.  
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Artikel B-7.4 – Overgangsregeling Gezondheidsrecht 

Transponeringstabel voor de opleiding Gezondheidsrecht 

 

Vóór studiejaar 2021-2022 EC Studiejaar 2021-2022 EC 

Gezondheidsrecht 12 Inleiding Gezondheidsrecht  

en 

Patiëntenrechten: theorie en praktijk 

6 

 

6 

Patiëntenrechten en medische 

aansprakelijkheid 

6 Medische aansprakelijkheid 6 

Overheid en gezondheidszorg 6 Zorgverzekeringsrecht 6 

International and European Health Law 6 Internationaal en Europees gezondheidsrecht 6 

 

 

Artikel B-7.5 – Overgangsregeling Informatierecht 

Transponeringstabel voor de opleiding Informatierecht 

 

Vóór studiejaar 2021-2022 EC Studiejaar 2021-2022 EC 

Telecommunicatierecht 6 Telecommunicatierecht en platformregulering 6 

Paperextensie op het gebied van 

Informatierecht óf Intellectuele eigendom 

6 Onderzoekspaper op het gebied van 

Informatierecht óf Intellectuele eigendom 

6 

 

 

Artikel B-7.6 – Overgangsregeling Privaatrecht 

Transponeringstabel voor de opleiding privaatrecht 

 

Vóór studiejaar 2021-2022 EC Studiejaar 2021-2022 EC 

Europees privaatrecht 6 Bijzondere overeenkomsten 6 

 

 

Artikel B-7.7 – Overgangsregeling Publiekrecht 

Transponeringstabel voor de track Strafrecht 

 

Vóór studiejaar 2021-2022 EC Studiejaar 2021-2022 EC 

Beginselen van de democratische rechtsstaat 

of 

Beginselen van de democratische rechtsstaat 

en 

Strafrecht in de praktijk 

12 

 

6 

 

6 

Strafrecht en rechtsstaat en 

Georganiseerde criminaliteit 

6 

 

 

6 

Beginselen van de democratische rechtsstaat 6 Strafrecht en rechtsstaat 6 

Strafrecht in de praktijk 6 Georganiseerde criminaliteit 6 

Strafrecht – verdieping 12 Verdieping materieel strafrecht 

en 

Opsporing en vervolging in Europees 

perspectief 

6 

 

6 

Bewijzen in het strafrecht 6 Onderzoek ter terechtzitting en bewijs 6 
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Vóór studiejaar 2021-2022 EC Studiejaar 2021-2022 EC 

Sanctierecht  

of 

Strafrechtelijk sanctierecht 

6 Een vak uit de lijst gebonden keuzevakken in 

de studiegids. 

6 

 

Transponeringstabel voor de track Staats- en bestuursrecht 

 

Vóór studiejaar 2021-2022 EC Studiejaar 2021-2022 EC 

Beginselen van de democratische rechtsstaat 

of 

Beginselen van de democratische rechtsstaat 

en 

Staats- en bestuursrecht in de praktijk 

12 

 

6 

 

6 

Democratie en rechtsstaat  

en 

Staats- en bestuursrecht in de praktijk 

6 

 

6 

Beginselen van de democratische rechtsstaat 6 Democratie en rechtsstaat 6 

Kernvak bestuursrecht 

of 

Rechtsbescherming tegen de overheid  

6 

 

6 

Burger en overheid in rechtsvergelijkend 

perspectief 6 

6 

Privaatrecht voor de overheid 6 Burger en overheid in rechtsvergelijkend 

perspectief 1 

6 

Vrijheid van meningsuiting in 

rechtsvergelijkend perspectief 

6 Politieke grondrechten 6 

Kernvak staatsrecht 6 Politiek staatsrecht 6 

Bestuur en Privaatrecht  

en/of 

Overheidsaansprakelijkheid 

en/of 

Privaatrecht voor de overheid 

6 

 

6 

 

6 

Een vak uit de lijst gebonden keuzevakken of 

overige keuzevakken in de studiegids. 

6 

 

  

 
6 Vanwege de grote inhoudelijke overlap is het niet toegestaan om het vak ‘Burger en overheid in 

rechtsvergelijkend perspectief’ te volgen indien het vak ‘Privaatrecht voor de overheid’ al is behaald. Indien de 

student het vak ‘Privaatrecht voor de overheid’ al heeft behaald, kan ter vervanging van het vak 

‘Rechtsbescherming tegen de overheid’ ook een vak uit de lijst gebonden keuzevakken of overige keuzevakken 

uit de studiegids worden gekozen. 
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HOOFDSTUK 8 – WIJZIGINGEN EN INWERKINGTREDING   

 

Artikel B-8.1 – Wijzigingen deel B 

1. Wijzigingen van deel B van deze regeling worden door de decaan – gehoord de 

Opleidingscommissie, de Examencommissie en met inachtneming van de bevoegdheden van de 

medezeggenschapsorganen ter zake – bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 

2. Een wijziging van deel B van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, 

tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor niet 

worden geschaad. 

 

 

Artikel B-8.2 – Inwerkingtreding deel B 

Deel B van deze regeling treedt in werking op 1 september 2021. 

 

Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op 23 april 2021. 


