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Rechten studeren 

Beste student of aanstaande student

Rechten studeren… Jij bent er volop mee bezig of je begint eraan. Wij, de docenten 
en medewerkers van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, kunnen ons helemaal voor-
stellen dat je warm loopt voor dit prachtige vak. Recht is immers overal. Relaties tussen 
personen of bedrijven worden ermee vormgegeven en belangenconflicten opgelost. 
Gezagdragers gebruiken juridische instrumenten om beleid uit te voeren of de orde 
en rust in de samenleving te bewaren. Tegelijk is het recht te gebruiken om tegen 
overheden in het geweer te komen en mensen in bescherming te nemen. Al deze 
aspecten vind je in de onderdelen van onze opleidingen terug. De officieel erkende 
(geaccrediteerde) bachelor- en masteropleidingen vormen de kern van het program-
ma, maar het schakelprogramma van HBO naar master is ook belangrijk.

Voor iemand die fris met de opleiding start, is Inleiding Recht het eerste vak van de ba-
chelor en een goede kennismaking met inhoud en niveau van de academische studie. 
Daarna komen alle grote rechtsgebieden aan de orde in inleidende en verdiepende 
vakken: privaatrecht, strafrecht, staatsrecht, bestuursrecht, internationaal en Europees 
recht. De academische en juridische vaardigheden krijgen in de vakken ruime aan-
dacht. In de master zetten we nog een tandje bij. We bieden ruimte voor verdieping in 
verschillende rechtsgebieden door middel van afstudeerprofielen, terwijl je als master-
student ook leert om zelfstandig een academisch juridisch onderzoek uit te voeren.

Ben jij een beginnende rechtenstudent, dan hebben we voor jou een vernieuwde 
opleiding klaar staan, waarin het nieuwe onderwijsconcept verwerkt is. In de nieuwe 
opleiding begin je met een persoonlijk studiepad, waarover we jou een advies aan-
bieden. Door je vervolgens – vooral online - te assisteren bij de voortgang van het 
studiepad, doen wij ons best om je met plezier en succes door de opleiding te laten 
gaan. We streven naar een onderwijsprogramma dat past bij de student die hoogst-
waarschijnlijk het studeren moet combineren met werk, familie, topsport en dergelijke; 
zoals de overgrote meerderheid van de rechtenstudenten bij de OU.

De masterstudenten nemen allemaal deel aan de kort geleden vernieuwde opleiding, 
die gestructureerd is maar met verschillende snelheden doorlopen kan worden. Alle 
onderdelen zijn aantrekkelijk vormgegeven met activerend online onderwijs. Wij zijn 
er zeker van dat actief meedoen de beste houding is om een vak succesvol af te 
sluiten en de eerste resultaten van de vernieuwde opleiding bevestigen die overtui-
ging. Voor alle opleidingsonderdelen geldt dat het zwaartepunt ligt bij veel zelf doen. 
De docent is vooral in de digitale leeromgeving voor jou aanwezig. Dat geeft jou veel 
flexibiliteit. Tenslotte zijn OU studenten in de regel mensen die niet achterover leunen, 
maar van aanpakken weten. 

Zeer gewaardeerde student, we doen ons best om bij jou te blijven passen: ontwikke-
len en vernieuwen. Studeren in een vol leven is een hele onderneming en het dwingt 
respect af dat jij die weg kiest of blijft volgen. We zijn vereerd dat wij jou op je per-
soonlijke studiepad mogen begeleiden.

Namens alle docenten en medewerkers van Rechtsgeleerdheid, veel plezier en succes!

Prof. mr. Ige F. Dekker
Waarnemend Decaan faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen

Prof. mr. Ige F. Dekker
Waarnemend Decaan faculteit 
Cultuur- en rechtswetenschappen
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Studeren aan de Open Universiteit

Wanneer u zich oriënteert op een opleiding of cursus bij de Open Universiteit kunt u alle relevante 
informatie terugvinden op www.ou.nl. Zodra u zich heeft aangemeld voor een opleiding of 
cursus verkrijgt u toegang tot MijnOU waar u alle nadere informatie vindt die voor u van belang 
is om uw studie bij de Open Universiteit te doorlopen. Studeren aan de Open Universiteit bete-
kent dat u zelf grotendeels de regie in handen heeft. U bepaalt zelf het tempo en de tijd waarin u 
studeert en wordt daarin ondersteund door het aanbod van verschillende programmavarianten 
om uw studiesucces te bevorderen. Door de combinatie van cursussen met een vast of variabel 
startmoment is voor vrijwel iedereen een geschikt studieprogramma samen te stellen. Hierbij 
wordt u ondersteund door uw studieadviseur. 

Voor de bacheloropleiding gelden geen vooropleidingseisen, maar voor studeren in de master-
opleiding moet toelating worden aangevraagd. Bij de Open Universiteit is de minimum toela-
tingsleeftijd 18 jaar. Het is tweemaal per jaar mogelijk om met de opleiding te starten. Met een 
goede studieplanning kunt u vervolgens optimaal gebruik maken van de studiefaciliteiten. 
De informatie in deze studiegids helpt u hierbij.

Kenmerken van de studie

De Open Universiteit biedt u activerend online onderwijs. Het onderwijs kunt u grotendeels 
online volgen. U maakt gebruik van uw persoonlijke elektronische leeromgeving. Daarin staat 
alle benodigde informatie om uw cursus te kunnen bestuderen zoals studiemateriaal, online 
classrooms en proeftoetsen. Dat is ideaal om op afstand te kunnen studeren en op een zelfgeko-
zen tijdstip.

De opleidingen zijn samengesteld uit afzonderlijke cursussen. Een deel van de cursussen start 
op een vast moment en worden groepsgewijs begeleid naar het tentamen. Het andere deel van 
de cursussen kan in principe op elk gewenst moment worden gestart en individueel afgerond. 
Het voordeel hiervan is dat u gestimuleerd wordt een bepaald studietempo te halen en dat u 
contact met medestudenten heeft. Tegelijkertijd heeft u de vrijheid uw totale studietempo te 
bepalen door cursussen met een vast en variabel startmoment te combineren.

Opbouw
De wo-opleidingen Rechtsgeleerdheid die wij aanbieden zijn de bachelor en de master. 
De bachelor bestaat uit een vastgesteld programma waarbij een bepaalde volgorde van cursus-
sen een volledige bacheloropleiding vormt. Het programma biedt een gedeelte vrij voor eigen 
invulling om een accent te kunnen leggen op basis van uw persoonlijke interesse.

De masteropleiding wordt als een vaststaand curriculum aangeboden. Binnen de master kunt u 
desgewenst kiezen voor een profiel met een belangrijke mate van specialisatie. Het is onder 
voorwaarden mogelijk om elders gevolgd masteronderwijs in te brengen. Uiteraard bieden we 
een aantal eigen keuzevakken aan.

Onze opleidingen komen jaarlijks als één van de hoogst gewaardeerde opleidingen naar voren 
in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de Keuzegidsen, uitgegeven door het Centrum 
Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).
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Studiepunten
De omvang van een cursus wordt uitgedrukt in studiepunten (EC). Een studiepunt staat voor 
28 studie-uren. 

De cursussen in de bacheloropleiding worden geleidelijk aan over een periode van drie jaar 
(2016-2018) vernieuwd. Nieuwe cursussen in de bacheloropleiding hebben een omvang van 5 
of 10 EC. Bestaande cursussen hebben een omvang van 4,3 of 8,6 studiepunten. De bachelorop-
leiding heeft een totale omvang van 180 studiepunten
- Propedeuse (60 studiepunten)
- Postpropedeuse (120 studiepunten)

Cursussen in de masteropleiding hebben een omvang van 5, 7,5 of 10 EC. De masteropleiding 
heeft een totale omvang van 60 studiepunten. 

Onderwijs- en examenregeling (OER)
Aan de basis van de bachelor- en masteropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling
(OER). Deze regeling wordt elk jaar door het College van bestuur vastgesteld na advies van de 
Commissie voor de Examens, de opleidingscommissie en de medezeggenschap (Ondernemings-
raad en Studentenraad). In deze regeling staan het onderwijsprogramma beschreven én de 
rechten en plichten van de student. Een belangrijk onderdeel van de OER wordt gevormd door 
de Uitvoeringsregelingen waarin specifieke bepalingen voor elke opleiding zijn opgenomen. 
De integrale Onderwijs- en examenregeling en Uitvoeringsregelingen kunt u terugvinden op de 
website.
www.ou.nl/documenten

Nieuw in 2017-2018: 2e fase bachelorvernieuwing

In navolging van de succesvolle introductie van online activerend onderwijs en het studeren 
in cohorten in de master en de propedeuse, wordt dit nieuwe onderwijsmodel nu ook geïn-
troduceerd in de postpropedeuse van de bachelor. Een deel van de cursussen wordt voortaan 
aangeboden met een vast startmoment, waarvoor tijdige inschrijving vereist is. Hierbij ontvangt 
u activerende (online) begeleiding. Voor een ander deel van de cursussen blijft het mogelijk om 
op elk moment in het jaar van start te gaan.
Nieuwe studenten gaan direct van start in het nieuwe onderwijsprogramma. Afhankelijk van het 
gewenste studietempo (20 of 30 studiepunten per jaar) en het gewenste startmoment (septem-
ber of februari) zijn online aanbevolen opleidingsschema’s beschikbaar om optimaal gebruik te 
kunnen maken van de aanbevolen programmavolgorde.
Met de studieadviseur van de bachelor mw. L. Boon-Daalmeijer, E LDM@ou.nl, 
T +31 45 - 576 25 96, kunt u jaarlijks bespreken in welk tempo u wilt studeren en spreekt u, 
indien gewenst, een studieplan af.
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Studiemateriaal en de digitale bibliotheek

Het studiemateriaal van een cursus bestaat enerzijds uit studieopdrachten en anderzijds uit het 
materiaal dat u moet bestuderen, de informatiebronnen. De studieopdrachten vindt u op de 
elektronische leeromgeving. De informatie die u moet bestuderen vindt u in handboeken en in 
digitale informatiebronnen, die soms multimediaal zijn vormgegeven. Steeds meer studiemate-
riaal is ook geschikt voor mobiel leren. Van alle opdrachten, veel jurisprudentie, artikelen et 
cetera is via de elektronische leeromgeving een versie beschikbaar die geschikt is om vanaf een 
e-reader of tablet te bestuderen. De handboeken die van een uitgever komen, worden in ge-
drukte vorm geleverd. Tevens gebruikt u internet om uitwerkingen te uploaden en om contact 
te onderhouden met andere studenten en docenten via e-mail en discussieforums.

Behalve de aangeboden informatiebronnen zult u ook zelfstandig bronnen zoeken en informatie 
verzamelen. De Open Universiteit biedt gratis toegang tot een digitale bibliotheek waarin u toe-
gang krijgt tot informatie die in gedrukte vorm vele boekenkasten beslaat met standaard juridi-
sche literatuur. Hierin is natuurlijk jurisprudentie te vinden, maar ook complete handboeken en 
commentaren. U vindt de site via uw elektronische leeromgeving of via bibliotheek.ou.nl.

Nederlands en Engels in de opleidingen

Het cursusmateriaal bestaat grotendeels uit Nederlandstalige teksten. Ook de tentamens wor-
den veelal in de Nederlandse taal afgenomen. In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt 
van Engelstalig cursusmateriaal. De reden hiervoor is dat bepaalde vakgebieden voornamelijk 
Engelstalig zijn of dat het cursusonderwerp een internationale oriëntatie heeft. De nieuwe 
cursus ‘International Law’ en de Zomerscholen zijn volledig in het Engels. In de masteropleiding 
is het aandeel Engels beduidend groter dan in de bacheloropleiding. Op deze manier ontwikke-
len studenten zich tot academici die in staat zijn te participeren in nationaal en internationaal 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
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Tentamens

Elke cursus wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen zijn of een bij-
zondere verplichting of een combinatie van tentamenonderdelen. Een tentamen kan bestaan uit 
één of meer (deel)toets(en). Voor alle cursussen geldt: per cursus heeft u binnen de inschrijfduur 
van 12 maanden drie tentamenkansen. Dit betekent dat u maximaal, indien u de cursus met de 
eerste tentamenkans niet met goed gevolg afrondt, een tentamen nog tweemaal kunt herkansen. 

Tentamenvormen

Regulier schriftelijk tentamen
Een regulier schriftelijk tentamen bestaat uit gesloten vragen (meerkeuzevragen en/of juist-
onjuistvragen) en/of open vragen. Dit tentamen wordt binnen vastgestelde tentamenperiodes 
afgenomen. Kijk voor de exacte tentamendatum in het opleidingsschema in deze studiegids of 
in mijnOU.

Computergebaseerd toetsen - CBI of CBG
Bij computergebaseerd toetsen worden de tentamens niet op papier afge-nomen, maar via een 
computer. De tentamens worden in de gebruikelijke tentamenlocaties afgenomen (zie www.
ou.nl/tentamen). In het opleidingsschema zijn de computergebaseerde tentamens te herken-
nen aan de afkorting CBI of CBG. CBI staat voor computergebaseerd indivi-
dueel, wat inhoudt dat het tentamen individueel wordt afgenomen. U kiest hiervoor zelf een 
tentamendatum tijdens een van de tentamensessies in uw studiecentrum. CBG staat voor com-
putergebaseerd groepstentamen, wat inhoudt dat het tentamen groepsgewijs wordt afgeno-
men binnen de vastgestelde tentamenperiodes.

Bijzondere verplichting
Een opdracht kan een werkstuk, practicum, paper, casus e.d. zijn. Met de examinator wordt afge-
sproken wanneer de opdracht wordt ingeleverd.

Mondeling tentamen
Mondelinge tentamens worden op afspraak of in vaste perioden afgenomen. Op de cursussite is 
aangegeven op welke wijze een afspraak/aanmelding plaatsvindt.

In de cursusbeschrijving op Studieaanbod en in het opleidingsschema in de studiegids ziet u 
hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Zo kunt u uw studie optimaal plannen. De 
tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. 
www.ou.nl/studiecentra

Om u goed te kunnen voorbereiden op het tentamen, zijn er in het studiemateriaal oefententa-
mens opgenomen, zodat duidelijk is wat u tijdens het tentamen mag verwachten. Na het succes-
vol afronden van een cursus ontvangt u een certificaat. Wilt u een volledige opleiding volgen, 
dan kunt u uw behaalde certificaten (onder voorbehoud van veroudering) inbrengen in een 
opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hoge-
scholen.

Meer informatie vindt u op www.ou.nl/tentamen. 
Op www.ou.nl/procedures vindt u de toepasselijke procedures beschreven.
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Aanmelden voor tentamens

Is de cursus ingeroosterd in een kwartiel (vast) dan wordt deze cursus verplicht aan het einde 
van het kwartiel getentamineerd. Dit geldt ook voor CBI-tentamens! Bij cursussen die niet vast 
staan ingeroosterd (variabel) kunt u voor een groot deel zelf bepalen wanneer u tentamen wilt 
doen binnen de inschrijfduur, conform het tentamenrooster. Voor alle tentamens geldt dat u 
zich tijdig dient aan te melden, via MijnOU. 

Wordt een cursus uit het aanbod genomen, dan kunt u deze cursus nog gedurende een 
beperkte periode afronden. In het ‘Overzicht laatste tentamendata’ op www.ou.nl/tentamen 
vindt u de cursussen die beperkt getentamineerd worden. U ontvangt hiervan geen persoonlijk 
bericht. Eventuele aanvullingen staan op Nieuwsplaza bij de cursuspagina in de elektronische 
leeromgeving.
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Studieondersteuning bij Rechtswetenschappen

Studeren aan de Open Universiteit is deelnemen aan activerend online onderwijs. Zelfstudie 
staat voorop, maar er worden ook verschillende vormen van begeleiding aangeboden: (virtuele) 
groepsbijeenkomsten, online begeleiding, landelijke dagen en individuele begeleiding. Op de 
cursussites vindt u per cursus welke begeleidingsvorm wordt aangeboden. Hier vindt u een korte 
beschrijving van de verschillende vormen.

Het uitgangspunt bij de Open Universiteit is dat u veelal zelfstandig studeert. Er wordt echter 
ook begeleiding aangeboden. In de master en in de vernieuwde bachelorcursussen met een 
vast startmoment wordt het onderwijs gestructureerd aangeboden. Het curriculum is verdeeld 
in kwartielen. De begeleiding is niet extra (en vrijblijvend), maar vormt een onderdeel van het 
onderwijs. In de periode dat het onderwijs gepland staat, vinden begeleidingsbijeenkomsten en 
andere onderwijsactiviteiten (‘events’) plaats en kunt u altijd een beroep doen op de docent. Bij 
cursussen met een variabel startmoment wordt standaardbegeleiding geboden.
Bij enkele mastercursussen is het mogelijk de cursus onbegeleid, buiten het geprogrammeerde 
kwartiel te volgen. U kunt dan enkel gebruik maken van standaardbegeleiding.

Standaardbegeleiding

Iedere cursus heeft één of meerdere docenten bij wie u terecht kunt voor inhoudelijke vragen 
over een cursus. Dit kan via de cursuswebsite. Voor de meeste cursussen zijn in de digitale leer-
omgeving studentenforums (zonder actieve deelname van de docent) of discussiegroepen (met 
actieve deelname van de docent) ingericht. Hier kunt u met medestudenten en soms dus ook 
met een begeleider/docent informatie uitwisselen en discussiëren over de studiestof.

Groepsbijeenkomsten en virtuele klas

Bij sommige cursussen horen (virtuele) groepsbijeenkomsten of landelijke dagen. Deze vinden 
plaats in de avonduren of op zaterdag in de studiecentra. Afhankelijk van de cursus worden de 
bijeenkomsten in een beperkt aantal studiecentra georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten gaat 
u samen met de studiebegeleider en medestudenten dieper in op de leerstof en bereidt u zich 
alvast voor op het tentamen.

In de virtuele klas, bereikbaar via de elektronische leeromgeving, kunt u vanuit elke pc met 
internetverbinding en audiovoorzieningen live deelnemen aan een online bijeenkomst met 
uw docent en andere studenten. De virtuele klas bespaart u reistijd. Klassen kunnen worden 
samengesteld onafhankelijk van de plaats waar studenten of docenten zich bevinden. Voordat u 
de eerste keer deelneemt dient u enige software te installeren en uw instellingen te controleren. 
In de elektronische leeromgeving vindt u alle benodigde informatie over de virtuele klas.

Op de cursussite in uw elektronische leeromgeving vindt u alle informatie over geplande bij-
eenkomsten. Hier wordt u tevens op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen van data, 
locaties en spreekuurtijden van de begeleider van de cursus. Raadpleeg daarom regelmatig 
deze rubriek.
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De studieadviseur bij de faculteit 
Rechtswetenschappen

Als student van de opleidingen Rechtsgeleerdheid kunt u een beroep doen op 
een studieadviseur die fungeert als vast aanspreekpunt tijdens uw verdere studie. 

In de bachelor kan de studieadviseur u in de meeste gevallen verder helpen bij 
vragen en problemen op het gebied van uw studie, die niet direct met de cursus-
inhoud te maken hebben. Zo nodig legt de studieadviseur contacten met de 
juiste medewerkers bij onze instelling.
Voor studieplanningsvragen en inschrijven voor een studiepad in de bachelor, 
kunt u contact opnemen met de studieadviseur van bachelor, 
mw. L. Boon-Daalmeijer, E ldm@ou.nl, T +31 (0)45 - 576 2596.

In de masteropleiding voert de studieadviseur met u een adviesgesprek om sa-
men een optimaal studietraject te bepalen. Verder is deze studieadviseur gedu-
rende de gehele masteropleiding aanspreekpunt voor alle zaken rond studieplan-
ning en studieaanpak. U kunt zich via de website www.ou.nl/studieaanbod/mar 
aanmelden voor een adviesgesprek. Voor studieplanningsvragen en inschrijving 
voor cursussen of een opleidingsjaar in de master, kunt u contact opnemen met 
de studieadviseur van de master, mw. M. Wigman, E miriam.wigman@ou.nl, 
T +31 (0)45 - 576 2540.

 

mw. L. Boon-Daalmeijer
Studieadviseur bachelor 
Rechtswetenschappen

mw. M. Wigman
Studieadviseur master 
Rechtswetenschappen
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Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen

Er zijn diverse manieren om de studie Rechtsgeleerdheid te volgen: u kunt cursussen uit de bachelor-
opleiding los bestuderen of als onderdeel van een academische bacheloropleiding. Indien u voldoet 
aan de toelatingsvoorwaarden kunt u zich inschrijven voor de masteropleiding. Met uw studie-
adviseur stelt u uw studieplan samen. Dit is zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen en mogelijk-
heden (onder andere uw studietempo). Indien u voldoet aan de toelatingseisen kunt u sommige 
cursussen uit de masteropleiding ook los bestuderen.

Het hele onderwijsaanbod van de Open Universiteit staat op de website www.ou.nl/studieaanbod.
Elke cursus wordt op Studieaanbod inhoudelijk uitgebreid beschreven. Bij deze informatie staat 
ook welke voorkennis wordt gevraagd, hoe en wanneer de cursus wordt begeleid en getentami-
neerd. U kunt zich voor de cursus aanmelden via de betreffende cursuspagina of via uw online 
studiepad in MijnOU.

Informatie over de bacheloropleiding vindt u op de website www.ou.nl/studieaanbod/bnr.
Informatie over de masteropleiding vindt u op de website www.ou.nl/studieaanbod/mar.

In de volgende hoofdstukken van deze gids gaan we uitvoerig in op de bachelor- en master-
opleidingen. De cursussen van de bachelor- en masteropleiding vindt u achter in deze studie-
gids, waar ze per opleiding alfabetisch staan geordend. Naast de bacheloropleiding en de 
masteropleiding Rechtsgeleerdheid biedt de Open Universiteit binnen het wetenschapsgebied 
Rechtswetenschappen tevens:

- De Open Juridische Hogeschool: Op hbo-niveau bieden we de opleiding HBO-Rechten in deel-
tijd aan. 

 www.ojh.nl

- Schakelzone Recht: De Schakelzone biedt aan afgestudeerde hbo-ers de mogelijkheid om de 
overstap naar het wo-masteronderwijs te maken. 

 www.schakelzone.nl

- Focusopleidingen: Studenten die een korte opleiding willen volgen gericht op een specifiek 
juridisch beroepenveld, kunnen kiezen voor een focusopleiding. We bieden er verschillende aan. 
U vindt deze onder de studievorm ‘korte studie’ op www.ou.nl/studieaanbod

- Graduate School: Via de Graduate School wil de Open Universiteit promovendi aan zich binden 
en hen een kans geven uit te groeien tot volwaardige academische onderzoekers. De Graduate 
School biedt hiervoor verschillende faciliteiten. 

 www.ou.nl/web/graduate-school

 



11

Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

De bacheloropleiding kenmerkt zich door een algemene, brede vorming en heeft een omvang van 180 studie-
punten. Een studiepunt staat voor 28 studie-uren. De opleiding bestaat uit twee fasen: de propedeuse (60 studie-
punten) en de fase daarna, die wij de postpropedeuse noemen (120 studiepunten).
De propedeuse start met de cursus Inleiding recht en heeft een inleidend karakter. De postpropedeuse zorgt voor 
verdieping van kennis en inzicht. De bacheloropleiding wordt afgerond met een Bacheloressay en het Integra-
tiepracticum waarin – de naam zegt het – veel van het geleerde op geïntegreerde wijze in de praktijk wordt 
gebracht. Op de website www.ou.nl/rwbachelor vindt u meer informatie over de bachelor.

Begin van de propedeuse: 
de cursus Inleiding recht

U begint de propedeuse met de cursus ‘Inleiding 
recht’. Deze cursus, die een omvang heeft van tien 
studiepunten, geeft u een eerste indruk van de wer-
king van het recht in de samenleving en van de eigen 
wijze waarop juristen omgaan met het recht. U komt 
in aanraking met fundamentele maar vaak impliciete 
uitgangspunten van het recht, met de systematiek 
van het recht, met de indelingen en begrippen die 
in de diverse rechtsgebieden worden gehanteerd 
en met de verschillende perspectieven op het recht. 
Tevens wordt een begin gemaakt met het leren van 
juridische vaardigheden, zoals het met begrip lezen 
van wetten en rechterlijke uitspraken en het oplossen 
van een eenvoudige juridische casus.

De cursus Inleiding recht bestaat uit twee handboeken en een digitale leeromgeving met leereenheden, 
studeeraanwijzingen, teksten en videocolleges, opdrachten met terugkoppelingen en zelftoetsen. Op de cur-
sussite vindt u daarnaast mededelingen, voorbeeldtentamens en informatie over tentamens, bijeenkomsten 
en dergelijke. U vindt daar ook een online discussiegroep waar u met medestudenten en docenten over de 
cursus van gedachte kunt wisselen.

De cursus Inleiding recht start met een landelijke, algemene startbijeenkomst. Verder biedt de cursus de 
mogelijkheid om deel te nemen aan zogeheten virtuele klassen, waarin telkens relevante onderdelen van de 
studiestof worden behandeld. Alhoewel deelname niet verplicht is, wordt het sterk aanbevolen aan deze
bijeenkomsten deel te nemen, omdat dit leidt tot meer studiesucces: u werkt in een gestructureerd tempo en, 
niet onbelangrijk, u ontmoet medestudenten die ook net aan deze studie beginnen.

De overige cursussen in de propedeuse

Na de cursus ‘Inleiding recht’ resteren nog vijftig studiepunten van de propedeuse. Indien u circa vier cursus-
sen per jaar bestudeert, zult u nog twee jaar studeren om de propedeuse af te ronden. Een kleiner aantal cur-
sussen per jaar kan ook, maar dan zal de propedeuse evenredig langer duren. Tijdens de propedeuse krijgt u 
een inleiding in de verschillende rechtsgebieden, te weten strafrecht, privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht 
en Europees en internationaal recht. Tevens leert u in de metajuridische cursussen het recht te plaatsen in zijn 
maatschappelijke en in zijn historische context. Ook leert en oefent u diverse juridische vaardigheden in de 
cursussen.
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De cursussen van de bacheloropleiding worden aangeboden via online activerend onderwijs. De programme-
ring van de bachelor beoogt de student te stimuleren en te ondersteunen bij het ontwikkelen en vasthouden 
van een gestaag studietempo, om het studiesucces te verhogen en – zonder daarbij de flexibiliteit te verliezen 
– om dit tempo aan te passen aan de eigen wensen. In het programma is een duidelijke opbouw herkenbaar, 
via een aanbevolen programmavolgorde.

Een deel van de cursussen wordt aangeboden op een vast startmoment – waarvoor tijdige inschrijving 
vereist is – en voorziet in activerende (online) begeleiding. Voor een deel van de cursussen is het mogelijk om 
op elk moment in het jaar van start te gaan. In de nieuwe bachelorcursussen is het vaardighedenonderwijs 
geïntegreerd.

Zittende studenten worden individueel geadviseerd en begeleid om op een optimale wijze gebruik te kunnen 
maken van een combinatie van bestaande en vernieuwde cursussen. Waar nodig zijn overgangsregelingen 
beschikbaar, waarover de studieadviseur uitleg kan bieden. 

In de propedeuse worden bij voldoende deelname voor veel cursussen begeleidingsbijeenkomsten georga-
niseerd in een groot aantal studiecentra. Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van de virtuele klas (zie 
verderop bij ‘Virtuele klas’). Dit spaart reistijd en onze studenten geven aan dat ze graag zien dat we er meer 
gebruik van maken.

Postpropedeuse

Het postpropedeutisch gedeelte van de bachelor omvat 120 studiepunten. In deze fase leert u juridische 
problemen uit de diverse rechtsgebieden op te lossen en het antwoord juridisch correct te formuleren. De 
tentamens van de cursussen bestaan daarom relatief vaak uit open vragen. Cursussen worden begeleid via de 
virtuele klas , discussiegroepen, begeleidingsbijeenkomsten in studiecentra, telefonische ondersteuning en/of 
e-mail.

De bachelorfase sluit af met een verplicht Integratiepracticum en het Bachelor essay. Bij het Integratiepracticum 
komen de verschillende juridische vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke) binnen diverse rechtsge-
bieden geïntegreerd aan bod. U dient tijdens een pleitbijeenkomst aan te tonen deze juridische vaardigheden 
in voldoende mate te beheersen. In de cursus ‘Bachelor essay’ is de doelstelling een wetenschappelijk betoog 
te schrijven over een juridisch onderwerp. U moet daarvoor juridische informatie verzamelen in bibliotheken 
en op internet. 

Minoren en vrije ruimte

Het grootste deel van de bacheloropleiding is ingevuld met voorgeschreven cursussen. Om tot verdieping 
en verbreding te komen, zijn in het derde jaar van de opleiding een interne en een externe minor opgeno-
men. Binnen de interne minors, met een omvang van 15 EC juridische cursussen, wordt een maatschappelijk 
relevant thema centraal gesteld, dat vanuit verschillende rechtsgebieden en/of disciplines wordt beschouwd. 
De interne minors komen met ingang van het academische jaar 2018-2019 in het aanbod. In 2017-2018 kunt 
u deze ruimte vullen met keuzecursussen, zoals ‘Verzekeringsrecht’, ‘Inleiding criminologie’, ‘Belastingrecht’, en 
‘Arbeidsovereenkomstenrecht’. Ook de Zomerschool ‘Recht in Europa’, die jaarlijks wordt georganiseerd, kan als 
keuzecursus worden gevolgd. Deze cursus biedt u de mogelijkheid om in contact te komen met buitenlandse 
studenten en buitenlands recht. Deze twee weken durende cursus wordt gezamenlijk georganiseerd met de 
Duitse en Spaanse zusterfaculteiten en vindt afwisselend in Nederland, Duitsland of Spanje plaats. De voertaal 
is Engels. Meer informatie over deze cursus kunt u vinden op onze website.
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De externe minor van 15 EC bestaat uit een vrije ruimte die kan worden ingevuld met overige cursussen of 
minors uit het OU-aanbod en/of elders gevolgd WO-bacheloronderwijs (‘aanschuifonderwijs’) danwel vrij-
stellingen. Zie hiervoor verderop in deze gids, bij ‘Toelating en vrijstellingen’. Voor de vrije ruimte kunt u ook 
een blik over de grens werpen. U kunt cursussen volgen bij de juridische faculteiten van enkele buitenlandse 
afstandsuniversiteiten – zoals de Duitse Fern-Universität en de Spaanse Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) – en deze inbrengen in de vrije ruimte. De Open Universiteit heeft een uitwisselingsprogram-
ma met deze universiteiten.
Let u hierbij op, dat er in ieder geval vooraf schriftelijk toestemming moet worden aangevraagd bij de 
Examencommissie met vermelding van inhoud, niveau en omvang van de juridische cursus die u elders wilt 
gaan doen. 
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Opleidingsschema van de bacheloropleiding

De bacheloropleiding is gestructureerd in een zogenaamde kwartielindeling, met vaste start-
momenten in september en februari. Voor de cursussen met een vast startmoment is het van 
belang u tijdig in te schrijven, aangezien inschrijving na start van de cursus niet meer mogelijk 
is. Uw studieadviseur helpt u met het maken van een studieplanning. Daarnaast bieden wij 
u online studieschema’s voor een studietempo van 20 of 30 EC per jaar. Deze vindt u in het 
Opleidingsportaal in uw elektronische leeromgeving yOUlearn.

Hoewel wij u aanraden de aanbevolen volgorde te hanteren, staat het u vrij daarvan af te wijken 
en uw eigen weg te gaan. Houdt u bij uw eigen planning dan wel rekening met de vaste start-
data, data van de tentamens en begeleidingsbijeenkomsten!
Let steeds op de cursussen met een vast startmoment. Inschrijven na die startdatum is niet 
meer mogelijk.

Toelichting op het schema op de volgende pagina

Op de volgende pagina vindt u het opleidingsschema. Dit schema is gebaseerd op de jaar-
trajecten en het biedt een compact overzicht van de volgende zaken:

- van elke cursus is te zien wat de actuele versie is (de cursuscode) en wat de omvang is (4,3, 5, 
8,6 of 10 EC).

- van elke cursus is te zien of het een cursus met een variabel of een vast startmoment is en in 
welk kwartiel de begeleiding plaats vindt

- van elke cursus is te zien wat de tentamendata zijn (vaste tentamenperiodes bij schriftelijke 
tentamens, of op aanvraag indien het een CBI-tentamen of opdracht betreft). De tentamen-
data zijn afgestemd op de aanbevolen jaartrajecten.

U dient uw studie zorgvuldig te plannen om optimaal gebruik te kunnen maken van de begelei-
dingsondersteuning en de maximaal drie tentamenkansen die u heeft binnen de inschrijfduur 
van een cursus. De cursusbeschrijvingen vindt u achter in deze gids.
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B1

B2

B3

Kwartiel 1 Tenta- Kwartiel  Tenta-  Kwartiel 3 Tenta- Kwartiel 4 Tenta-
4 sept - 10 nov ‘17 mendata 20 nov - 2 feb ‘18 mendata   12 feb - 20 apr ‘18 mendata 30 apr - 6 jul ‘18 mendata
        
    PROPEDEUSE (60 EC)

RB0004 Inleiding recht 10 EC (2)   cbi  RB0004 Inleiding recht 10 EC (2)  cbi 
RB0204 Inleiding Privaatrecht 10 EC(2)  cbi  RB0104 Inleiding Strafrecht 10 EC  cbi

RB0302 Inleiding Euro- 14/11, RB0002 Inleiding Staats-  7/2,   RB0102 Inleiding  23/4, 9/7 RB0002 Inleiding Staats-  12/7 
pees Recht 5 EC (2) (i) 6/2, 10/7 recht 5 EC (2) 25/4  bestuursrecht 5 EC  recht 5 EC
      RB0302 Inleiding Euro- 24/4, 
      pees Recht 5 EC (2)  10/7
   
    RB0402 Rechtsgeschiedenis 5 EC (v)   cbi
    RB0502 Rechtsfilosofie 5 EC (v)   cbi
    RB0202 Inleiding Internationaal recht 5 EC (v)   cbi

 
    POSTPROPEDEUSE - VERPLICHT DEEL (78,6 EC)

RB1202 Aansprakelijk- 15/11,  RB0602 Overeenkomsten- 7/2, 25/4  RB0702 De dynamiek van 25/4,  RB1502 Recht als weten- 9/7
heidsrecht 5 EC (i) 7/2, 29/8 recht 5 EC (i)   het Goederenrecht 5 EC (i) 12/7 schap 5 EC (i)
RB1002 Europees recht 14/11, RB1102 Bestuursrecht I  5/2, 23/4  RB1602 Constitutioneel 23/4, 9/7 RB1402 Formeel strafrecht 10/7
5 EC (i)  6/2, 28/8 5 EC (i)   recht 5 EC (i)  5 EC
  RB0902 Ondernemings- cbi     RB1702 Schrijven over  opdr
   recht 5 EC      Grondrechten 5 EC
 
   RB0802 Burgelijk procesrecht 5 EC (v) (i)   cbi
  RB1302 Materieel strafrecht 5 EC (v)   15/11, 
     7/2, 12/7

RB1802 International law 13/11,      RB1802 International law 23/4,
5 EC (2) (i) 5/2, 9/7     5 EC (2) (i) 9/7

R73211 Juridische gespreksvaardigheden 4,3 EC (2) (v) (i) opdr  R73211 Juridische gespreksvaardigheden 4,3 EC (2) (v) (i) opdr
      RB2102 Bestuursrecht II 5 EC (v) (i)  24/4,   
          12/7

    R17271 Personen- en familierecht   6/2, 25/4
          12/7
   
    EXTERNE MINOR/ VRIJE RUIMTE (15 EC)

   Kan worden ingevuld met overige cursussen of minors uit het OU-aanbod 
    en/of elders gevolgd WO-bacheloronderwijs, danwel vrijstellingen

    INTERNE MINOR/ KEUZECURSUSSEN (13,5 EC)

    R41211 Zomerschool: Recht in Europa 4,3 EC (v) (i)    opdracht
    R27341 Verzekeringsrecht 4,3 EC (v)   13/11,   
       24/4, 27/8
    RB2002 Inleiding criminologie 5 EC (v)   opdracht  
    RB1902 Belastingrecht 5 EC (v)   15/11, 
       7/2, 12/7
    RB2202 Loonheffingen 5 EC (v)   6/2, 24/4,
       28/8
   R01341 Arbeidsovereenkomstenrecht 4,3 EC (v)   14/11
      24/4, 28/8

   EINDOPDRACHT

R13221 Bachelor essay 4,3 EC (2) (v) (i) opdr  R13221 Bachelor essay 4,3 EC (2) (v) (i) opdr
R49312 Integratiepracticum 8,6 EC (2) (v) (i) opdr  R49312 Integratiepracticum 8,6 EC (2) (v) (i) opdr

(2) = deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden
(v) = deze cursus heeft een varabel startmoment
(i) = er gelden ingangseisen voor deze cursus

Opleidingsschema bachelor Rechtsgeleerdheid
De cursusbeschrijvingen vindt u achter in deze gids.
Indien er maar 1 of 2 tentamendata vermeld staan, vindt de tweede of derde tentamenkans plaats in het 
volgende academische jaar.
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Masteropleiding Rechtsgeleerdheid

U wordt toegelaten tot de masteropleiding als u een universitaire bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid heeft 
behaald of het schakelprogramma volgend op uw juridische hbo-opleiding heeft afgerond. De masteropleiding 
Rechtsgeleerdheid is een zelfstandige opleiding die wordt afgesloten met een getuigschrift.

Algemeen

De master, met een omvang van 60 studiepunten, bouwt voort op de brede, algemene benadering van het 
recht in de bacheloropleiding aan de Open Universiteit. Alle vakken in de master kenmerken zich doordat zij 
een verdieping op het desbetreffende onderdeel van de rechtsgeleerdheid bieden; daarmee bouwen zij voort 
op de kennis die in de bachelorfase is opgedaan.
De masteropleiding is niet alleen gericht op kennis van het positieve recht, die soms snel vergankelijk is, maar 
het streven is gericht op werkelijk inzicht in het recht, in een academische omgeving waarin de ‘waarom-vra-
gen’ veelvuldig gesteld worden. Als u aan de master afstudeert, moet u in staat zijn om steeds zelfstandig uw 
juridische kennis te actualiseren.

In de masteropleiding ontstaat de verdieping doordat de onderwerpen die aan bod komen of de wijze 
waarop deze worden gepresenteerd, grensoverschrijdend is. Daardoor kan een ‘buitenstaandersblik’ ont-
staan die moet leiden tot een beter inzicht van de inrichting, opbouw en kenmerkende elementen van het 
Nederlandse recht en de invloed daarop van Europese en andere rechtsculturen. In sommige gevallen worden 
geografische grenzen overschreden; soms gaat het om grenzen van rechtsgebieden; in weer andere gevallen 
wordt de grens van de discipline rechtsgeleerdheid opgezocht en gepasseerd. Om tegemoet te komen aan 
de vraag naar gespecialiseerde professionals in het beroepenveld bieden we met de master een belangrijke 
mogelijkheid tot specialisatie. Er zijn profielen ingericht zodat een behoorlijk tot zwaar accent kan worden 
gelegd binnen een van de hoofdvakken. De mate van specialisatie is mede afhankelijk van de invulling van de 
vrije keuzevakken (deze beslaan een kwart van de opleiding). 
In de OU-master Rechtsgeleerdheid worden de volgende profielen aangeboden:
- Profiel Privaatrecht
- Profiel Staats- en bestuursrecht
- Profiel Strafrecht
- Profiel Fiscaal recht
- Generiek profiel, waarin ook de mastercursus Internationaal recht kan worden gevolgd

Voor cursussen uit de profielen Fiscaal recht en Strafrecht gelden aanvullende voorkenniseisen. Voor Strafrecht 
betekent dit dat strafprocesrecht moet zijn gevolgd. Bij Fiscaal recht gaat het om economievakken en belas-
tingrecht. Meer informatie hierover vindt u bij de cursusbeschrijvingen.

Aanmelding voor de masteropleiding

Als u voldoet aan de toelatingseisen voor de masteropleiding, heeft u eerst een adviesgesprek met uw studie-
adviseur, mw. M. Wigman. Op de website www.ou.nl/studieaanbod/mar staat hierover meer informatie en 
kunt u zich aanmelden voor een gesprek. Studenten die dat willen krijgen advies voor een persoonlijk studie-
pad. Bij enkele cursussen kunt u ook afzien van begeleiding en een cursus zelfstandig en in eigen tempo 
bestuderen. Bij de meeste mastercursussen is deelname aan activiteiten echter noodzakelijk voor het behalen 
van het tentamen. Studenten die niet aan algemene begeleidingsbijeenkomsten kunnen of willen deelnemen, 
kunnen waar mogelijk de bijeenkomsten via videoregistraties op de elektronische leeromgeving volgen.

Na toelating tot de masteropleiding meldt u zich aan voor het studiepad. De master heeft twee startmomen-
ten per jaar, namelijk september en februari.
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  1e kwartiel 2e kwartiel 3e kwartiel 4e kwartiel

 Jaar 1  Algemeen verplicht deel 15 EC Profielvakken 15 EC
  
  1 cursus van 10 EC, 1 cursus van 5 EC 2 cursussen van 7,5 EC óf 1 cursus van 10 EC en 1 cursus 
    van 5 EC  

 Jaar 2  Keuzevakken 15 EC óf scriptie 15 EC Keuzevakken 15 EC óf scriptie 15 EC

  2 cursussen van 7,5 EC of 1 cursus van 10 EC en 1 cursus 2 cursussen van 7,5 EC of 1 cursus van 10 EC en 1 cursus 
  van 5 EC   van 5 EC
   

Het academisch jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Alle cursussen zijn in deze kwartielen
geprogrammeerd, zodat studenten vooruit kunnen plannen. De inschrijfduur voor cursussen in de master is 
12 maanden. U heeft tijdens de hele inschrijfduur toegang tot de digitale leeromgeving van de betreffende 
cursus. Alle studenten krijgen drie tentamenkansen binnen de 12 maanden dat ze ingeschreven staan. Een 
student die zijn bachelor bijna formeel heeft afgerond, kan voorwaardelijk worden toegelaten en zijn studie 
voortzetten. Uw studieadviseur kan u hierover adviseren. 

Mastertitel met civiel effect

Als u met uw mastertitel een togaberoep wilt gaan uitoefenen, zoals rechter of advocaat, heeft u een master 
nodig met het zogeheten civiel effect. Als u de masteropleiding Rechtsgeleerdheid bij de Open Universiteit 
heeft afgerond, geeft dit in veel gevallen civiel effect. Dat is niet altijd zo: het hangt mede af van uw voor-
opleiding. Het uitgangspunt is dat alleen na een voltooide wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid het 
volgen van de masteropleiding het gewenste civiel effect kan geven. Wie een andere vooropleiding heeft, zal 
dus eerst alsnog een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid moeten afronden. De Commissie Vrijstelling en 
Toelating (CVT) kan, afhankelijk van de gevolgde vooropleiding, eventueel vrijstellingen voor onderdelen van 
de wo-bacheloropleiding verlenen.

Er is één uitzondering: indien u de geaccrediteerde opleiding HBO-Rechten heeft afgerond kunt u ook een 
masteropleiding volgen die daarna recht geeft op de mastertitel met civiel effect. U hoeft daarvoor niet eerst 
de wo-bacheloropleiding af te ronden. U moet dan wel een specifiek schakelprogramma volgen. Met een 
andere juridische hbo-vooropleiding en een schakelprogramma kunt u wel een juridische mastertitel behalen, 
maar verkrijgt u geen civiel effect. Veel informatie vindt u op de website van Schakelzone Recht. 
www.schakelzone.nl

Opbouw van de masteropleiding

De begeleiding van de mastercursussen vindt plaats in vooraf vastgestelde periodes. U vindt deze periodes in 
het opleidingsschema. Het is tevens mogelijk enkele van deze cursussen in onbegeleide vorm te volgen. 

Toelichting

Algemeen verplicht deel
1. Het algemeen verplicht deel van de eerste twee kwartielen bevat twee cursussen, een van 10 en een 5 EC. 

Het betreft ‘Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels’ en ‘Recht in context’. Alle cursusbe-
schrijvingen vindt u achterin deze gids.

2. De masteropleiding kent twee instroommomenten: bij de start van kwartiel 1 (september) en bij de start van 
kwartiel 3 (februari). Indien u start in februari volgt u eerst de profielvakken en daarna het algemeen ver-
plicht deel.
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Profielvakken
3. U kunt het tweede semester (3e en 4e kwartiel) van 15 EC op twee manieren invullen, namelijk als speciali-

satieprofiel of als algemeen profiel. In de profielen, die tot een zekere mate van specialisatie leiden, zijn 15 
EC steeds opgebouwd uit twee cursussen die verdiepend zijn binnen één vakgebied. Wie niet binnen een 
vakgebied wil specialiseren, kan het algemeen profiel kiezen. In dat geval is de keuze uit de verdiepende 
profielcursussen naar eigen wens samen te stellen en kan ook Internationaal recht worden gekozen. De 
cursussen en de data waarop deze worden aangeboden, staan vermeld in het hierna volgende schema.

Keuzevakken
4. De eerste helft van het tweede jaar, bestaat uit keuzevakken. De keuzevakken zijn verdeeld over de kwartie-

len, waarbij begeleiding en tentaminering wordt aangeboden in het ingeplande kwartiel. In sommige geval-
len kunt u keuzevakken onbegeleid volgen buiten het kwartiel waarin de begeleiding wordt aangeboden. 
De studieadviseur kan u hier verder over inlichten. Daarnaast is het tevens mogelijk om één of meer profiel-
vakken als keuzevak te volgen. Alle cursusbeschrijvingen vindt u achter in deze gids. In veel gevallen kunt u, 
indien u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de master en de voorkennisvereisten voor de cursus, 
ook voor losse cursussen inschrijven. Bij inschrijving voor een losse cursus moet u goed opletten of, en zo ja 
wanneer, verplichte begeleidingsactiviteiten worden aangeboden. Ook moet u in uw studieplanning goed 
rekening houden met de tentamendata. Deze staan vast!

Scriptie
5. Het laatste deel van de master bestaat uit de scriptie van 15 EC. Wie een profielaantekening wil, dient 

behalve de profielvakken in die richting ook het onderwerp van de scriptie te kiezen uit het desbetreffende 
rechtsgebied.

 Tijdens het eerste deel van de scriptie wordt een onderzoeksplan geschreven.
6. Het scriptietraject wordt ieder kwartiel aangeboden en bevat twee verplichte begeleidingsbijeenkomsten.
7. Als onderdeel van een inpassingsvoorstel is het na toestemming van de studieadviseur mogelijk een scriptie 

te schrijven met een afwijkende omvang.
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Opleidingsschema master Rechtsgeleerdheid

Wanneer de cursussen precies worden aangeboden staat vermeld in het schema hieronder. De cursusbeschrij-
vingen vindt u achter in deze gids. Indien er maar 1 of 2 tentamendata staan vermeld, vindt de tweede of 
derde tentamenkans plaats in het volgende academische jaar.

Kwartiel 1 Tenta- Kwartiel  Tenta-  Kwartiel 3 Tenta-  Kwartiel 4 Tenta-
4 sept - 10 nov ‘17 mendata 20 nov - 2 feb ‘18 mendata  12 feb - 20 apr ‘18 mendata  30 apr - 6 jul ‘18 mendata

         JAAR 1

 Verplicht algemeen deel     Profieldeel

RM0004 Doorwerking van Europees recht in nationale 6-2, 23-4  Profiel privaatrecht
rechtsstelsels 10 EC   29-8
     RM0104 Methodologie van het privaatrecht 10 EC

RM0002 Recht in context 5 EC    RM0102 Europees privaatrecht
     5 EC*
 
       Profiel Staats- en bestuursrecht
  
     RM0204 Bestuurs-(proces) recht in een veranderende rechtsorde 10 EC  
       
       RM0202 Staatsrecht in beweging
     5 EC
 
       Profiel Strafrecht
 
      RM0003 Strafrecht en mensen-  RM0203 Strafrechts- 9-7
     rechten 7,5 EC    pleging in de gedigitali-
         seerde samenleving 
         7,5 EC
         of
           RM0103 Organisatiecriminaliteit 
         7,5 EC*

      Profiel fiscaal recht
  
     RM0303 Belastingrecht  24-4,   RM0403 Fiscaal  12-7
     voor particulieren en  10-7  ondernemingsrecht 7,5 EC
     dga’s 7,5 EC     
  
      Algemeen profiel
  
     RM0304 Contemporary Issues in International Law 10 EC

     JAAR 2
 
    Keuzedeel

RM0803 Insolventierecht  13-11 RM1103 Europees mede- 6-2, 25-4  RM1003 Juridische aspecten van  RM1203 Consumentenrecht 7,5 EC
7,5 EC* 5-2, 28-8 dingingsrecht 7,5 EC*   financiële dienstverlening 7,5 EC*

RM1323 Omgevingsrecht I 14-11        RM2003 Vergelijkend constitutio-
7,5 EC 7-2, 29-8        neel recht 7,5 EC
   
RM0603 Internationaal 14-11, RM0703 Sanctierecht 7,5 EC  RM0903 Strafrechtelijk 23-4, 
strafrecht 7,5 EC 7-2, 27-8    bewijs 7,5 EC 10-7

RM1503 Fiscaal concern- 13-11, RM1603 Internationaal en 5-2, 25-4 
recht 7,5 EC 6-2, 27-8 EU-belastingrecht 7,5 EC

    Eindopdracht

RM9906 Scriptie 15 EC  RM9906 Scriptie 15 EC   RM9906 Scriptie 15 EC    RM9906 Scriptie 15 EC

* Deze cursus kunt u ook onbegeleid volgen buiten het kwartiel waarin de begeleiding plaats vindt
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Mastertitel zonder civiel effect

Voor studenten die belangstelling hebben in het behalen van een master Rechtsgeleerdheid, 
maar die vanwege de vooropleidingseisen niet in aanmerking komen voor civiel effect, is het 
mogelijk de volledige reguliere juridische master (www.ou.nl/studieaanbod/MAR) te volgen, 
zonder civiel effect, of een vrije master. 

Mastertitel zonder civiel effect, de vrije masteropleiding

De Open Universiteit biedt ook een vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan. Na het afron-
den hiervan heeft u een mastertitel verworven die geen civiel effect geeft. Als u een (individu-
ele) vrije master Rechtsgeleerdheid wilt volgen, kiest u zelf een pakket dat u ter goedkeuring 
voorlegt aan de Commissie voor de Examens (CvE) van de Open Universiteit. Hierin mag u 
maximaal 15 EC mastercursussen van andere OU-opleidingen opnemen.
U kunt de informatiebrochure over de vrije wetenschappelijke opleidingen aanvragen via 
info@ou.nl. Hierin staat beschreven aan welke eisen een vrije wetenschappelijke master-
opleiding moet voldoen

De toegang tot de vrije masteropleiding en de juridische master zonder civiel effect is ruimer en 
staat open voor studenten met de volgende vooropleidingen:
- juridische wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.
- afgestudeerden van een geaccrediteerde HBO-Rechtenopleiding; zij kunnen met een schakel-

programma van 30 EC tot deze opleiding worden toegelaten.
- andere verwante hbo-opleidingen zoals SJD, HJO, HEAO-MER, geven met een schakelpro-

gramma van 60 EC toelating tot de vrije masteropleiding. U kunt alleen tot het schakel-
 programma worden toegelaten, indien u eerst de cursus Inleiding recht met succes heeft 
 gevolgd. Meer informatie vindt u op www.schakelzone.nl.
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Toelating en vrijstellingen

Toelating tot de bacheloropleiding is mogelijk voor iedereen van 18 jaar of ouder. U kunt zich via 
www.ou.nl rechtstreeks aanmelden voor de bacheloropleiding. Voor deelname aan de masterop-
leiding of een schakelprogramma moet toelating worden aangevraagd bij de Commissie voor de 
Examens. Indien u in het verleden een wo- of hbo-opleiding heeft afgerond, kunt u in aanmerking 
komen voor vrijstelling(en). Meer informatie vindt u op www.ou.nl/vrijstelling.

Een verzoek tot vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding (via 
een schakelprogramma) doet u gelijktijdig met uw aanmelding voor de opleiding via mijnOU. 
De kosten hiervan vindt u op www.ou.nl/vrijstelling. Ook wanneer u rechtstreeks doorstroomt 
van de bacheloropleiding van de Open Universiteit naar de masteropleiding moet u een toela-
tingsverzoek indienen. 

Alleen aan een officiële, persoonlijke beschikking van de Commissie Vrijstelling en Toelating, 
namens de Commissie voor de Examens (met betrekking tot vrijstelling of toelating) kunt u 
rechten ontlenen.

Indien u wil starten met de opleiding, in afwachting van uw vrijstellingsbeschikking, kunt u con-
tact opnemen met uw studieadviseur voor een startadvies. 

Toelating tot de masteropleiding 

Rechtstreekse toelating

Om te worden toegelaten tot de masteropleiding) dient u te beschikken over het bachelorge-
tuigschrift Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit, dan wel van een andere Nederlandse 
universiteit. Studenten met een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van een andere Neder-
landse universiteit dienen bij hun aanvraag tot toelating een ‘Bachelorsupplement ten behoeve 
van het civiel effect’, dat verstrekt wordt door de universiteit/faculteit waar het bachelorgetuig-
schrift is behaald, mee te sturen. Nadat de toelating is verkregen, heeft u voor de inschrijving 
van de master eerst een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat een voor u optimaal studie-
traject kan worden samengesteld. Daarna schrijft u zich in voor dat studietraject. Zie voor meer 
informatie hierover: www.ou.nl/studieaanbod/mar.

Toelating via een schakelprogramma

Behalve de rechtstreekse toelating is het ook mogelijk toegelaten te worden na het afronden 
van een schakelprogramma. (www.schakelzone.nl) Daarmee worden studenten met een op-
leiding HBO-Rechten of een juridisch verwante hbo-opleiding en studenten die bij een andere 
universiteit een verwante doctoraalopleiding voor ten minste 180 EC hebben voltooid, in de 
gelegenheid gesteld hun kennis en vaardigheden op het peil te brengen van de eindtermen die 
behoren bij de kern van de bacheloropleiding aan onze universiteit. Voor studenten die elders 
al een verwant universitair diploma hebben behaald, wordt door Commissie Vrijstelling en 
Toelating, namens de CvE een schakelprogramma op maat vastgesteld.

Civiel effect (welke toegang geeft tot de toga-beroepen) wordt enkel verkregen bij afronding 
van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, ná afronding van een Nederlandse bacheloroplei-
ding Rechtsgeleerdheid of de opleiding HBO Rechten en een afgerond schakelprogramma. 
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Vrijstelling binnen de masteropleiding

Binnen een masteropleiding wordt vrijstelling verleend, indien er voldoende overeenstemming 
naar inhoud, omvang en niveau is tussen de door u gevolgde cursussen en de mastercursussen 
van de Open Universiteit. Echter, voor het verkrijgen van een OU-getuigschrift, dient u minimaal 
25% van de masteropleiding bij de Open Universiteit te hebben gevolgd. Bachelorcursussen lei-
den nimmer tot een vrijstelling binnen de masteropleiding. Binnen de vrije master wordt geen 
vrijstelling verleend. Voor de scriptie wordt geen vrijstelling verleend.
www.ou.nl/vrijstelling
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Aanmelden, inschrijven en kosten

Nadat u zich heeft aangemeld voor de bacheloropleiding (via www.ou.nl) kunt u zich via uw online studiepad 
inschrijven voor de bachelorcursussen. Het is tevens mogelijk om u via www.ou.nl aan te melden voor een losse 
bachelorcursus. In de masteropleiding verloopt de inschrijving voor de mastercursus eveneens via het online 
studiepad, nadat u uw toelatingsbeschikking hebt verkregen.

Waar schrijf ik mij voor in?
U schrijft zich in voor een cursus. De inschrijvingsduur voor een cursus bedraagt 12 maanden. 
Binnen deze 12 maanden heeft u drie tentamenkansen. Informatie over de wijze van inschrijven vindt u 
op www.ou.nl/inschrijven.

Wanneer inschrijven?
In het opleidingsschema (zie elders in deze gids) staat een aanbevolen cursusvolgorde aangegeven. U kunt 
echter ook uw eigen weg gaan. In dat geval moet u wel rekening houden met vaste inschrijfdata, eventuele 
ingansgeisen, de data van begeleidingsbijeenkomsten én de tentamendata. Bij een cursus met een variabel 
startmoment, kiest u een startdatum waarmee u in ieder geval binnen de inschrijfduur van de cursus optimaal 
kunt profiteren van de data van de tentamens. Voor cursussen met een vast startmoment kunt u zich inschrij-
ven tot uiterlijk twee weken voor de start. Gegevens over tentamendata en begeleidingsbijeenkomsten, vindt 
u in ‘studieaanbod’ en ook op de website van de cursus. De einddatum van uw inschrijving vindt u op het 
inschrijvingsbewijs, dat u ontvangt nadat uw inschrijving is verwerkt. De studieadviseur kan u helpen om een 
planning te maken. 

Hoe kan ik inschrijven?
Op de website Studieaanbod www.ou.nl/studieaanbod staan alle cursussen uitgebreid beschreven. Op deze 
cursuspagina kunt u direct doorklikken om in te schrijven. Als u reeds beschikt over een studiepad, dan kunt 
van daaruit inschrijven, uw persoonlijke gegevens zijn dan al ingevuld. Is online inschrijven niet mogelijk, dan 
neemt u contact met de onderwijsadviseur via info@ou.nl.

Voor inschrijven voor een studiepad in de bachelor, kunt u contact opnemen met de studieadviseur van de 
bachelor, mw. L. Boon-Daalmeijer, E ldm@ou.nl, T +31 (0)45 - 576 2596.
Inschrijving voor cursussen of een opleidingsjaar in de master, verloopt via de studieadviseur van de master,
mw. M. Wigman, E miriam.wigman@ou.nl, T +31 (0)45 - 576 2540.

Kosten

Conform de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt onderscheid gemaakt 
tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Welk collegegeld op uw inschrijving van toepassing is, 
is afhankelijk van uw nationaliteit, studieverleden en uw keuze voor bachelor en/of mastercursussen. Alle actu-
ele informatie hierover vindt u op www.ou.nl/kosten.

In een aantal situaties geeft de Open Universiteit een korting op het cursusgeld (KCOU) aan studenten met 
een laag inkomen. U kunt de brochure met het aanvraagformulier downloaden van de website of opvragen 
bij de afdeling Service en informatie. Vraag de korting aan voordat u zich inschrijft voor een cursus. 
www.ou.nl/kcou

Soms kunt u studiekosten aftrekken als u aangifte inkomstenbelasting doet, maar dit is aan regels gebonden. 
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

Het verschuldigde collegegeld wordt aan de Open Universiteit voldaan via (termijn)betalingen per automati-
sche incasso of via betaling ineens per acceptgiro. 
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Studiefaciliteiten

Naast het (digitale) studiemateriaal, de inhoudelijke studiebegeleiding en begeleidingsbijeenkomsten heeft de 
Open Universiteit allerlei faciliteiten ontwikkeld om een zelfstandige afstandstudie te ondersteunen. Wanneer 
u bent ingeschreven als student krijgt u de beschikking over toegang tot allerlei digitale voorzieningen. Als stu-
dent kunt u via ‘mijnOU’ uw persoonlijke gegevens en studievoortgang bekijken en beheren en krijgt u toegang 
tot een groot aantal diensten. Via www.ou.nl/mijnOU logt in met uw studentnummer als gebruikersnaam en 
het wachtwoord dat u zelf heeft bedacht bij uw registratie voor mijnOU . 

Handige links studiefaciliteiten
MijnOU www.ou.nl/mijnou
yOUlearn https://youlearn.ou.nl
Studieaanbod www.ou.nl/studieaanbod
Studenten Nieuwsbrief www.ou.nl/nieuwsplaza
Studiecentra www.ou.nl/studiecentra
Bibliotheek http://bibliotheek.ou.nl/
Studiecoach www.ou.nl/studiecoach
Studie informatie www.ou.nl/studieinformatie

Handige links procedures en regelgeving
OER en Uitvoeringsregelingen www.ou.nl/documenten
Getuigschriften www.ou.nl/getuigschrift
Cum laude afstuderen www.ou.nl/documenten
Beroep- en bezwaarprocedures www.ou.nl/procedures
Klachtencommissie www.ou.nl/procedures
Drempels weg www.ou.nl/drempelsweg
(studeren met een functiebeperking)

Studentengremia
Opleidingscommissie Rechtswetenschappen https://youlearn.ou.nl
Studentenverenigingen https://youlearn.ou.nl
Studentenraad www.ou.nl/web/open-universiteit/bestuur-en-organisatie
Alumni www.ou.nl/alumni
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Cursusbeschrijvingen

De cursusbeschrijvingen zijn alfabetisch gerangschikt naar opleiding (bache-
lor en master). De meest actuele en extra informatie over ingangsvoorwaar-
den, cursus-inhoud, tentaminering en begeleiding vindt u op de websites 
www.ou.nl/studieaanbod/BNR en www.ou.nl/studieaanbod/MAR.

Als u een opleiding volgt, raadpleeg dan voordat u nieuwe cursussen gaat 
bestellen uw persoonlijke online studiepad www.ou.nl/studiepad of neem 
contact op met uw studieadviseur.

Let op: Binnen de inschrijfduur van een cursus (12 maanden), heeft u drie ten-
tamenkansen. Het is belangrijk dat u de cursus bij een variabel startmoment 
goed plant, zodat u binnen deze inschrijfduur het maximaal aantal mogelijke 
tentamenkansen kunt benutten. Daarna moet u opnieuw voor een cursus 
inschrijven.
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Aansprakelijkheidsrecht

Cursuscode: RB1202 | Studiepunten: 4,3 EC

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 17 augustus 
2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leer-
omgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 
17 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 september 
2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit acade-
misch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start 
van het academisch jaar 2018-2019.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Verbintenissenrecht (R20262). Dit betekent dat ze 
wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Stel dat uw auto een forse deuk oploopt omdat een van links naderende autobestuurder ver-
zuimt u voorrang te verlenen. Kunt u dan uw schade op deze bestuurder verhalen? Het ‘klas-
sieke’ aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer je geleden schade juridisch kunt af-
wentelen op iemand anders. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat dan ook het juridische 
leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Wie iets doet of nalaat in strijd met de wet of de 
zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en 
is verplicht de uit de onrechtmatige daad voortkomende schade te vergoeden. Staat eenmaal 
vast dat er sprake is van aansprakelijkheid dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de 
omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld. Ook het juridische kader voor 
het vaststellen van de omvang van de schade komt in de cursus uitvoerig aan de orde.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursus Inleiding privaatrecht.

Docenten
Dhr. prof. mr. drs. M. Hendrikse, dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. M. Frankemölle-Reemst, 
dhr. mr. M. Nelemans en mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh.

www.ou.nl/studieaanbod/RB1202
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Arbeidsovereenkomstenrecht

Cursuscode: R01341 | Studiepunten: 4,3 EC

De cursus wordt gedurende de gehele inschrijvingsduur actueel gehouden via verplicht te bestuderen
 en tot de tentamenstof behorende aanvullingen en wijzigingen op de cursussite Arbeidsovereenkom-
stenrecht in de digitale leeromgeving. Periodiek zullen er herziene drukken verschijnen van de cursus.

De cursus Arbeidsovereenkomstenrecht verschaft inzicht in de hoofdlijnen van het arbeids-
overeenkomstenrecht. Een groot deel van de beroepsbevolking in Nederland voorziet in zijn 
levensonderhoud door als werknemer werkzaam te zijn in het particuliere bedrijfsleven op basis 
van een arbeidsovereenkomst. De cursus over dit onderwerp is derhalve niet alleen aantrekkelijk 
voor studenten in de Rechtsgeleerdheid. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld na bestudering 
van de cursus weten of een tussen hem en de werkgever bedongen proeftijd geldig is, wat hij 
kan ondernemen indien de werkgever de arbeidsovereenkomst met hem opzegt en hij het hier 
niet mee eens is en welke mogelijkheden hij heeft als hij bij een concurrent van zijn werkgever 
wil gaan werken, terwijl er een concurrentiebeding geldt. Zo levert bestudering van de cursus 
een werkgever bijvoorbeeld de kennis op over wanneer een freelance overeenkomst een 
arbeidsovereenkomst is, wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaat in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en wat hij kan doen indien hij een werknemer op 
staande voet ontslaat en de werknemer het daar niet mee eens is.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de volgende cursussen: Inleiding privaat-
recht, Overeenkom-stenrecht en Verbintenissenrecht/Aansprakelijkheidsrecht.

Docent
Mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh.

www.ou.nl/studieaanbod/R01341
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Bachelor Essay

Cursuscode: R13221 | Studiepunten: 4,3 EC

Aanmelden kan tot 15 augustus voor de begeleidingscyclus van het eerste semester of tot 
15 januari voor het tweede semester!

In de cursus Bachelor Essay verricht u onderzoek naar een juridisch vraagstuk dat nog niet hele-
maal is opgelost of uitgedacht is binnen het recht en waarop dus niet meteen een eenduidig ju-
ridisch antwoord voorhanden is. Er ligt met andere woorden een te onderzoeken vraag waarover 
u in de bachelorfase van uw studie een juridisch essay moet schrijven. In deze cursus leert u hoe 
u een dergelijk essay moet schrijven en aan welke eisen het moet voldoen. Het schrijven van een 
essay is onmogelijk zonder gedegen onderzoek. Aan dit onderzoek wordt daarom in deze cursus 
ook de nodige aandacht besteed. U leert hoe u een onderzoeksplan moet maken en wat de 
inhoud moet zijn van dit onderzoeksplan. Vervolgens leert u hoe u de bevindingen kunt presen-
teren in een essay, waarin u uw juridisch-wetenschappelijk onderbouwde argumenten uiteenzet.
Het uitgangspunt van deze cursus is dat de vaardigheden voor het doen van onderzoek en voor 
het schrijven van het essay niet geleerd worden door erover te lezen, maar door deze te oefenen. 
Deelname aan twee bijeenkomsten is daarom verplicht. De derde bijeenkomst is facultatief, maar 
het bijwonen hiervan wordt sterk aanbevolen. Tijdens deze bijeenkomst worden de conceptes-
says besproken en kunt u individuele feedback van de docent op het concept krijgen. U dient 
zich voor de gehele begeleidingscyclus tijdig en wel vóór 15 augustus of 15 januari in te schrij-
ven, afhankelijk van het semester waarin u wilt deelnemen. Het aantal deelnemers per bijeen-
komst is beperkt. Meer informatie over hoe u kunt intekenen voor de bijeenkomsten vindt u, na 
inschrijving voor de cursus, in de digitale leeromgeving.

Ingangseisen
Voor het Bacheloressay kunt u niet ingeschreven worden voordat u tenminste 145 studiepun-
ten van de bacheloropleiding heeft behaald, waarbij u in ieder geval de volgende cursussen 
met goed gevolg afgerond dient te hebben: Overeenkomstenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, 
Goederenrecht, Burgerlijk procesrecht, Bestuursrecht, Rechtsbescherming tegen de overheid, 
Formeel strafrecht, Materieel strafrecht, alsmede Juridische vaardigheden 1.

Docenten
Mw. mr. dr. M. Boonk, mw. mr. E. de Veij Mestdagh, mw. mr. dr. I. Broekhuijse, mw. S. Daenen 
(extern), dhr. mr. P. Flutsch en mw. L. Vink.

www.ou.nl/studieaanbod/R13221

 



29 B
A

C
H

E
LO

R

Belastingrecht

Cursuscode: RB1902 | Studiepunten: 5 EC

Van deze cursus verschijnt elk jaar in september een gereviseerde versie en er zijn in totaal maxi-
maal drie tentamenmogelijkheden per cursusversie. De tentamens worden afgenomen in de 
maanden november, februari en juli. Het moment van aanmelden bepaalt het daadwerkelijke 
aantal tentamenkansen. Houdt hiermee rekening bij aanmelden!

In deze cursus worden de belangrijkste thema’s uit het fiscale recht behandeld. U krijgt een 
compleet overzicht van regelgeving en jurisprudentie. Zo verdiept u zich onder meer in de 
positie van ondernemers en particulieren, inhoudingen op het loon, inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting, samenwerkingsvormen, deelnemingsverhoudingen, fusies, onderne-
mersfaciliteiten en doorschuifmogelijkheden. Ook de verbruiksbelastingen - speciaal de omzet-
belasting - en de internationale werking van het Nederlandse belastingstelsel komen aan bod. 
Naast theoretisch inzicht verwerft u praktische vaardigheden in het lokaliseren en benoemen 
van fiscale problemen.

Voorkennis
Een behoorlijke juridische voorkennis (minimaal de propedeuse Nederlands recht) wordt voor-
ondersteld. Belastingrecht begeeft zich op het snijvlak tussen economie en recht en daarom 
is cijfermatig inzicht (onder meer elementair boekhouden) en enige kennis van economische 
begrippen gewenst.

Ingangseisen
Studenten van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid wordt geadviseerd aan te melden na 
afronding van ten minste 28 modulen van de bacheloropleiding. Aanmelden is tevens mogelijk 
voor studenten die niet de gehele bacheloropleiding volgen.

Docenten
Dhr. prof. dr. E. Heithuis, dhr. mr. P. Flutsch en dhr. drs. M. Robben.

www.ou.nl/studieaanbod/RB1902

 



30 B
A

C
H

E
LO

R

Bestuursrecht I

Cursuscode: RB1102 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 3 novem-
ber 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot 
de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aan-
melding na 3 november 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 
19 november 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus 
wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te 
melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

De cursus Bestuursrecht I laat studenten diepgaand kennismaken met het materieel bestuurs-
recht en de algemene regels die de overheid in acht moet nemen bij het besturen. Daarbij 
wordt onder meer aandacht besteed aan de actoren in het publiekrecht, de verschillende 
vormen van bestuurshandelen en de normen die daarbij op grond van de wettelijke regels en 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moeten worden genomen. Ook het vraag-
stuk van de rechtstoepassing door het bestuur en de handhavingsinstrumenten komen uitge-
breid aan de orde. Veel van de algemene regels zijn inmiddels gecodificeerd in de Algemene 
wet bestuursrecht. Diverse regels zijn echter nog niet in deze wet opgenomen, ofschoon ze wel 
deel uitmaken van het algemeen deel van het bestuursrecht. In deze cursus neemt de Awb een 
prominente plaats in, maar daarnaast wordt ook recht behandeld dat (nog) niet in deze wet is 
geregeld. Het is de bedoeling dat de student zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in 
de stof en daarbij leert aanvoelen hoe de rechter bij het formuleren of toepassen van regels er 
steeds naar streeft een regel te formuleren die zowel past in het rechtssysteem, alsook een prak-
tische oplossing biedt voor het voorgelegde probleem. De cursus behandelt veel rechtspraak en 
laat de student aan de hand van (praktijkgerichte) open (casus)vragen meedenken.

Voorkennis
Verondersteld wordt kennis op het niveau van de cursussen Inleiding bestuursrecht en Inleiding 
staatsrecht. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de aanbeveling.

Docenten
Mw. mr. dr. K. Albers, dhr. mr. dr. S. Kole, dhr. mr. dr. I. Sewandono en dhr. mr. B. Kaya.

www.ou.nl/studieaanbod/RB1102
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Bestuursrecht II

Cursuscode: RB2102 | Studiepunten: 5 EC

De cursus Bestuursrecht II behandelt het bestuursrecht dat betrekking heeft op het bestuurspro-
cesrecht, zoals de geschiedenis van rechtsbescherming tegen de overheid en de uitgangspun-
ten van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De Algemene wet bestuursrecht 
speelt in dit verband een belangrijke rol, aangezien deze algemene regels geeft voor bezwaar, 
beroep en hoger beroep. De algemene en bijzondere vormen van bestuursrechtspraak en het 
algemeen bestuursprocesrecht komen in deze cursus uitgebreid aan de orde. Bijzondere aan-
dacht wordt besteed aan de rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter en de procedure bij 
de Nationale Ombudsman. Om de procedureregels van de Awb juist te kunnen hanteren is het 
belangrijk tevens kennis te hebben van een aantal kernbegrippen van die wet, zoals bestuursor-
gaan, belanghebbende, en besluit. De cursus besteedt derhalve expliciet aandacht aan deze be-
grippen. Het is de bedoeling dat de student zowel in theoretisch als in praktisch opzicht inzicht 
verwerft in de stof en daarbij leert aanvoelen hoe de rechter bij het formuleren of toepassen van 
regels er steeds naar streeft een regel te formuleren die zowel past in het rechtssysteem, alsook 
een praktische oplossing biedt voor het voorgelegde probleem. De cursus behandelt veel recht-
spraak en laat de student aan de hand van (praktijkgerichte) open vragen meedenken.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de volgende cursussen: Inleiding bestuurs-
recht, Inleiding staatsrecht en Bestuursrecht. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de aan-
beveling. Het verdient absoluut de voorkeur dat u eerst de cursus Bestuursrecht I volgt en 
daarna pas de cursus Bestuursrecht II.

Docenten
Mw. mr. dr. K. Albers, dhr. mr. dr. S. Kole, dhr. mr. dr. I. Sewandono en dhr. mr. B. Kaya.

www.ou.nl/studieaanbod/RB2102
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Burgerlijk procesrecht

Cursuscode: RB0802 | Studiepunten: 5 EC

De cursus Burgerlijk procesrecht verschaft inzicht in de hoofdlijnen van het burgerlijk proces-
recht tegen de achtergrond van het materiële privaatrecht. Dit wil zeggen dat in de cursus onder-
werpen aan de orde komen als: de maatregelen ter voorkoming van een procedure, de aanvang 
van een burgerlijke procedure, de procesvertegenwoordiging, de bevoegdheid van de rechter, 
de manieren van procederen, de rechtsmiddelen, de onderscheiding in vonnissen, de tenuit-
voerlegging van vonnissen en akten, enzovoort. Bovendien is het de bedoeling dat de student 
na bestudering van de cursus kennis draagt van de belangrijkste rechterlijke uitspraken op het 
gebied van het burgerlijk procesrecht en hij alle opgedane kennis kan toepassen op concrete 
casus.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de volgende cursussen: Inleiding recht 
(voorheen de Basiscursus recht) en Inleiding privaatrecht.

Docenten
Mw. mr. dr. M. Reumers.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0802
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Constitutioneel recht

Cursuscode: RB1602 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 
februari 2018. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt 
dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden 
voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

De cursus Constitutioneel recht heeft betrekking op de juridische vormgeving en het juridisch 
instrumentarium van het organisatorisch verband ‘de staat’. Aan de orde komen de organen van 
de Nederlandse staat (zoals Koning, ministers, regering, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Staten-
Generaal, Raad van State, rechterlijke macht enz.), de manier waarop die organen worden inge-
steld, de bevoegdheden van die organen, de wijze waarop hun onderlinge verhouding is gere-
geld en de verhouding tussen die overheidsorganen en de burgers (grondrechten). Bij dit alles 
spelen het Statuut voor het Koninkrijk en vooral de Grondwet een prominente rol. Ook wordt 
aandacht geschonken aan de internationale, en meer in het bijzonder de Europese dimensie.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding staatsrecht, 
Inleiding bestuursrecht en Inleiding internationaal recht.

Docenten
Mw. mr. I. van Haaren-Dresens, dhr. mr. dr. I. Sewandono en mw. mr. J. Hubbeling.

www.ou.nl/studieaanbod/RB1602
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De dynamiek van het goederenrecht

Cursuscode: RB0702 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 
februari 2018. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt 
dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden 
voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Iemands vermogen verandert voortdurend van samenstelling. Zo kan A zijn tot zijn vermogen 
behorende auto aan B overdragen op grond van een geldige koopovereenkomst, maar kan op 
zijn auto ook een pandrecht of vruchtgebruik vestigen. Het vermogensrecht, de kern van het 
privaatrecht, wordt traditioneel onderverdeeld in een goederenrechtelijk en een verbintenis-
rechtelijk deel. Het goederenrecht regelt met name de rechtsverhoudingen van een rechts-
subject ten opzicht van de goederen die tot zijn vermogen behoren (bijv. wie is eigenaar dan 
wel heeft een recht van pand of vruchtgebruik op een goed). Het verbintenissenrecht, waarvan 
het overeenkomstenrecht het centrale onderdeel is, regelt met name de wijze waarop rechts-
verhoudingen worden gewijzigd. In de cursus De Dynamiek van het goederenrecht worden de 
raakvlakken tussen het verbintenissenrecht en het goederenrecht bestudeerd.

Voorkennis
De cursus De dynamiek van het goederenrecht is bedoeld als een verdiepings- en verbredings-
cursus binnen het privaatrecht. De cursus vooronderstelt voorkennis op het niveau van de 
cursussen Inleiding privaatrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Overeenkomstenrecht.

Ingangseisen
Aanmelden is mogelijk nadat de cursus Inleiding privaatrecht succesvol is afgerond en inschrij-
ving voor Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht heeft plaatsgevonden. Deze laatst-
genoemde cursussen zijn bij voorkeur afgerond.

Docenten
Dhr. prof. mr. R. Mertens, dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. S. de Veij Mestdagh, mw. mr. dr. M. Reumers, 
dhr. mr. drs. P. Slangen en dhr. mr. dr. B. van der Velden.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0702
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Europees recht

Cursuscode: RB1002 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 17 augus-
tus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot 
de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aan-
melding na 17 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 
3 september 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus 
wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te 
melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Nadat lang de realisering van de interne markt centraal heeft gestaan in het proces van de 
Europese integratie, wordt de belangstelling nu ook steeds meer gericht op Europese ruimte. 
In die Europese ruimte kan de burger van de Unie zich vrij bewegen. De burger van de Unie kan 
overal zijn politieke, economische en sociale grondrechten uitoefenen. Conform de in artikel 2 
VEU genoemde waarden, is het Europese integratieproces niet beperkt tot het sociaal-economi-
sche leven, maar heeft steeds meer betrekking gekregen op de maatschappelijke verhoudingen 
in hun geheel.

Voorkennis
De cursus veronderstelt een voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding internationaal 
recht en Inleiding Europees recht.

Ingangseisen
Aanmelden is mogelijk na het behalen van Inleiding Europees recht.

Docenten
Dhr. prof. dr. J.-W. Sap en mw. mr. dr. R. Slegers.

www.ou.nl/studieaanbod/RB1002
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Formeel strafrecht

Cursuscode: RB1402 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 13 april 2018 
hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leerom-
geving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 
13 april 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelding niet meer mogelijk. De cursus wordt dit acade-
misch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de 
start van het academisch jaar 2018-2019.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de oude cursussen Strafrechtspleging 1 en/of Dwang-
middelen en kunnen dus niet tezamen in een opleiding worden ingebracht vanwege inhoudelijke 
overlap.

Het strafproces kent een (chrono)logische volgorde. Van verdenking via opsporing en vervolging 
naar berechting, eventueel in hoger beroep en cassatie. Dat traject moet duidelijk bewegwijzerd 
zijn. Het strafproces vergt een voortdurende belangenafweging tussen verdedigingsrechten, 
grondrechten, het algemeen belang en criminaliteitsbestrijding. Wie mag in welke fase optreden? 
Welke middelen mag de overheid inzetten? Een verhoor mag wel met enige druk gepaard gaan, 
maar tot hoever mag die opgevoerd worden? Onder welke voorwaarden mag een telefoontap 
of een doorzoeking bevolen worden? Wat gebeurt er als voorschriften niet worden nageleefd 
tijdens het opsporingsonderzoek? Nadat eerst in het materiële strafrecht is bepaald welk gedrag 
straf verdient, moet in het strafproces vastgesteld worden of dat gedrag zich in werkelijkheid 
heeft voorgedaan. Uitgangspunt voor het strafproces is de tenlastelegging, simpel gezegd een 
juridische beschrijving van hetgeen de verdachte verweten wordt. De rechter is bij zijn beslis-
sing gebonden aan deze tenlastelegging en voor de verdachte maakt de tenlastelegging duide-
lijk waar hij zich tegen heeft te verdedigen.

Voorkennis
De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht (voorheen de 
Basiscursus recht) en de cursus Inleiding Strafrecht.

Docenten
Mw. mr. M. Attinger, dhr. drs. D. van Ekelenburg en mw. mr. dr. W. Dreissen.

www.ou.nl/studieaanbod/RB1402
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Inleiding bestuursrecht

Cursuscode: RB0102 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 
februari 2018. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt 
dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het mogelijk om aan te melden voor 
de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

De cursus is een kennismaking met de hoofdlijnen van het algemeen bestuursrecht en een 
aantal andere belangrijke wetten zoals de Provincie- en de Gemeentewet. Daarbij vormen de 
kernbegrippen en de structuur van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het uitgangspunt. 
Hoe komt het bestuur aan zijn bevoegdheden? Welke publiekrechtelijke bestuurshandelingen 
kunnen worden onderscheiden? Welke normen dienen in acht genomen te worden bij de 
totstandkoming van besluiten? Naast deze vragen komen ook onderwerpen aan bod als de 
instrumenten die het bestuur kan aanwenden ter handhaving van het bestuursrecht en de 
administratief- en civielrechtelijke rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de burger tegenover 
het bestuur.
De cursus put vaak uit praktijkvoorbeelden en rechterlijke uitspraken. Door het analyseren van 
bestuurlijk handelen krijgt men inzicht in het gedrag van het bestuur tegenover de burger en 
omgekeerd.

Voorkennis
Aanbevolen wordt eerst de cursus Inleiding recht / Basiscursus recht en de cursus Inleiding 
staatsrecht te volgen.

Docenten
Mw. mr. J. Hubbeling, dhr. mr. dr. I. Sewandono, dhr. mr. B. Kaya en dhr. mr. dr. S. Kole.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0102

 



38

Inleiding criminologie

Cursuscode: RB2002 | Studiepunten: 5 EC

Elke maatschappij heeft de criminaliteit die zij verdient, betoogde de Franse criminoloog 
Lacassagne aan het eind van de 19e eeuw. Maar is dat wel zo? Zijn er niet gewoon geboren 
criminelen? En wat is criminaliteit dan eigenlijk? Hoe komt het dat sommige mensen vervallen tot 
crimineel gedrag, terwijl anderen, die zich ogenschijnlijk in dezelfde omstandigheden verkeren, 
dat niet doen? En hoe moeten we daar als maatschappij op reageren? En moet de overheid wel 
altijd ingrijpen, of is er ook ruimte voor eigenrichting, privaat initiatief of informele bemiddeling? 
In deze cursus krijgt u een overzicht van de belangrijkste criminologische theorieën die een ant-
woord geven op deze vragen.

Voorkennis
De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de Basiscursus recht en de cursus Inleiding 
Strafrecht. Passieve kennis van de Engelse taal (een deel van de aangeboden literatuur is 
Engelstalig) is vereist.

Docenten
Dhr. prof. dr. E. Kolthoff.

www.ou.nl/studieaanbod/RB2002
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Inleiding Europees recht

Cursuscode: RB0302 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2017-2018 twee keer aangeboden op vaste startdata 
(4 september 2017 en 12 februari 2018), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden. Na de start-
datum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. Vanaf juli 2018 is het vervolgens mogelijk 
om aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

Voor de cursus die start op 4 september 2017, kwartiel 1, adviseren wij om u uiterlijk 17 augustus 
2017 hiervoor aan te melden. Voor de cursus die start op 12 februari 2018, kwartiel 3, adviseren 
wij om u uiterlijk donderdag 26 januari 2018 aan te melden. Alleen dan ontvangt u in ieder geval 
tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u 
worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 17 augustus 2017 of na 26 januari 2018 
kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden voor kwartiel 1 is mogelijk tot en met 3 september 
2017. Aanmelden voor kwartiel 3 is mogelijk tot en met 11 februari 2018.

Oorspronkelijk begonnen als een club van zes lidstaten is de Europese Unie in de loop van de 
tijd uitgegroeid tot een machtig blok in de wereld. Door de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon is de Europese Unie democratischer, efficiënter en transparanter geworden. 
Men kan de Europese Unie zien als een verbond van staten en burgers met een gezamenlijke 
bestemming. Uiteraard heeft het ‘poolen’ van soevereiniteit grote gevolgen voor de lidstaten. 
Op steeds meer terreinen worden op basis van het recht van de Europese Unie gezamenlijk 
beslissingen genomen. De daaruit voortvloeiende regels gelden voor nationale lidstaten, onder-
nemingen en burgers. De betekenis van Europees recht voor het nationale recht is enorm. Door 
de doorwerking van Europees recht is het onderwerp van dit vak onmisbaar geworden om als 
jurist, op welke werkplek dan ook, succesvol te functioneren.

Voorkennis
De cursus veronderstelt een voorkennis op het niveau van de cursus inleiding internationaal 
recht. Het verdient daarnaast aanbeveling dat u in grote lijnen op de hoogte bent van enige 
systematische onderdelen van het nationale recht en bij voorkeur van de algemene leerstukken 
van de economie.

Docenten
Mw. mr. dr. R. Slegers en dhr. prof. J.-W. Sap.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0302
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Inleiding internationaal recht

Cursuscode: RB0202 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus verschaft u basiskennis over de internationale rechtsorde. Het heeft dan ook als doel 
om u kennis te laten maken met de klassieke thema’s van het internationale recht en u kennis en 
inzicht te laten verwerven in de belangrijkste beginselen van dit vakgebied. De nadruk in deze 
cursus ligt op klassieke thema’s binnen het internationale recht.

Voorkennis
Enige kennis van de diverse systematische onderdelen van het Nederlandse recht is nodig. 
Die kan zijn opgedaan via de diverse inleidende juridische cursussen van de Open Universiteit, 
Inleiding recht / Basiscursus recht. Daarnaast is ook enig inzicht in de economie aan te bevelen. 
Ten slotte wordt van u een passieve beheersing van de Engelse taal verwacht.

Docenten
Mw. mr. dr. W. Guns.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0202

 



41 B
A

C
H

E
LO

R

Inleiding privaatrecht

Cursuscode: RB0204 | Studiepunten: 10 EC

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 17 augus-
tus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot 
de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aan-
melding na 17 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 
3 september 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus 
wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te 
melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Het privaatrecht regelt verhoudingen tussen burgers waarbij iedere burger vrijwel dagelijks is 
betrokken. De cursus Inleiding privaatrecht maakt studenten wegwijs in de hoofdlijnen van het 
privaatrecht en meer concreet van het materiële privaatrecht, waarin de inhoud van de relaties 
tussen burgers onderling wordt geregeld. Deze regels zijn, behoudens in afzonderlijke wetten, 
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat de student inzicht verkrijgt in de belang-
rijkste onderdelen van het privaatrecht, deze kennis kan omzetten in een praktische toepassing 
ervan en problemen privaatrechtelijk kan analyseren. Studenten krijgen tijdens het bestuderen 
van de cursus een indruk van de maatschappelijke relevantie van het privaatrecht.

Voorkennis
De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht.

Docenten
Mw. mr. M. Frankemölle-Reemst, mw. mr. E. de Veij Mestdagh, mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh 
en dhr. mr. J. Ebbinga.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0204
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Inleiding recht

Cursuscode: RB0004 | Studiepunten: 10 EC

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2017-2018 twee keer aangeboden op vaste startdata (4 
september 2017 en 12 februari 2018), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden. Na de startda-
tum van de cursus is inschrijven niet meer mogelijk. Vanaf juli 2018 is het vervolgens mogelijk om 
in te schrijven voor de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

Voor de cursus die start op 4 september 2017, kwartiel 1, adviseren wij om u uiterlijk 17 augustus 
2017 hiervoor aan te melden. Voor de cursus die start op 12 februari 2018, kwartiel 3, adviseren 
wij om u uiterlijk donderdag 26 januari 2018 aan te melden. Alleen dan ontvangt u in ieder geval 
tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing)kunt u 
worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 17 augustus 2017 of na 26 januari 2018 
kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden voor kwartiel 1 is mogelijk tot en met 3 september 
2017. Aanmelden voor kwartiel 3 is mogelijk tot en met 11 februari 2018.

De cursus Inleiding recht biedt een brede kennismaking met de rijkdom van het Nederlands 
recht en de academische bestudering daarvan. Rechtsgebieden, juridische vaardigheden, meta-
juridica, academische verdieping, actuele casus: ze komen allemaal aan de orde.

De cursus bestaat uit 12 leereenheden. Elke leereenheid bevat drie elementen: voorbeelden van 
positief (geldend) recht uit verschillende rechtsgebieden; theoretische verdieping rond deze 
rechtsgebieden; oefening van basale juridische vaardigheden. In een actuele casus komen deze 
drie elementen vervolgens in elke leereenheid weer samen.

Het volgen van deze cursus neemt een half jaar in beslag. De onderdelen positief recht, theore-
tische verdieping en juridische vaardigheden werkt u via zelfstudie door. Gedurende het half 
jaar vinden een reeks online bijeenkomsten plaats, waarin u gezamenlijk met uw docent en 
medestudenten de verschillende casus van de cursus uitwerkt. U sluit de cursus af met een 
mc-tentamen.

Docenten
Mw. mr. E. de Veij Mestdagh, mw. mr. A. Jordaans, mw. mr. dr. R. Slegers, 
dhr. mr. M. van Oosterzee en dhr. mr. B. Kaya.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0004
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Inleiding staatsrecht

Cursuscode: RB0002 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2017-2018 twee keer aangeboden op vaste startdata 
(20 november 2017 en 30 april 2018), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden. Na de startda-
tum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. Vanaf juli 2018 is het vervolgens mogelijk om 
aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

Voor de cursus die start op 20 november 2017, kwartiel 2, adviseren wij om u uiterlijk 3 november 
2017 hiervoor aan te melden. Voor de cursus die start op 30 april 2018, kwartiel 3, adviseren wij 
om u uiterlijk donderdag 13 april 2018 aan te melden. Alleen dan ontvangt u in ieder geval tijdig 
het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing)kunt u wor-
den ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2017 of na 13 april 2018 kunnen 
we dit niet garanderen. Aanmelden voor kwartiel 2 is mogelijk tot en met 19 november 2017. 
Aanmelden voor kwartiel 4 is mogelijk tot en met 29 april 2018.

De media informeren ons bijna dagelijks over de Nederlandse politiek. Die politiek wordt voor 
een belangrijk gedeelte beheerst door de regels van het staatsrecht, denk aan de Grondwet. Het 
staatsrecht heeft betrekking op onder andere de inrichting van de Nederlandse staat, de grond-
rechten van burgers, de wetgeving en de bescherming van burgers tegen overheidsoptreden. De 
cursus maakt een begin met de studie van deze elementen van het Nederlandse staatsrecht, die 
alles te maken hebben met de beginselen van de democratische rechtsstaat. Aan de orde komen 
onder andere de begrippen rechtsstaat, democratie en decentralisatie. Meer concreet bent u 
na succesvolle afronding van deze cursus vertrouwd met de opbouw en systematiek van onze 
Grondwet, met de verschillende staatsorganen en hun bevoegdheden, de machtsverdeling, en 
de (grond)wetgevingsprocedure. Daarnaast leert u over de thema’s grondrechtenbescherming, 
decentralisatie en de gelaagde rechtsorde (Nederland en Het Koninkrijk der Nederlanden, de EU 
en de internationale rechtsorde). Ten slotte ontwikkelt u in deze cursus belangrijke vaardigheden, 
zoals het lezen en begrijpen van (de opbouw van) Kamerstukken en het lezen en begrijpen van 
juridische teksten. Deze laatstgenoemde vaardigheid is inhoudelijk gekoppeld aan het staatsrech-
telijke leerstuk ministeriële verantwoordelijkheid. Ten slotte ontwikkelt u in deze cursus belang-
rijke vaardigheden, zoals het lezen en begrijpen van juridische teksten. De training van deze 
vaardigheden hebben betrekking op een actueel en controversieel staatsrechtelijk onderwerp.

Voorkennis
U moet elementaire kennis hebben van het functioneren van het recht. Mist u deze, dan be-
velen we u aan eerst de cursus Inleiding recht / Basiscursus recht te volgen. Mensen met een 
goede algemene ontwikkeling blijken de cursus Inleiding staatsrecht heel vaak zonder speciale 
voorbereiding met vrucht te kunnen bestuderen. Voor degenen die niet de cursus Inleiding 
recht / Basiscursus recht hebben gevolgd, zijn enige specifieke aanwijzingen op de cursussite in 
de digitale leeromgeving opgenomen.

Docenten
Mw. mr. dr. I. Broekhuijse en dhr. mr. M. van Oosterzee.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0002
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Inleiding strafrecht

Cursuscode: RB0104 | Studiepunten: 10 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 
februari 2018. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt 
dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het mogelijk om aan te melden voor 
de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

De cursus Inleiding strafrecht behandelt het verloop van een strafproces, van opsporing tot aan 
terechtzitting en gaat in op de vraag wat nodig is om iemand een strafrechtelijk verwijt te kun-
nen maken van wat deze heeft misdaan. De cursus richt zich niet zozeer op feitenkennis, maar 
vooral op het begrijpen van de zaak. Naast het materiële en formele strafrecht wordt ingegaan 
op het penitentiaire recht waar het onder meer gaat over welke sancties de rechter kan opleg-
gen. De cursus is opgebouwd uit vier blokken. Het eerste blok dient ter inleiding, waarna in het 
tweede blok ingegaan wordt op het materieel strafrecht, in het derde blok wordt het strafpro-
cesrecht besproken en in het vierde blok het rechterlijke beslissingsmodel.

Voorkennis
De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht / Basiscursus recht.

Docenten
Mw. mr. M. Attinger, mw. mr. dr. M. de Bruijn, dhr. drs. D. van Ekelenburg en mw. mr. A. Jordaans.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0104
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Integratiepracticum

Cursuscode: R49312 | Studiepunten: 8,6 EC

Voor deelname aan deze cursus is vóóraf schriftelijke toestemming nodig. U dient zich voor deze 
cursus eerst aan te melden met het aanmeldformulier, dat u kunt vinden op de faculteitspagina in 
de digitale leeromgeving. U kunt daarbij uw voorkeur aangeven voor deelname in het september- of 
februarisemester. Ook de data van de verplichte bijeenkomsten vindt u op de faculteitspagina. Pas 
nadat u bent geselecteerd voor deelname kunt u zich officieel aanmelden. Het practicum bouwt 
voort op de cursus Pleiten voor juristen. Beide cursussen zijn dan ook wederzijds uitsluitend. We wil-
len u erop wijzen dat deze cursus, die de afsluiting vormt van de bachelorfase, anders is opgezet dan 
de meeste cursussen. Omdat veel wordt samengewerkt met medestudenten moeten alle opdrachten 
volgens een strak tijdschema worden gemaakt.

Deel 1 van het practicum is het schriftelijk gedeelte van de integratieopdracht. Hierbij moet u 
laten zien dat u drie casus vanuit verschillende rechtsgebieden kunt analyseren. Een grondige 
bestudering met raadpleging van literatuur en jurisprudentie is daarvoor noodzakelijk. De juri-
disch inhoudelijke uitwerking van de opdracht bij deze drie casus worden door vakinhoudelijke 
deskundigen beoordeeld en vormen de schriftelijke toets van de cursus. Pas wanneer u geslaagd 
bent voor dit schriftelijk gedeelte van de cursus wordt u toegelaten tot het tweede deel van de 
cursus. Voor alle opdrachten moet een cijfer hoger dan een 5 zijn behaald. Indien één van de op-
drachten onvoldoende is, krijgt de student een week de tijd om alsnog een voldoende te halen.
Deel 2 bestaat uit het zelfstandig doorlopen van het programma Pleit voorbereid. U leert daarbij 
hoe u zich volgens een gestructureerde methode op een pleidooi kunt voorbereiden. Op een 
vooraf aangegeven tijd dient u dit programma te hebben afgerond om door te kunnen gaan naar 
het volgende deel van dit practicum.
Deel 3 is erop gericht uw vaardigheden verder te oefenen. U krijgt de gelegenheid om uw plei-
dooien met medestudenten in een verplichte bijeenkomst te oefenen. 
Deel 4 is de slotbijeenkomst waar u op basis van een door u uitgewerkte pleitnotitie een pleidooi 
ten gehore moet brengen en uw wederpartij van repliek of dupliek moet dienen. Uw monde-
linge presentatie is van invloed op uw eindcijfer. De openbare slotbijeenkomst vindt plaats in 
Heerlen en vormt de afsluiting van dit practicum en van uw bachelorstudie.

Ingangseisen
Voor deelname is vereist dat ten minste 160 studiepunten van de bacheloropleiding zijn afge-
rond. Aangezien het gaat om de integratie van in de bacheloropleiding verworven kennis, inzicht 
en vaardigheden dient u in ieder geval de volgende cursussen met goed gevolg te hebben 
afgerond. Overeenkomstenrecht, Verbintenissenrecht/Aansprakelijkheidsrecht, Goederenrecht, 
Burgerlijk procesrecht, Bestuursrecht, Rechtsbescherming tegen de overheid, Formeel strafrecht, 
Materieel strafrecht, alsmede de cursussen Juridische vaardigheden 1 en het Bachelor essay. De 
twee laatste cursussen zijn van belang omdat het bij het pleiten niet alleen gaat om een goede 
toepassing van het materieel en formeel recht, maar met name ook argumentatieleer en het op-
bouwen van een goed betoog van belang is. U dient bij het maken van uw pleidooien hier nog 
eens goed naar te kijken.

Docenten
Mw. mr. M. Frankemölle-Reemst, dhr. drs. D. van Ekelenburg, mw. mr. A. Jordaans (tevens plv. 
examinator) en dhr. mr. drs. P. Slangen (tevens examinator).

www.ou.nl/studieaanbod/R49312
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International Law

Cursuscode: RB1802 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2017-2018 twee keer aangeboden op vaste startdata 
(4 september 2017 en 12 februari 2018), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden. Na de start-
datum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. Vanaf juli 2018 is het vervolgens mogelijk 
om aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

Voor de cursus die start op 4 september 2017, kwartiel 1, adviseren wij om u uiterlijk 17 augustus 
2017 hiervoor aan te melden. Voor de cursus die start op 12 februari 2018, kwartiel 3, adviseren wij 
om u uiterlijk donderdag 26 januari 2018 aan te melden. Alleen dan ontvangt u in ieder geval tijdig 
het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing)kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 17 augustus 2017 of na 26 januari 2018 kunnen 
we dit niet garanderen. Aanmelden voor kwartiel 1 is mogelijk tot en met 3 september 2017. Aan-
melden voor kwartiel 3 is mogelijk tot en met 11 februari 2018.

The new course on the bachelor 3 level in public international law will complement the course 
at the propaedeutic level, Inleiding internationaal recht. The course will start in September 2017 
and will be held in English in order to empower our students to not only develop their law skills 
further but also to put their English skills into practice which are of course indispensable in 
today’s internationalized world. After repeating the most important questions of international 
law and getting acquainted with them in the new language (subjects of international law; 
sources of international law; principle of sovereign equality; jurisdiction; immunity; prohibition 
of the use of force) the course will focus inter alia on the law of wars, human rights law and 
international criminal law. In general, a strong emphasis will be put on all questions relating to 
the digital world like cyber war, cyber attacks, drone war, (semi-)autonomous weapons, the NSA 
affair and human rights etc.

Voorkennis
Knowledge of the propaedeutic course public international law, Inleiding international recht 
(in Dutch). An adequate proficiency in de the English language.

Docenten
Dhr. prof. dr. D. Steiger en mw. dr. mr. W. Guns.

www.ou.nl/studieaanbod/RB1802
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Juridische gespreksvaardigheden

Cursuscode: R73211 | Studiepunten: 4,3 EC
Let op: het aantal deelnemers aan het practicum van de cursus Juridische gespreksvaardig-
heden is beperkt. Wanneer voor een semester de eerste groep al vol zit, kunt u zich alleen nog 
aanmelden voor de reservelijst voor de tweede groep. Deze start alleen bij voldoende aan-
meldingen.

Voor deelname aan de verplichte practica van deze cursus dient u zich eerst aan te melden met 
het aanmeldformulier, dat u kunt vinden op de faculteitspagina in de digitale leeromgeving. 
U kunt zich in principe aanmelden voor het september- of het februari semester. Kijk vóórdat u 
zich gaat aanmelden eerst naar de data van de verplichte bijeenkomsten. Indien de data van de 
verplichte bijeenkomsten bekend zijn, kunt u deze eveneens vinden op de faculteitspagina van 
Rechtswetenschappen. Omdat aan deze vaardighedencursus practica zijn verbonden, dient deze 
cursus volgens een vast tijdpad te worden doorlopen. Zo dient u bijvoorbeeld steeds uw opdrach-
ten ruim twee weken vóór de bijeenkomsten in te leveren.

Juristen voeren in hun beroepsuitoefening veel professionele gesprekken. Daarin moeten zij met 
niet-juristen praten over problemen die opgelost moeten worden. De jurist zal in staat moeten 
zijn te inventariseren wat er precies speelt en zal ook verkregen informatie op waarde moeten 
kunnen inschatten. Daarnaast zal de jurist vaak wat hij weet moeten vertalen, zodat hij zijn juridi-
sche kennis kan overbrengen aan niet-juristen. Dit geldt voor juristen die binnen overheden en 
bedrijven werken, maar natuurlijk ook voor juristen die belangen behartigen van cliënten, zoals 
advocaten en medewerkers van een bureau voor rechtshulp.
De cursus Juridische gespreksvaardigheden verschaft kennis en inzicht in de basisvaardigheden 
die een jurist nodig heeft bij verschillende soorten gesprek; te weten: het intakegesprek, het 
adviesgesprek en het slechtnieuws gesprek.

Ingangseisen
U dient in ieder geval de propedeuse Rechten te hebben afgerond. Er wordt vanuit gegaan dat 
u redelijk vertrouwd bent met computerprogramma’s die werken onder het besturingssysteem 
Windows.

Docenten
Mw. mr. A. Jordaans en dhr. mr. M. van Oosterzee.

www.ou.nl/studieaanbod/R73211
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Loonheffingen

Cursuscode: RB2202 | Studiepunten: 5 EC

Het uitgangspunt van de cursus vormt de regelgeving met betrekking tot de loonbelasting, de 
premieheffing volksverzekeringen, de premieheffing werknemersverzekeringen en de bijdrage 
Zorgverzekeringswet binnen het Nederlandse belastingrecht. Bij de behandeling van de loonbe-
lasting wordt tevens aandacht besteed aan de relatie met de inkomstenbelasting (met name het 
loonbegrip en het systeem van de loonbelasting als voorheffing op de inkomstenbelasting).
De verschillende onderwerpen worden bestudeerd aan de hand van literatuur (leerboek, weten-
schappelijke artikelen) en jurisprudentie. De verschillende leerstukken worden besproken aan de 
hand van de heffingssystematiek, dat wil zeggen: belasting- en premieplicht, inhoudingsplicht 
resp. bijdrageplicht, maatstaf van heffing, genietingsmoment, tarief- en afdrachtverminderingen 
en wijze van heffing. Aan de hand van de te bestuderen literatuur wordt tevens de relatie tussen 
de verschillende heffingen inzichtelijk gemaakt, waardoor een en ander integratief wordt 
bestudeerd.

Voorkennis
Een behoorlijke juridische voorkennis (minimaal de propedeuse Nederlands recht) wordt voor-
ondersteld. De cursus Loonheffingen begeeft zich op het snijvlak tussen economie en recht en 
daarom is cijfermatig inzicht (onder meer elementair boekhouden) en enige kennis van econo-
mische begrippen gewenst.

Ingangseisen
Studenten van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid wordt geadviseerd aan te melden na 
afronding van ten minste 28 modulen van de bacheloropleiding. Aanmelden is tevens mogelijk 
voor studenten die niet de gehele bacheloropleiding volgen.

Docenten
Dhr. prof. dr. E. Heithuis en dhr. mr. P. Flutsch.

www.ou.nl/studieaanbod/RB2202

 



49 B
A

C
H

E
LO

R

Materieel strafrecht

Cursuscode: RB1302 | Studiepunten: 5 EC

Via het strafrecht heeft de overheid de mogelijkheid op te treden tegen ongewenst gedrag. 
Daarbij denkt men vaak in de eerste plaats aan moord en doodslag, geweld, inbraak en drugs. 
Maar ook gevaarlijk rijden of rijden zonder rijbewijs, fraude en milieuvervuiling vallen onder 
de werking van de strafwet. Verschillende strafwetten, waarvan het Wetboek van Strafrecht de 
belangrijkste is, bevatten allerlei verboden en geboden waaraan de burger zich dient te hou-
den. Dit op straffe van een sanctie, zoals een vrijheidsstraf, taakstraf of geldboete. Als een burger 
een bepaald delict begaat, dan is de overheid bevoegd op te treden, maar zij is daarbij ook aan 
regels gebonden. Deze staan in het Wetboek van Strafvordering. De overheid heeft een scala 
aan dwangmiddelen tot haar beschikking, maar zij mag die pas tegen een burger gebruiken als 
er minimaal een redelijk vermoeden bestaat dat die burger zich aan dit strafbaar feit schuldig 
heeft gemaakt. Deze procedurele regels vormen het zogenaamde formele strafrecht. Dit is het 
onderwerp van de cursus Formeel strafrecht. De cursus Materieel strafrecht daarentegen behan-
delt het geheel aan regels op grond waarvan verschillende gedragingen strafbaar zijn en welke 
strafrechtelijke sancties opgelegd kunnen worden.

Voorkennis
De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de Basiscursus recht en de cursus Inleiding 
Strafrecht.

Docenten
Dhr. drs. D. van Ekelenburg en mw. L. Vink.

www.ou.nl/studieaanbod/RB1302
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Ondernemingsrecht

Cursuscode: RB0902 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 3 november 
2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 3 november 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 
november 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus 
wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te 
melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

De onderhavige cursus enerzijds en de oude cursussen Rechtspersonenrecht 1 en de Ondernemings-
recht anderzijds sluiten elkaar wederzijds uit. Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlapping 
niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

In de cursus Ondernemingsrecht leert u welke rechtsvormen kunnen worden ingezet om een 
onderneming te drijven. Ook leert u hoe deze rechtsvormen worden opgericht, kunnen worden 
vertegenwoordigd en ontbonden. Meer concreet leert u onder andere wat het verschil is tussen 
een personenvennootschap en een rechtspersoon, en in welke gedaanten deze rechtsvormen 
zich kunnen voordoen. Verder komen onderwerpen aan bod komen als de oprichting, de ont-
binding en de vertegenwoordiging van rechtspersonen en personenvennootschappen. Ook 
leert u wie welke besluiten mag nemen. De meeste aandacht gaat uit naar de naamloze ven-
nootschap en de besloten vennootschap. U verdiept zich in zaken als het vermogen, aandelen, 
de aandeelhoudersvergadering en de ondernemingsraad.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursus Inleiding privaatrecht. Aan te 
bevelen is om echter ook eerst de cursussen Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht 
te bestuderen vooraleer aan de cursus Ondernemingsrecht te beginnen.

Docenten
Mw. mr. dr. M. Reumers, dhr. mr. dr. D. Hellegers en dhr. prof. mr. J. Rinkes.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0902
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Open module 1

Cursuscode: R40311 | Studiepunten: 4,3 EC

De aanmelding voor de Open Module 1 vindt plaats op gelijksoortige wijze als aanmelden voor 
de scriptie C&R/RW. Studenten wordt verzocht voorafgaand aan enige aanmelding contact op te 
nemen met de examinator prof. mr. J.G.J. Rinkes teneinde het concept-verzoek tot aanmelden te 
laten beoordelen.

De Open Module 1 biedt studenten enige flexibiliteit om binnen de Bacheloropleiding Rechts-
geleerdheid bijvoorbeeld een stage in te brengen, mits deze voldoet aan de daartoe gestelde 
aanvullende eisen (inlichtingen bij mw. N. Gruisen, Nicole.Gruisen@ou.nl). Een van deze eisen is 
dat bijvoorbeeld bestaande werkzaamheden van juridische aard in dienstverband niet als stage 
kunnen worden ingebracht. De flexibiliteit van de Open Module 1 komt verder tot uiting in de 
mogelijkheid tot het afspreken van ‘maatwerk’. Zo is - ook onder strikte voorwaarden (waaronder 
begrepen aanwezige expertise en kwaliteitseisen inzake onder meer wetenschappelijkheid) 
- een meer persoonlijke invulling mogelijk in die zin dat een specifiek (deel)rechtsgebied dat 
niet in het reguliere programma wordt aangeboden in deze module nader wordt uitgediept. 
Mogelijkheden daartoe zijn echter zeer beperkt. Incidenteel is het onder voorwaarden denkbaar 
dat juridisch-wetenschappelijke activiteiten van hoog niveau onder de eerdergenoemde voor-
waarden mogelijk tot een eigen invulling kunnen leiden.

Ingangseisen
Bachelorstudenten dienen de propedeuse te hebben afgerond en daarnaast tenminste 16 mo-
dulen in de postpropedeuse te hebben behaald dan wel via vrijstelling verkregen. Voorafgaand 
aan inschrijving is goedkeuring door de examinator vereist. De Open module 1 kan slechts één 
keer worden ingevuld.

Docenten
Dhr. prof. mr. J. Rinkes.

www.ou.nl/studieaanbod/R40311
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Overeenkomstenrecht

Cursuscode: RB0602 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 3 november 
2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 3 november 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 
november 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus 
wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te 
melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Elke dag bent u partij bij overeenkomsten. U sluit koopovereenkomsten met de bakker en de 
supermarkt, u huurt een huis of betaalt rente op uw lening aan de bank, tankt benzine of neemt 
de trein, heeft een bankrekening en verzekeringen. Alleen al door de frequentie waarmee over-
eenkomsten worden gesloten, is het overeenkomstenrecht een uitermate belangrijk onderdeel 
van ons rechtssysteem. Bij de uitvoering van al die overeenkomsten, in juridische termen: het 
nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, gaat natuurlijk regelmatig 
wat verkeerd. De wijze waarop dergelijke conflicten juridisch dienen te worden opgelost staat 
centraal in de cursus. Tevens wordt u geleerd om casusposities op te lossen aan de hand van 
opgedane theoretische inzichten.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursus Inleiding privaatrecht.

Docenten
Dhr. mr. dr. B. van der Velden, mw. prof. mr. M. van Rossum, dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. N. Rakili, 
mw. mr. S. de Veij Mestdagh en mw. prof. mr. A. Ernes.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0602
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Personen- en familierecht

Cursuscode: R17271 | Studiepunten: 4,3 EC

In de cursus maakt u kennis met het personen- en familierecht, zoals dat is neergelegd in Boek 
1 en het erfrecht dat is geregeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Daarmee beslaat dit 
rechtsgebied een terrein waarmee elk mens vanaf zijn geboorte tot en met zijn dood wordt 
geconfronteerd. Het personenrecht geeft regels die betrekking hebben op de status en het 
functioneren van een natuurlijk persoon in de maatschappij. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken 
aan regels over rechtsbevoegdheid, handelingsbekwaamheid en de naam en de woonplaats 
van een natuurlijk persoon. In het familierecht zijn de bepalingen ten aanzien van de betrek-
kingen die voortvloeien uit het familie- en gezinsverband, neergelegd. Het omvat onder meer 
de regeling van het huwelijk en de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan, echtscheiding, de 
familierechtelijke betrekkingen tussen ouders en kinderen en het over de kinderen uit te oefe-
nen gezag. In het erfrecht komen de vermogensrechtelijke gevolgen van de overgang van het 
vermogen van de erflater op één of meer erfgenamen aan de orde.

Voorkennis
Uit ervaring is gebleken dat voorkennis op het niveau van de cursussen Overeenkomstenrecht, 
Goederenrecht en Aansprakelijkheidsrecht noodzakelijk is om de cursus binnen de studielast 
van een module te kunnen afronden.

Docenten
Mw. prof. mr. A. Ernes.

www.ou.nl/studieaanbod/R17271
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Recht als wetenschap

Cursuscode: RB1502 | Studiepunten: 5 EC
Let op: deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Academische vaardigheden.

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 13 april 2018 hier-
voor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving 
en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 
2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018. Na de startda-
tum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal 
aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het acade-
misch jaar 2018-2019.

De cursus Recht als wetenschap sluit enerzijds aan bij de metajuridische vakken, zoals Rechtsfiloso-
fie, omdat de cursus voorziet in een wetenschapsfilosofische benadering van het recht. Anderzijds 
sluit de cursus Recht als wetenschap aan bij het vaardighedenonderwijs zoals Bachelor Essay, omdat 
o.a. argumentatieleer aan bod komt, die gebruikt kan worden als voorbereiding op het concipiëren 
van een juridisch betoog.

In deze cursus worden kernthema’s uit de wetenschapsfilosofie behandeld in juridisch perspec-
tief. De cursus kent twee leerdoelen. Allereerst beoogt deze cursus rechtenstudenten een 
kritische houding t.o.v. de eigen en andere wetenschappelijke disciplines bij te brengen. Hiertoe 
worden de vragen wat wetenschap is en of de rechtswetenschap het predicaat wetenschap wel 
verdient, behandeld. Ten tweede beoogt deze cursus rechtenstudenten een basaal inzicht te 
bieden in de wetenschappelijke en juridische argumentatieleer. Om een houvast te bieden in de 
bespreking van de vaak complexe problematiek die in deze cursus aan de orde komt, zal deze 
gekoppeld worden aan de zaak “Lucia de B.” Deze Haagse verpleegster werd in 2003 veroordeeld, 
omdat zij meerdere patiënten zou hebben vermoord. Dat bleek later onterecht: het wetenschap-
pelijk bewijs in de zaak deugde niet en het vonnis bevatte drogredenen (foutieve argumentatie). 
Deze zaak heeft voor veel opschudding in de samenleving gezorgd en is in 2014 succesvol 
verfilmd.

Voorkennis
Er wordt verondersteld dat enige elementaire kennis van het positieve recht aanwezig is. 
Concreet betekent dit dat u minimaal de cursus Inleiding recht met succes hebt afgerond. Het 
valt echter aan te raden om daarnaast een of meer inleidende positiefrechtelijke propedeuse-
vakken te hebben afgerond (Inleiding strafrecht, Inleiding privaatrecht, Inleiding staatsrecht en/
of Inleiding bestuursrecht).

Docenten
Mw. mr. dr. L. Strikwerda, mw. mr. dr. W. Dreissen en mw. mr. S. de Veij Mestdagh.

www.ou.nl/studieaanbod/RB1502
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Rechtsfilosofie

Cursuscode: RB0502 | Studiepunten: 5 EC

De cursus Rechtsfilosofie beoogt studenten te laten nadenken over het recht vanuit een ander 
perspectief dan zij gewend zijn. Deze cursus verschilt van andere binnen de propedeuse Rechts-
geleerdheid aangeboden cursussen, omdat hij draait om vragen die niet beantwoord kunnen 
worden op grond van wet- en regelgeving of jurisprudentie. Vragen die aan de orde komen zijn 
bijvoorbeeld: Wat is recht? In hoeverre moet het gedrag van mensen door het recht worden 
gereguleerd? En is onrechtvaardig recht ook recht? De antwoorden op dit soort vragen bestaan 
niet uit feiten, maar uit beargumenteerde visies en opvattingen. Binnen deze cursus komen de 
visies en opvattingen van verschillende bekende rechtsfilosofen aan bod. Daarnaast besteedt 
deze cursus aandacht aan drie belangrijke juridische vaardigheden, te weten: oordeelsvorming, 
schrijfvaardigheid en argumenteren.

Voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Kennis van de algemene delen van het 
recht is wenselijk.

Docenten
Mw. Dr. L. Strikwerda en dhr. Prof. dr. H. Spoormans.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0502
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Rechtsgeschiedenis

Cursuscode: RB0402 | Studiepunten: 5 EC

Het recht is een historisch verschijnsel, dat wil zeggen: het is onderworpen aan een voortduren-
de ontwikkeling. Dit betekent in de eerste plaats dat er tussen het recht van nu en dat van voor-
heen een onverbrekelijke band, een ononderbroken continuïteit of samenhang bestaat. Hieruit 
volgt dat alleen historisch onderzoek het recht van onze tijd kan doen begrijpen. Of scherper 
gesteld: een wetenschappelijke beoefening van het recht veronderstelt een inzicht in de histo-
rische beoefening ervan. Grondbeginsel van elk wetenschappelijk onderzoek is immers dat van 
een begrijpen der verschijnselen geen sprake kan zijn zonder kennis van hun samenhang, hun 
verband. Daarnaast leidt het onderkennen van recht als een historisch fenomeen onvermijdelijk 
tot de notie dat het recht verandert. Ontstaan, verandering en tenietgaan van rechtsinstellingen 
worden bepaald door allerlei maatschappelijke factoren: economische, politieke, kerkelijke en 
ethische. Het is de taak van de rechtshistoricus de historische samenhang tussen het recht en 
andere maatschappelijke verschijnselen zo veel mogelijk na te speuren en daaruit de ontwikke-
ling van het recht te verklaren.

Voorkennis
Het verdient aanbeveling de cursus Inleiding recht of de Basiscursus recht te hebben gevolgd.

Docenten
Dhr. mr. dr. B. van der Velden.

www.ou.nl/studieaanbod/RB0402
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Schrijven over grondrechten

Cursuscode: RB1702 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 13 april 2018 
hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leer-
omgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding 
na 13 april 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018. 
Na de startdatum van de cursus is aanmelding niet meer mogelijk. De cursus wordt dit acade-
misch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de 
start van het academisch jaar 2018-2019.

Heeft een illegaal in Nederland verblijvende verslaafde recht op medische verzorging? Geldt het 
grondrecht op vergaderen ook voor gedetineerden en mogen mensen met racistische ideeën 
zich verenigen in een politieke partij? Grondrechtsbepalingen zijn belangrijk als we dergelijke 
vragen willen beantwoorden. Grondrechten stellen grenzen aan de bevoegdheid van de over-
heid en geven tegelijkertijd richting aan het handelen van de overheid. In deze cursus leert u 
welke rol grondrechten spelen in de Nederlandse samenleving en hoe de rechter denkt over 
schending van grondrechten. U raakt vertrouwd met het redeneren vanuit grondrechten en 
leert hoe u maatschappelijk en juridisch verantwoorde antwoorden kunt geven in de dagelijkse 
praktijk. ‘Schrijven over grondrechten’ beoogt tevens de schrijfvaardigheid van studenten te 
versterken, door een schrijfopdracht over grondrechten als integraal onderdeel van de cursus op 
te nemen.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de inleidende rechtencursussen Inleiding 
recht, Inleiding staatsrecht, Inleiding bestuursrecht, Inleiding privaatrecht en Inleiding strafrecht. 
Kennis van de cursus Constitutioneel recht alsmede kennis op het niveau van de hoofdvakken 
van de andere rechtsgebieden wordt sterk aanbevolen.

Docenten
Mw. mr. I. van Haaren-Dresens en mw. mr. J. Hubbeling.

www.ou.nl/studieaanbod/RB1702
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Verzekeringsrecht

Cursuscode: R27341 | Studiepunten: 4,3 EC

Praktisch iedereen heeft te maken met verzekeringen. Het tegen betaling overnemen van een 
risico is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Bij verzekeringen zijn vaak veel partijen 
betrokken: verzekeraar, verzekerde, tussenpersonen, de tot uitkering gerechtigde en de partij 
waarop de eventuele schade wordt verhaald. Mede door de vele belanghebbenden is het 
verzekeringsrecht een apart specialisme binnen het privaatrecht. In deze cursus verdiept u zich 
in de grondslagen van het verzekeringsrecht en de rol die de verschillende partijen spelen bij 
het sluiten en afwikkelen van verzekeringsovereenkomsten. U merkt al snel dat het verzekerings-
recht rijk is aan jurisprudentie.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Docenten
Dhr. prof. mr. drs. M. Hendrikse.

www.ou.nl/studieaanbod/R27341
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Zomerschool: Recht in Europa

Cursuscode: R41211 | Studiepunten: 4,3 EC

U dient zich allereerst met een voorafgaand verzoek tot het mogen volgen van de Zomerschool 
te wenden tot prof. dr. H. Spoormans, examinator van deze cursus. De examinator informeert u 
vervolgens over wel/niet goedkeuring. Pas nadat u bent geselecteerd voor deelname kunt u zich 
officieel aanmelden. Deze cursus kan alleen worden opgenomen in de vrije ruimte.

De zomerschool is een samenwerkingsverband tussen de juridische faculteiten van de Fern-
Universiteit, de UNED en de Open Universiteit en vindt afwisselend plaats in Nederland, Duits-
land en Spanje. De Summerschool biedt zowel voor studenten als voor docenten een uitgele-
zen gelegenheid om gedurende twee weken onderling de discussie aan te gaan over diverse 
juridische onderwerpen. Ook is het een kennismaking met andere leeromgevingen. Zo blijkt de 
Nederlandse en Duitse leerstijl bijvoorbeeld veel toepassingsgerichter te zijn dan de Spaanse, 
daar waar de Spaanse onderwijscultuur weer meer gericht is op reproductie. Ook om die reden 
blijkt deelname aan de Summerschool zowel voor studenten als docenten een waardevolle 
ervaring te zijn.

Voorkennis
Er wordt voorkennis verondersteld op het niveau van de basiscursus recht en de cursussen 
Inleiding privaatrecht, Inleiding strafrecht, Inleiding staatsrecht en Inleiding Internationaal recht.

Ingangseisen
Als algemene toelatingseis geldt dat u de basiscursus recht en de cursussen Inleiding privaat-
recht, Inleiding strafrecht, Inleiding staatsrecht en Inleiding Internationaal recht moet hebben 
behaald (vrijstellingen kunnen worden meegerekend). Aanmelden is alleen mogelijk nadat 
toestemming is verleend door de faculteit.

Docent
Dhr. mr. M. van Oosterzee.

www.ou.nl/studieaanbod/R41211
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Belastingrecht voor particulieren en dga’s

Cursuscode: RM0303 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 2018 
hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leerom-
geving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 
januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2018. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar 
éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het 
academisch jaar 2018-2019.

Tijdens de cursus worden drie Masterclasses gegeven, in de derde week, in de zesde week en in de 
negende week. Deze zijn verplicht en vinden plaats in het Studiecentrum van de OU in Utrecht 
gedurende twee dagdelen. Tijdens deze Masterclasses wordt de stof uit de aan de desbetreffende 
Masterclass voorafgaande periode op integratieve wijze behandeld aan de hand van concrete 
praktijkcasus. Deze praktijkcasus dient de student voorafgaand aan de Masterclass voor te bereiden 
en uit te werken. De uitwerkingen dienen vooraf bij de docent(en) te worden ingeleverd en worden 
beoordeeld op kwaliteit. Toelating tot de Masterclasses is alleen mogelijk als de stof uit de vooraf-
gaande periode in voldoende mate is bestudeerd, blijkend uit het feit dat alle daarbij behorende 
zelftoetsen met goed gevolg zijn afgelegd én de praktijkcasus naar het oordeel van de docent(en) in 
voldoende mate zijn uitgewerkt.

In deze cursus worden de belangrijkste regelingen in de inkomstenbelasting en schenk- en erf-
belasting behandeld, waarmee particulieren en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) worden 
geconfronteerd. U krijgt een compleet overzicht van regelgeving en jurisprudentie. Zo verdiept u 
zich onder meer in de inkomstencategorieën loon, resultaat uit overige werkzaamheden, waaron-
der de terbeschikkingstellingsregelingen, periodieke uitkeringen en verstrekkingen, inkomsten uit 
eigen woning, inkomen uit aanmerkelijk belang en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). 
Ook verdiept u zich in de schenk- en erfbelasting. Naast theoretisch inzicht verwerft u praktische 
vaardigheden die u in staat stellen om zelfstandig te signaleren wanneer mogelijk sprake is van 
een fiscaal probleem dat u vervolgens aan de hand van de relevante fiscale bronnen zelfstandig 
kunt analyseren en uitwerken.

Voorkennis
Bachelor Rechtsgeleerdheid waarin ten minste is opgenomen:
- (Inleiding) Belastingrecht;
- Algemene economie voor management of hiermee vergelijkbaar;
- Financial accounting of hiermee vergelijkbaar.

Ingangseisen
U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen 
mentor) van de master.

Docenten
Dhr. prof. dr. mr. E. Heithuis en dhr. mr. P. Flutsch.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0303
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Bestuurs(proces-)recht in een veranderende rechtsorde

Cursuscode: RM0204 | Studiepunten: 10 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 
februari 2018. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt 
dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden 
voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

De cursus Bestuursrecht en -procesrecht in een veranderende rechtsorde heeft ten doel om ten 
aanzien van een aantal geselecteerde, samenhangende onderwerpen een verdiepende studie 
op het terrein van het bestuurs- en bestuursprocesrecht aan te bieden. Hierbij wordt verdieping 
nagestreefd door aandacht te besteden aan de meer theoretische grondslagen van dit rechts-
gebied. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan onderwerpen die nog niet in eerdere fasen 
van de opleiding aan bod kwamen. Vanzelfsprekend gaat ook aandacht uit naar de Europese en 
internationale dimensies van het bestuursrecht. Het vak is onderverdeeld in een drietal thema’s: 
A. grondslagen en systeem;
B. rechtsbescherming;
C. overheid en privaatrecht.

Voorkennis
Als u de cursus Bestuurs(-proces)recht in een veranderende rechtsorde volgt, heeft u - in het 
reguliere studieprogramma - de cursussen Inleiding bestuursrecht, Bestuursrecht en Rechts-
bescherming tegen de overheid en/ of de cursussen bestuursrecht I en bestuursrecht II gevolgd. 
Het mastervak Bestuurs(-proces)recht in een veranderende rechtsorde is een vervolg op en een 
verdieping van de kennis die is opgedaan in deze cursussen. Er wordt dan ook uitgegaan van de 
aanwezige kennis op dat niveau.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid.
U dient de cursussen Inleiding bestuursrecht, Bestuursrecht en Rechtsbescherming tegen de 
overheid en/of bestuursrecht I en bestuursrecht II met goed gevolg te hebben afgelegd. U kunt 
zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen mentor) 
van de master.

Docenten
Mw. mr. dr. C. Albers en dhr. mr. dr. S. Kole.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0204
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Consumentenrecht

Cursuscode: RM1203 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 13 april 2018 
hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leer-
omgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding 
na 13 april 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018. 
Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academische jaar 
2018-2019.

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende: 
- Bent u nog geen student, vraag eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Rechtsgeleerdheid, neem eerst contact op met uw mentor.

Het consumentenrecht is recht ter bescherming van de consument. Bij de vraag waartegen 
bescherming nodig wordt geacht, komt men al vrij snel uit bij het recht zelf, althans bij het alge-
mene burgerlijke recht. Dat recht stamt uit de 19e eeuw. Het werd in de loop der tijd duidelijk 
dat het 19e-eeuwse algemene burgerlijke recht voor de ‘kleine man’ vaak een bedreigende 
aangelegenheid was. In reactie hierop is consumentenbeschermende wetgeving ontstaan. 
Na de Tweede Wereldoorlog is men gaan spreken van ‘consumentenrecht’. 

Het consumentenrecht is ‘onder invloed van ‘Europa’ - heftig in ontwikkeling en zal ook de 
komende jaren steeds veranderingen ondergaan. Mogelijk zal het als vak desintegreren, doordat 
het steeds meer afzonderlijke deelonderwerpen kent. Mogelijk is ook dat afzonderlijk consu-
mentenrecht overbodig wordt, doordat algemene regelingen steeds meer uitgaan van het 
principe dat de ‘kleine man’ bescherming verdient.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de volgende cursussen: Inleiding privaat-
recht, Verbintenissenrecht/Aansprakelijkheidsrecht en Overeenkomstenrecht.

Ingangseisen
U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen 
mentor) van de master.

Docenten
Mr. dr. I. van Loo.

www.ou.nl/studieaanbod/RM1203
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Contemporary Issues in International Law

Cursuscode: RM0304 | Studiepunten: 10 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 
februari 2018. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt 
dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden 
voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende: 
- Bent u nog geen student, vraag eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Rechtsgeleerdheid, neem eerst contact op met uw mentor.

Wat zou u zich kunnen voorstellen bij internationaal recht? Een bedrijf boort naar olie in de 
zeebodem. Mag dat zomaar of is er toestemming nodig? Wie mag die toestemming afgeven en 
op grond waarvan? Van wie is de zeebodem eigenlijk en hoe wordt dat bepaald? Stel dat er olie 
lekt en er ontstaat milieuschade, wie kan dan schade claimen en waar? Om een dergelijke casus 
op te lossen, is kennis nodig van de kaders waarbinnen staten zich kunnen bewegen. U dient te 
weten welke vragen u moet stellen bij het analyseren van een casus en wat de antwoorden op 
die vragen zijn. U leert bijvoorbeeld wat de rechtssubjecten zijn van het internationale recht en 
welke rechten deze hebben, hoe regelgeving ontstaat en hoe een verdrag moet worden uitge-
legd, wat staten kunnen doen bij onderlinge conflicten en dat internationale uitspraken geen 
jurisprudentie vormen zoals in het nationale recht. Kortom, onderwerpen als rechtssubjectiviteit, 
rechtsvorming, rechtshandeling, rechtsgebied, geschillenbeslechting, jurisdictie en staatsaan-
sprakelijkheid komen aan de orde.

Het tentamen bestaat uit het maken van vijf onderzoeksplannen en het groepsgewijs uitwerken 
van drie casus, alsmede het volgen van vijf virtuele klassen. Het eindcijfer wordt gevormd door 
het gemiddelde van de cijfers behaald voor de drie groepsopdrachten en een individueel onder-
zoeksplan. Het vak is volledig begeleid en daardoor noch flexibel noch individueel te volgen. 

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Mw. mr. D. Merten.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0304
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Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels

Cursuscode: RM0004 | Studiepunten: 10 EC

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 17 augus-
tus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot 
de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aan-
melding na 17 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 
3 september 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus 
wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te 
melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

In deze cursus staat centraal de verwevenheid van het Europese en het nationale recht in een 
gedeelde rechtsorde. Aan de orde komen leerstukken van wetgeving, implementatie, rechtsbe-
scherming en grondrechten vanuit Europees perspectief. Hoe is de verhouding van deze leer-
stukken tot regelgeving, rechtsbescherming en grondrechten op nationaal niveau? Op welke 
wijzen worden de nationale regelgeving en rechtsbescherming beïnvloed? Een belangrijke rol 
speelt de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de wisselwerking met 
het EVRM.

Voorkennis
Voorkennis op het niveau van de bachelor Rechtsgeleerdheid is vereist, met name op het ge-
bied van het Europees recht.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. prof. dr. J.W. Sap, mw. mr. dr. M. de Bruijn en mw. mr. dr. M. Reumers.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0004
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Europees Mededingingsrecht

Cursuscode: RM1103 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 3 november 
2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 3 november 2017 kunt u niet meer deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden wel mogelijk, maar dan kunt u niet meer deelnemen 
aan de begeleidingsactiviteiten. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start 
van het academisch jaar 2018-2019.

Doel van dit vak is dat de student inzicht krijgt in de werking van Europees mededingingsrecht. 
De student vergaart door de cursus kennis van de beginselen van mededinging als economisch 
fenomeen. De student krijgt inzicht in de werking van het kartelverbod en het verbod van mis-
bruik van een machtspositie. Daarnaast komt de werking van concentratiecontrole aan de orde. 
Tevens krijgt de student inzicht in het overheidsingrijpen in de mededinging en in publieke 
ondernemingen. De student krijgt ook inzicht in de werking van Europees mededingingsrecht 
wanneer de overheid zelf rechtstreeks de mededinging verstoort en ondernemingen een 
ongeoorloofd voordeel wordt verschaft, de zogenaamde staatssteun. Tenslotte krijgt de student 
inzicht in de werking van de toepasselijke juridische procedures. De student kan de kennis en 
het inzicht toepassen op casusposities. Tevens schrijft de student een essay over een uitspraak of 
dilemma van Europees mededingingsrecht.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van Europees recht op bachelorniveau.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de 
masteropleiding Rechtsgeleerdheid of vrije wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich 
aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen mentor) van 
de master.

Docenten
Dhr. prof. dr. J.W. Sap.

www.ou.nl/studieaanbod/RM1103
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Europees privaatrecht

Cursuscode: RM0102 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Bij aanmelding na 12 februari, kunt u niet 
meer deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten van deze cursus. 

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende: 
- Bent u nog geen student, vraag eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Rechtsgeleerdheid, neem eerst contact op met uw mentor.

Deze cursus heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de toenemende verwevenheid tussen 
Europees recht en Nederlands recht. Op het grensvlak hiervan tekent zich zelfs een tendens af 
die kan worden aangeduid als Europees privaatrecht. De cursus heeft ten minste drie doelen: 
bestudering en kennisverwerving van het Nederlandse en Europese privaatrecht, ontwikkeling 
van kennis en vaardigheden op het gebied van het bestaande en wordende Europees privaat-
recht en het eenvormige recht, alsmede het verwerven van gedegen competenties op het 
gebied van de rechtsvergelijking en de toepassing van Europese en nationale beginselen van 
het privaatrecht. Een en ander zal met name worden gerealiseerd in nauwe samenhang met 
erkend onderzoek op de desbetreffende terreinen, en in samenwerking met de desbetreffende 
onderzoekers.

Voorkennis
Overeenkomstenrecht op bachelorniveau.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. mr. dr. B. van der Velden.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0102
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Fiscaal concernrecht

Cursuscode: RM1503 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 17 augustus 
2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 17 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 
september 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus 
wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te 
melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Tijdens de cursus worden drie Masterclasses gegeven, in de derde week, in de zesde week en 
in de negende week. Deze zijn verplicht en vinden plaats in het Studiecentrum van de OU 
in Utrecht gedurende twee dagdelen. Tijdens deze Masterclasses wordt de stof uit de aan de 
desbetreffende Masterclass voorafgaande blokken op integratieve wijze behandeld aan de hand 
van concrete praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten dient de student voorafgaand aan de 
Masterclass voor te bereiden en uit te werken. De uitwerkingen dienen vooraf aan de docent(en) 
te worden ingeleverd en worden beoordeeld op kwaliteit. Toelating tot de Masterclasses is alleen 
mogelijk als de stof uit de voorafgaande blokken is bestudeerd, alle daarbij behorende zelftoetsen 
met goed gevolg zijn afgelegd én de praktijkopdrachten naar het oordeel van de docent(en) in 
voldoende mate zijn uitgewerkt.

In deze cursus worden de regelingen in de vennootschapsbelasting behandeld waarmee licha-
men die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, worden geconfronteerd. U krijgt 
een compleet overzicht van regelgeving en jurisprudentie. Zo verdiept u zich onder meer in de 
belastingplicht en het winstbegrip voor de vennootschapsbelasting, aftrekbare en niet-aftrekbare 
bedragen, renteaftrekbeperkingen, de deelnemingsvrijstelling, geruisloze terugkeer uit de BV, 
fusies en splitsingen en de fiscale eenheid. Daarnaast komen de overdracht van vermogensbe-
standdelen naar het buitenland/eindafrekening en de verliesverrekening aan bod. Naast theore-
tisch inzicht verwerft u praktische vaardigheden die u in staat stellen om zelfstandig te signale-
ren wanneer mogelijk sprake is van een fiscaal probleem dat u vervolgens aan de hand van de 
relevante fiscale bronnen zelfstandig kunt analyseren en uitwerken.

Voorkennis
Bachelor Rechtsgeleerdheid waarin ten minste is opgenomen:
- (Inleiding) Belastingrecht;
- Algemene economie voor management of hiermee vergelijkbaar;
- Financial accounting of hiermee vergelijkbaar.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. prof. dr. mr. E. Heithuis en dhr. mr. P. Flutsch.

www.ou.nl/studieaanbod/RM1503
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Fiscaal ondernemingsrecht

Cursuscode: RM0403 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 13 april 2018 
hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leerom-
geving en ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2018 kunnen we 
dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018. Na de startdatum van de 
cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangebo-
den. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 
2018-2019.

Tijdens de cursus worden drie Masterclasses gegeven, in de derde week, in de zesde week en in de 
negende week. Deze zijn verplicht en vinden plaats in het Studiecentrum van de OU in Utrecht 
gedurende twee dagdelen. Tijdens deze Masterclasses wordt de stof uit de aan de desbetreffende 
Masterclass voorafgaande periode op integratieve wijze behandeld aan de hand van een concrete 
praktijkcasus. De praktijkcasus dient de student voorafgaand aan de Masterclass voor te bereiden 
en uit te werken. De uitwerkingen dienen vooraf bij de docent(en) te worden ingeleverd en worden 
beoordeeld op kwaliteit. Toelating tot de Masterclasses is alleen mogelijk als de stof uit de vooraf-
gaande periode in voldoende mate is bestudeerd, blijkend uit het feit dat alle daarbij behorende 
zelftoetsen met goed gevolg zijn afgelegd én de praktijkcasus naar het oordeel van de docent(en) 
in voldoende mate zijn uitgewerkt.

In deze cursus worden de regelingen in de inkomstenbelasting en omzetbelasting behandeld 
waarmee natuurlijke personen die winst uit onderneming genieten, worden geconfronteerd. U 
krijgt een compleet overzicht van regelgeving en jurisprudentie. Zo verdiept u zich onder meer 
in het fiscale ondernemingsbegrip, ondernemerschap voor de inkomstenbelasting, totaal- en 
jaarwinst, fiscale balans en ondernemersfaciliteiten. Daarnaast komen de overdracht/staking 
van de onderneming en de daarbij relevante doorschuiffaciliteiten aan bod. Ook wordt in ruime 
mate aandacht besteed aan de omzetbelasting. Naast theoretisch inzicht verwerft u praktische 
vaardigheden die u in staat stellen om zelfstandig te signaleren wanneer mogelijk sprake is van 
een fiscaal probleem dat u vervolgens aan de hand van de relevante fiscale bronnen zelfstandig 
kunt analyseren en uitwerken.

Voorkennis
Bachelor Rechtsgeleerdheid waarin ten minste is opgenomen:
- (Inleiding) Belastingrecht;
- Algemene economie voor management of hiermee vergelijkbaar;
- Financial accounting of hiermee vergelijkbaar.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. prof. dr. mr. E. Heithuis en dhr. mr. P. Flutsch.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0403
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Insolventierecht

Cursuscode: RM0803 | Studiepunten: 7,5 EC
Let op: deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Faillissementsrecht.

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 17 augustus 
2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 17 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Bij aanmelden na 3 september 2017, 
kunt u niet meer deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten. De cursus wordt dit academisch jaar 
éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start van het 
academisch jaar 2018-2019.

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid of vrije wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid.

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende: 
- Bent u nog geen student, vraag eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Rechtsgeleerdheid, neem eerst contact op met uw mentor.

Het woord failliet komt van het Latijnse fallere wat letterlijk bedriegen betekent. Daarmee is 
meteen duidelijk hoe men tot en met de Napoleontische tijd tegen het faillissement aankeek. 
Later is men gaan inzien dat er lang niet altijd schuld of kwade trouw in het spel was. Opzettelijke 
faillissementen komen natuurlijk wel voor. Deze worden zo mogelijk strafrechtelijk aangepakt, 
maar daarnaast moet de antimisbruikwetgeving dergelijke zaken zo veel mogelijk voorkomen 
en bestrijden. Ook in andere opzichten zijn de ideeën over faillissementen veranderd. Men heeft 
zich bijvoorbeeld gerealiseerd dat een natuurlijke persoon die in een uitzichtloze schuldenpositie 
terecht is gekomen, op enig moment weer verder moet kunnen met een schone lei. Verder is de 
surseance (rechterlijk uitstel) van betaling aan herziening toe en krijgt men steeds meer oog voor 
het binnen en buiten faillissement versterken van het reorganiserend vermogen van bedrijven. 
Het doel van de cursus Insolventierecht is inzicht te verschaffen in de wetgeving en de discussies 
rond faillissement en surseance van betaling. De wetgeving rondom de schuldsanering natuur-
lijke personen komt niet aan bod in deze cursus. De cursus leert de problemen die het afwikkelen 
van een faillissement of een surseance met zich meebrengt, grondig te analyseren en de veelal 
tegenstrijdige belangen, inclusief het belang van de debiteur zelf, tegen elkaar af te wegen. 
Hierbij worden verschillende rechtsgebieden met elkaar geconfronteerd en moet blijken in welke 
verhouding zij tot elkaar staan.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Mw. mr. dr. M. Reumers.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0803
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Internationaal en EU-belastingrecht

Cursuscode: RM1603 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 3 november 
2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leer-
omgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 
3 november 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 november 
2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit acade-
misch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de 
start van het academisch jaar 2018-2019.

Tijdens de cursus worden drie Masterclasses gegeven, in de derde week, in de zesde week en in de 
negende week. Deze zijn verplicht en vinden plaats in het Studiecentrum van de OU in Utrecht 
gedurende twee dagdelen. Tijdens deze Masterclasses wordt de stof uit de aan de desbetreffende 
Masterclass voorafgaande periode op integratieve wijze behandeld aan de hand van concrete prak-
tijkcasus. De praktijkcasus dient de student voorafgaand aan de Masterclass voor te bereiden en uit 
te werken. De uitwerkingen dienen vooraf bij de docent(en) te worden ingeleverd en worden beoor-
deeld op kwaliteit. Toelating tot de Masterclasses is alleen mogelijk als de stof uit de voorafgaande 
periode in voldoende mate is bestudeerd, blijkend uit het feit dat alle daarbij behorende zelftoetsen 
met goed gevolg zijn afgelegd én de praktijkcasus naar het oordeel van de docent(en) in voldoende 
mate zijn uitgewerkt.

In deze cursus worden de belangrijkste regelingen in het internationaal en Europees belasting-
recht behandeld, waarmee particulieren, directeur grootaandeelhouders (dga’s), ondernemers in 
de inkomstenbelasting en belastingplichtige lichamen voor de vennootschapsbelasting worden 
geconfronteerd. U krijgt een compleet overzicht van regelgeving en jurisprudentie. Zo verdiept u 
zich onder meer in de buitenlandse belastingplicht voor de inkomstenbelasting en de vennoot-
schapsbelasting, voorkoming van dubbele belasting volgens het Besluit voorkoming dubbele 
belasting 2001, structuur en inhoud van belastingverdragen, methoden van verdragstoewijzing 
en voorkoming van dubbele belasting volgens bilaterale belastingverdragen. Daarnaast komt de 
invloed van de EU-verdragsvrijheden op het nationale belastingrecht en het secundaire gemeen-
schapsrecht op het gebied van de directe belastingen aan bod. 

Voorkennis
Bachelor Rechtsgeleerdheid waarin ten minste is opgenomen: 
- (Inleiding) Belastingrecht;
- Algemene economie voor management of hiermee vergelijkbaar;
- Financial accounting of hiermee vergelijkbaar.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. mr. P. Flutsch.

www.ou.nl/studieaanbod/RM1603
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Internationaal strafrecht

Cursuscode: RM0603 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 17 augus-
tus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot 
de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aan-
melding na 17 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 
3 september 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus 
wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te 
melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende: 
- Bent u nog geen student, vraag eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Rechtsgeleerdheid, neem eerst contact op met uw mentor.

In deze cursus worden de belangrijkste rechtshulpinstrumenten behandeld: de uitlevering 
(overlevering) en de overname van vonnissen. Daarbij wordt gefocust op de relatie met de 
Verenigde Staten en de Europese Unie. Op die wijze worden de verschillende samenwerkings-
vormen, vanuit een verschil in vertrouwen in deze beide landenblokken, tegen elkaar afgezet. 
Naast de beide genoemde rechtshulpinstrumenten wordt aandacht besteed aan de vraag wan-
neer Nederland rechtsmacht heeft. Ook komen, met name in de relatie met de VS, mensenrech-
telijke aspecten van uitlevering aan de orde. Tot slot wordt gekeken naar de Wet internationale 
misdrijven en het Internationaal Strafhof.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Mw. mr. dr. M. de Bruijn.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0603
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Juridische aspecten van financiële dienstverlening

Cursuscode: RM1003 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Bij aanmelding na 12 februari, kunt u niet 
meer deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal 
aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het acade-
misch jaar 2018-2019.

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende: 
- Bent u nog geen student, vraag eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Rechtsgeleerdheid, neem eerst contact op met uw mentor.

De mastercursus Juridische aspecten van financiële dienstverlening laat u uitgebreid kennis 
maken met het financieel recht. Hoofdrolspelers hierbij zijn financiële consumenten, dienstverle-
ners en toezichthouders. 
Tijdens de bestudering van deze cursus leert u de rechten en plichten kennen van deze drie 
actoren binnen het financieel (toezichts)recht. De Wet op het financieel toezicht vormt het 
centrale thema binnen de cursus, maar ook de bestudering van beleidsstukken van de toe-
zichthouders, Europese regelgeving en de bijbehorende literatuur zorgen voor een uitgebreide 
kennismaking met het zeer actuele en dynamische financieel recht. 
Daarbij komen de positie van de toezichthouders, het toezichtsysteem, markttoegang, financiële 
voorschriften en informatieverplichtingen en andere voorschriften met privaatrechtelijke inhoud 
aan bod. Ten slotte is aandacht nodig voor enkele capita, zoals zorgverplichting van financiële 
dienstverleners, de positie van de assurantietussenpersoon, geschillenbeslechting op financiële 
markten en enkele actuele onderwerpen (aandelenlease, beleggingspolissen).

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de 
Master Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. prof. mr. J. Rinkes en dhr. mr. M. Nelemans.

www.ou.nl/studieaanbod/RM1003
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Master zomerschool recht in Europa

Cursuscode: RM1903 | Studiepunten: 7,5 EC

U dient zich allereerst met een voorafgaand verzoek tot het mogen volgen van de Zomerschool 
te wenden tot dhr. mr. dr. D. Hellegers, examinator van deze cursus. De examinator informeert u 
vervolgens over wel/niet goedkeuring. Pas nadat u bent geselecteerd voor deelname kunt u zich 
officieel inschrijven. U schrijft zich vervolgens schriftelijk in volgens het reguliere inschrijvingstra-
ject. Deze cursus kan alleen worden opgenomen in de vrije ruimte.

De zomerschool is een samenwerkingsverband tussen de juridische faculteiten van de 
FernUniversität, de UNED en de Open Universiteit en vindt afwisselend plaats in Nederland, 
Duitsland en Spanje. De Summerschool biedt zowel voor studenten als voor docenten een uit-
gelezen gelegenheid om gedurende één week onderling de discussie aan te gaan over diverse 
juridische onderwerpen. Ook is het een kennismaking met andere leeromgevingen. Zo blijkt de 
Nederlandse en Duitse leerstijl bijvoorbeeld veel toepassingsgerichter te zijn dan de Spaanse, 
daar waar de Spaanse onderwijscultuur weer meer gericht is op reproductie. Ook om die reden 
blijkt deelname aan de Summerschool zowel voor studenten als docenten een waardevolle 
ervaring te zijn.

Voorkennis
Iedereen die beschikt over een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de Open 
Universiteit of van een andere erkende Nederlandse universiteit wordt geacht over de juiste 
voorkennis te beschikken.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding, 
na voorafgaande toestemming van de faculteit. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus 
na contact met de studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. mr. dr. D. Hellegers.

www.ou.nl/studieaanbod/RM1903
 



74 M
A

S
T

E
R

Methodologie van het privaatrecht

Cursuscode: RM0104 | Studiepunten: 10 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 2018 
hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leerom-
geving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 
januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2018. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar 
éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het 
academisch jaar 2018-2019. Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus R83312 Methodolo-
gie van het privaatrecht.

Deze cursus gaat over een privaatrecht, meer specifiek over het verbintenissenrecht, dat traditio-
neel is onder te verdelen in aansprakelijkheidsrecht en contractueel verbintenissenrecht. Op dat
 laatste ligt het accent. Het verbintenissenrecht geldt als het belangrijkste onderdeel van het ver-
mogensrecht, dat op zijn beurt geldt als het belangrijkste onderdeel van het privaatrecht. Toch is 
dit beslist geen cursus verbintenissenrecht. Wat is het dan wel? Het is in zekere zin een cursus in 
kritisch denken. Wie een juridisch beroep wil uitoefenen - als advocaat, wetgever/beleidsmede-
werker, rechter of rechtswetenschapper/docent - zal veel met kritiek te maken krijgen en van 
hem/haar zal ook verwacht worden dat hij/zij goed kritisch let op de kwaliteit van eigen werk. 
Gedurende de cursus leert u, aan de hand van enkele maak-opdrachten, kritisch arresten en ook 
rechtswetenschappelijke teksten te beschouwen en na te denken over het systeem der wet. Alle 
kritiek begint met analyse van het bekritiseerde werk. Analytisch lezen vormt een grote compo-
nent binnen deze cursus. Kritiek kan positief of negatief zijn en zowel betrekking hebben op de 
vorm van het gebodene als op de inhoud. Kritiek houdt in dat men iets toetst aan een beoorde-
lingsmaatstaf of kwaliteitscriterium. Men kan ‘juridische output’ toetsen aan de vraag in hoeverre 
deze bijdraagt aan de verwezenlijking van de centrale doelen van het recht. Voorbeelden van 
dergelijke doelen zijn: rechtvaardigheid, doelmatigheid, rechtszekerheid, rechtsverwerkelijking en 
bij dit alles is de achterliggende gedachte dat deze doelen leiden tot een betere (of tot behoud 
van een goede) samenleving. Wie vanuit dit perspectief een arrest kritisch beschouwt, kan zich 
de vraag stellen: ‘Hoe draagt dit arrest bij aan maatschappelijke doelen?’ En als uw antwoord dan 
is ‘doordat het zeer rechtvaardig is’, dan zult u bij uzelf kritisch na moeten gaan hoe u dat begrip 
rechtvaardigheid invult. Van een jurist wordt een bovengemiddeld goede omgang met taal- en 
definitiekwesties verwacht.

Voorkennis
Vermogens- en/of verbintenissenrecht.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. mr. dr. I. van Loo.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0104
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Omgevingsrecht I

Cursuscode: RM1323 | Studiepunten: 7,5 EC
Let op: deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen Natuurbeschermingsrecht, 
Ruimtelijke ordeningsrechten, Wabo en Omgevingsrecht I (RM1313).

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 17 augus-
tus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot 
de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aan-
melding na 17 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 
3 september 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus 
wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te 
melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende: 
- Bent u nog geen student, vraag eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Rechtsgeleerdheid, neem eerst contact op met uw mentor.

De cursus omgevingsrecht I bevat een analyse van de belangrijkste instrumenten voor het 
ruimtelijk ordeningsrecht (Wro en Wabo) en het natuurbeschermingsrecht (Wet natuurbescher-
ming). Bij het onderdeel natuurbeschermingsrecht wordt aandacht besteed aan gebieds- en 
soortbescherming. In deze cursus wordt op hoofdlijnen vooruit gekeken naar de (mogelijke) 
consequenties van de Omgevingswet voor het Nederlandse omgevingsrecht.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de 
masteropleiding Rechtsgeleerdheid. U dient de cursussen Inleiding bestuursrecht, Bestuursrecht 
I en II of Bestuursrecht en Rechtsbescherming tegen de overheid met goed gevolg te hebben 
afgelegd. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur 
(voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. mr. dr. S. Kole.

www.ou.nl/studieaanbod/RM1323
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Organisatiecriminaliteit

Cursuscode: RM0103 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 13 april 2018 
hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leer-
omgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding 
na 13 april 2018 kunnen we dit niet garanderen. Bij aanmelden na 30 april, kunt u niet meer deel-
nemen aan de begeleidingsactiviteiten van deze cursus. De cursus wordt dit academisch jaar 
éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start van het 
academisch jaar 2018-2019.

In deze cursus wordt het hele veld van organisatiecriminaliteit, State crime en State-corporate 
crime (organisatiecriminaliteit gepleegd door de overheid al dan niet in samenwerking met 
private bedrijven), en de relatie tussen deze vormen van criminaliteit en mensenrechten verkend. 
Er wordt ingegaan op verschijningsvormen en oorzaken (nationaal en internationaal), het wette-
lijk kader en op mogelijke reacties op deze vormen van criminaliteit. Het betreft een relatief 
nieuw aandachtsveld binnen de criminologie, waarbij het niet om de traditionele criminaliteit 
zoals vermogens- en geweldsdelicten gaat, maar om de criminaliteit die wordt gepleegd door 
mensen die in het algemeen sociaal gerespecteerd worden en een zeker aanzien hebben van-
wege hun beroep.

Voorkennis
- Kennis van de criminologie op het niveau van de cursus Inleiding criminologie (R15211).
- Goede kennis van de Engelse taal.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. prof. dr. E. Kolthoff.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0103
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Recht in context

Cursuscode: RM0002 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 17 augustus 
2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 17 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 sep-
tember 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt 
dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden 
voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Recht is een complex verschijnsel dat meerdere aspecten omvat. Recht heeft te maken met wet- 
en regelgeving. Bovendien leeft recht niet alleen in boeken maar ook in de omstandigheden en 
handelingen van mensen en tenslotte heeft recht te maken met bepaalde beginselen of waarden 
die het recht wordt geacht te verwezenlijken. Elk van deze aspecten moet op een andere manier 
ondervraagd worden. In deze cursus staan we stil bij de overeenkomsten en verschillen tussen 
manieren waarop de rechtswetenschappen en andere (sociale) wetenschappen vragen stellen 
en beantwoorden over recht.
Een rechtsvraag begint met een bepaald probleem of een kwestie en toetst vervolgens op basis 
van geldend recht of iets mag of niet mag. Een empirische vraag over het recht begint met een 
juridische kwestie en toetst vervolgens aan hand van de praktijk of dit ook zo werkt. De vraagt of 
iets hoort begint met een juridische of praktische kwestie en toetst deze vraag aan het kader van 
filosofische uitgangspunten. Telkens is het toetsingskader anders. Ook de bronnen en onder-
zoeksmethoden verschillen per onderzoeksstrategie.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. prof. dr. H. Spoormans en mw. mr. dr. M. Boonk.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0002
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Sanctierecht

Cursuscode: RM0703 | Studiepunten: 7,5 EC
Let op: deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Detentierecht.

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 3 novem-
ber 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot 
de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aan-
melding na 3 november 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 
19 november 2017. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus 
wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te 
melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

De cursus Sanctierecht behandelt de ontwikkeling en toepassing van het strafrechtelijk sanctie-
systeem. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het sanctiestelsel, de theoretische 
grondslagen van de sancties, de verdeling van verantwoordelijkheden bij de sanctietoepassing, 
de wijze waarop de sancties ten uitvoer worden gelegd en de rechtsbescherming van de 
veroordeelde. Aan de hand van relevante publicaties worden verschillende opvattingen in het 
kader van de onderscheiden onderwerpen naast elkaar geplaatst.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich inschrijven voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Dhr. drs. D. van Ekelenburg.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0703
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Scriptie

Cursuscode: RM9906 | Studiepunten: 15 EC
Cursuscode: RM990Y | Studiepunten: 17,5 EC
Cursuscode: RM990Z | Studiepunten: 20 EC

Aanmelden voor de scriptie is voorbehouden aan studenten die formeel zijn toegelaten tot de wo-
masteropleiding Rechtsgeleerdheid en tenminste 30 studiepunten van de masteropleiding hebben 
behaald. Aanmelden gebeurt in overleg met de mentor. In het scriptiereglement en op de cursus-
site vindt u uitgebreide informatie over de fasen die u bij het schrijven van een scriptie doorloopt, 
maar ook over de procedures voor en na inschrijving (onder meer voor onderwerpkeuze).

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende: 
- Bent u nog geen student, vraag eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Rechtsgeleerdheid, neem eerst contact op met uw mentor.

De scriptie is het sluitstuk van uw masteropleiding. Het is een door u geschreven verhandeling 
over een onderwerp van juridische aard op basis van een wetenschappelijke vraagstelling. U 
dient op basis van eigen onderzoek op die vraag een oorspronkelijk antwoord te geven, om bij 
te dragen aan de wetenschappelijk kennis van het recht. Als academicus dient u immers niet 
alleen de vakgerichte inhoud van de leerstof te beheersen, maar moet u ook in staat zijn tot een 
kritische wetenschappelijke analyse en reflectie.
De cursus bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel wordt stil gestaan bij de vraag wat 
juridische wetenschappelijk onderzoek inhoudt, aan welke eisen een juridische onderzoeks-
vraag dient te voldoen en schrijft u een onderzoeksplan. Gedurende dit deel van de cursus dient 
u twee bijeenkomsten bij te wonen. Het tweede deel van de cursus bestaat uit het eigenlijke 
schrijven van de scriptie. Het scriptietraject wordt afgesloten met een scriptie-eindgesprek 
waarin u de scriptie verdedigt ten overstaan van begeleider en examinator.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteroplei-
ding, na voorafgaande toestemming van de faculteit. U kunt zich aanmelden voor deze master-
cursus na contact met de studieadviseur (voorheen mentor) van de master. U schrijft de scriptie 
op het rechtsgebied van één van de door u gekozen profielkeuzevakken, zodat u over voldoen-
de kennis beschikt om op het gekozen rechtsgebied een scriptie te schrijven.

Docenten
Docenten afhankelijk van de keuze van het onderwerp.
Scriptiecoördinator: mw. M. Wigman, T 045 - 576 2540, E miriam.wigman@ou.nl.

www.ou.nl/studieaanbod/RM9906
www.ou.nl/studieaanbod/RM990Y
www.ou.nl/studieaanbod/RM990Z
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Staatsrecht in beweging

Cursuscode: RM0202 | Studiepunten: 5 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 
februari 2018. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt 
dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden 
voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Mag een democratie zichzelf verdedigen tegen anti-democratische bewegingen? Wie moet 
oordelen over bepaalde maatschappelijk en politiek gevoelige vraagstukken zoals het homo-
huwelijk of euthanasie – is dat de wetgever of de rechter? Deze en andere vragen staan centraal 
in het vak Staatsrecht in beweging. In deze cursus vergaart u verdiepende kennis over het con-
stitutionele recht op het niveau van het wetenschappelijke debat, met in het bijzonder aandacht 
voor de grondslagen en actuele ontwikkelingen in de sfeer van wetgeving en rechtspraak. De 
aandacht zal niet alleen op Nederland zijn gericht, maar ook op het debat over deze vraagstuk-
ken in andere landen.

Voorkennis
Deze cursus veronderstelt kennis van de inhoud van de bachelorcursussen Inleiding staatsrecht, 
Constitutioneel recht en Schrijven over grondrechten alsmede van de cursussen Inleiding be-
stuursrecht en Bestuursrecht. Verder is er een relatie met de cursus Rechtsbescherming tegen de 
overheid.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Docenten
Mw. mr. C. van Haaren-Dresens, mw. mr. dr. I. Broekhuijse en mw. prof. dr. C. Zoethout.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0202
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Strafrecht en mensenrechten

Cursuscode: RM0003 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 
februari 2018. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt 
dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden 
voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Als u zich aanmeldt voor deze cursus geldt dat u in principe deelneemt aan de onderwijsactivi-
teiten (het volgen van bijeenkomsten en het maken van de verplichte opdrachten) in de daarvoor 
bestemde periode. Mocht dat onverhoopt niet tot de mogelijkheden behoren, dan moet u contact 
opnemen met de examinator.

De cursus is een verdieping van de cursussen Formeel Strafrecht en Materieel Strafrecht uit de 
bachelorfase. Het strafrecht wordt vanuit het perspectief van de bescherming van mensen-
rechten bekeken en wordt ingegaan op het belang en de waarde daarvan. Er komen een aantal 
rechten en waarborgen aan bod zoals die onder andere in het Europees Verdrag ter bescher-
ming van de Rechten van de Mens (EVRM) en de fundamentele vrijheden en het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie staan. Bekeken wordt of de Nederlandse wetgeving en 
de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven in de nationale rechtspraak in de pas lopen 
met de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens respectievelijk het Hof 
van Justitie.

Voorkennis
Formeel strafrecht op wo-bachelorniveau.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de 
studieadviseur (voorheen mentor) van de master

Docenten
Mw. mr. dr. W. Dreissen en mw. mr. M. Attinger.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0003
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Strafrechtelijk bewijs

Cursuscode: RM0903 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 26 januari 
2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmel-
ding na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 
februari 2018. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt 
dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden 
voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Het onderzoek in strafzaken staat voor het grootste gedeelte in het teken van het bewijs. Tijdens 
het vooronderzoek is politie en justitie druk in de weer met het verzamelen van feiten die moge-
lijk enig licht werpen op de vraag of er een strafbaar feit is gepleegd en zo ja, welk en door wie? 
Tijdens het onderzoek ter terechtzitting is het aan de strafrechter om die feiten te waarderen en 
mogelijk ook zelf onderzoek te doen, bijvoorbeeld door het horen van de verdachte, getuigen 
en deskundigen. Een groot deel van het Wetboek van Strafvordering is gewijd aan enerzijds 
creëren van bevoegdheden die politie en justitie in staat stelt om feiten te verzamelen en ander-
zijds het normeren van het onderzoek ter zitting en het eindoordeel opdat aldus gevonden 
feiten zorgvuldig - onder andere met oog voor tegenspraak - worden gewaardeerd.

Kennis van bewijs en bewijsrecht is derhalve onontbeerlijk voor de strafrechtjurist. Daarnaast 
willen we in deze cursus u ook doordringen van het feit dat enkel kennis van de bewijsrechte-
lijke regels niet voldoende is voor goed inzicht in het strafrechtelijk bewijs. Om die reden zullen 
we regelmatig een uitstapje maken naar de rechtspsychologie. Vanuit die discipline is immers 
de afgelopen jaren behoorlijke wat kritiek gekomen op de wijze waarop juristen met bewijs in 
strafzaken omgaan. Niet alleen zouden politie en justitie leiden aan tunnelvisie, maar ook kwam 
er het verwijt van ‘slapende strafrechters’; rechters die onvoldoende kritisch het ter zitting door 
het Openbaar Ministerie aangedragen bewijsmateriaal benaderden. 

Is de kritiek vanuit de rechtspsychologie terecht? Is het bewijsoordeel in strafzaken onvoldoende 
genormeerd en biedt het te weinig waarborgen om gerechtelijke dwalingen in strafzaken te 
voorkomen? Om die vraag te beantwoorden, zullen we tijdens deze cursus in ieder geval in 
kaart moeten brengen op welke wijze het bewijs in strafzaken thans is genormeerd.

Ingangseisen
U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen 
mentor) van de master.

Docenten
Mw. mr. dr. W. Dreissen en dhr. mr. M. Visser.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0903
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Strafrechtspleging in de gedigitaliseerde samenleving

Cursuscode: RM0203 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 13 april 2018 
hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leerom-
geving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 
13 april 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch 
jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start 
van het academisch jaar 2018-2019.

De cursus ‘Strafrecht in een gedigitaliseerde samenleving’ behandelt strafrecht en strafrechtsple-
ging in relatie tot de digitalisering van de samenleving en heeft aldus kenmerken van strafrecht, 
criminologie en soms ook sociologie. De cursus is toegespitst en verdiepend in die zin dat wordt 
ingezoomd op vraagstukken van strafrecht in ‘cyberspace’ en tegelijk verbredend omdat straf-
rechtspleging wordt bestudeerd tegen de achtergrond van een omvattende maatschappelijke 
ontwikkeling, met niet alleen aandacht voor rechtsvragen maar ook voor de werking van het 
recht (‘law in action’). Het volgen van de cursus vereist geen kennis van digitale techniek, wel 
interesse in de maatschappelijke en juridische betekenis van digitalisering.

Voorkennis
Het volgen van de cursus vereist geen kennis van digitale techniek, wel interesse in de maat-
schappelijke en juridische betekenis van digitalisering.

Ingangseisen
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de master-
opleiding Rechtsgeleerdheid. Formeel strafrecht op bachelorniveau is vereist.
U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen 
mentor) van de master.

Docenten
Dhr. prof. dr. W. Stol en mw. dr. L. Strikwerda.

www.ou.nl/studieaanbod/RM0203
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Vergelijkend constitutioneel recht

Cursuscode: RM2003 | Studiepunten: 7,5 EC

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk donderdag 13 april 2018 
hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leer-
omgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding 
na 13 april 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018. 
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch 
jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start 
van het academisch jaar 2018-2019.

Wat is de zin en bedoeling van constituties? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen presiden-
tiële, parlementaire en semi-presidentiële regeringssystemen? Kan de Amerikaanse president 
macht invloed uitoefenen op de case-law van het Supreme Court? Waarom wil het Verenigd 
Koninkrijk uit het Europese mensenrechtenverdrag (EVRM) treden? Deze en andere vragen staan 
centraal in het Mastervak Vergelijkend constitutioneel recht. In dit vak zullen grondwettelijke 
teksten en vraagstukken uit verschillende landen worden vergeleken en geanalyseerd om zo tot 
een beter begrip te komen van het institutionele recht in het algemeen en de vraagstukken die 
met dit rechtsgebied samenhangen.

Voorkennis
Bachelor Rechtsgeleerdheid.
Een goede passieve beheersing van de Engelse taal.

Docenten
Mw. prof. dr. C. Zoethout.

www.ou.nl/studieaanbod/RM2003
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