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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. 

Open Universiteit

DENK OPEN

Faculteit Rechtswetenschappen

Voor de bacheloropleiding gelden geen vooropleidingseisen, 
maar voor studeren in de masteropleiding moet toelating 
worden aangevraagd. Bij de Open Universiteit is de 
minimum toelatingsleeftijd achttien jaar. Het is op meerdere 
momenten per jaar mogelijk om met de opleiding te starten. 
Met een goede studieplanning kunt u vervolgens optimaal 
gebruikmaken van de studiefaciliteiten. De informatie in deze 
studiegids helpt u hierbij.

Studeren aan de Open Universiteit betekent dat u 
zelf grotendeels de regie in handen heeft. U bepaalt 
zelf het tempo waarin u studeert en wij bieden 
u de gepaste structuur die benodigd is 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.

#Durven#DenkOpen

Wees dapper, 
zet die stap 
Je kunt meer  
dan je denkt.
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Kenmerken van de studie 

De Open Universiteit 
biedt u blended 
onderwijs. 

Het onderwijs volgt u via uw persoonlijke digitale leeromgeving: yOUlearn. Via 
yOUlearn heeft u toegang tot alle cursussen waarvoor u bent ingeschreven en heeft 
u contact met docenten en medestudenten. In de digitale leeromgeving vindt u uw 
studiemateriaal, online classrooms en proeftoetsen. Dat is ideaal om op afstand te 
kunnen studeren, op de momenten die passen bij uw werk- en privésituatie.

De opleidingen zijn samengesteld uit afzonderlijke cursussen. U meldt zich voor 
iedere cursus apart aan. Een deel van de cursussen start op een vast moment en 
wordt groepsgewijs begeleid om u voor te bereiden op het tentamen. Het andere 
deel van de cursussen, met een variabel startmoment, kan in principe op elk gewenst 
moment worden gestart en individueel worden afgerond. U heeft de vrijheid uw 
studietempo te bepalen door cursussen met een variabel startmoment te combineren. 
De geboden structuur stimuleert u om uw voorgenomen studietempo te behalen en 
biedt u contact met medestudenten.

Faculteit Rechtswetenschappen

Wanneer beginnen?
De wo-opleidingen Rechtsgeleerdheid 
die wij aanbieden zijn de bachelor en  
de master.
De bachelor bestaat voor een deel 
uit een vastgesteld programma, 
gevormd door verplichte (post-)
propedeusecursussen en voor een deel 
uit een vrij gedeelte dat u zelf kunt 
invullen. Dit biedt u de mogelijkheid  
om accenten te leggen op basis van  
uw persoonlijke interesse.

De masteropleiding bevat een algemeen 
verplicht deel en bevat daarnaast 
de mogelijkheid om te 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.

Het academisch jaar is ingedeeld in vier 
kwartielen (tien studieweken, gevolgd 
door een tentamenweek) en een 
zomerstop. Alle cursussen zijn in deze 
kwartielen geprogrammeerd, zodat 
studenten vooruit kunnen plannen. De 
inschrijfduur voor elke cursus is twaalf 
maanden. U heeft tijdens de  
hele inschrijfduur toegang tot de digitale 
leeromgeving van de betreffende 
cursus. Alle studenten krijgen drie 
tentamenkansen binnen de twaalf 
maanden dat ze ingeschreven staan.

Onze opleidingen komen jaarlijks als 
een van de hoogst gewaardeerde 
opleidingen naar voren in de Nationale 
Studenten Enquête (NSE) en de 
Keuzegidsen.

Studiepunten
De omvang van een cursus wordt 
uitgedrukt in studiepunten (EC). Een 
studiepunt staat voor 28 studie-uren.

De cursussen in de bacheloropleiding 
hebben een omvang van 5, 10 of 15 EC. 
De bacheloropleiding heeft een totale 
omvang van 180 studiepunten:

Cursussen in de masteropleiding 
hebben een omvang van 7,5 EC. De 
omvang van de scriptie is 15 EC. De 
masteropleiding heeft een totale 
omvang van 60 studiepunten.

Afhankelijk van het gewenste 
studietempo (bijvoorbeeld 20, 30 of 
meer/minder studiepunten per jaar) en 
het gewenste startmoment (september 
of februari) zijn online aanbevolen 
voorbeeldplanningen beschikbaar om 
optimaal gebruik te kunnen maken van 
de aanbevolen programmavolgorde. 
Wenst u tussentijds uw studietempo bij 
te stellen, dan kunt u hierover advies 
aanvragen. Met de studieadviseurs van 
de faculteit kunt u jaarlijks bespreken in 
welk tempo u wilt studeren en spreekt 
u, indien gewenst, een studieplan voor 
dat jaar af. 

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 (Ondernemingsraad 
en Studentenraad). In deze regeling 
staat het onderwijsprogramma 
beschreven en 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, waaronder 
ook overgangsregelingen. 

Kenmerken van de studie

postpropedeuse, incl.  
afstudeeropdracht (120 studiepunten)

propedeuse (60 studiepunten)

0403 << Terug naar inhoud



Studiemateriaal en  
digitale bibliotheek

Nederlands en Engels  
in de opleidingen

Het studiemateriaal van een cursus bestaat enerzijds uit 
online studieopdrachten en anderzijds uit het te bestuderen 
materiaal: de informatiebronnen. De studieopdrachten vindt u 
in de digitale leeromgeving yOUlearn. De studiestof vindt u in 
handboeken en in digitale informatiebronnen.
De handboeken die van een uitgever komen, worden in 
gedrukte vorm geleverd. Tevens gebruikt u internet om 
uitwerkingen te uploaden, zelftoetsen te maken en om 
contact te onderhouden met medestudenten en docenten 
via e-mail en discussiefora.

U krijgt niet alleen informatiebronnen aangeboden.  
Ook zult u zélf op zoek gaan naar bronnen en informatie 
gaan verzamelen. De Open Universiteit biedt, via yOUlearn 
en via bibliotheek.ou.nl, gratis toegang tot een uitgebreide 
digitale bibliotheek met standaard juridische literatuur. Hierin 
is natuurlijk jurisprudentie te vinden, maar ook handboeken, 
juridische tijdschriften en commentaren. Via yOUlearn 
heeft u tevens toegang tot het Opleidingsportaal waarin u 
aanvullende informatie vindt vanuit en over de faculteit.

Het cursusmateriaal bestaat grotendeels uit Nederlandstalige 
teksten. Ook tentamens worden veelal in de Nederlandse 
taal afgenomen. In toenemende mate wordt gebruikgemaakt 
van Engelstalig cursusmateriaal. De reden hiervoor is dat 
bepaalde vakgebieden voornamelijk Engelstalig zijn of dat 
het cursusonderwerp een internationale oriëntatie heeft. De 
bachelorcursus ‘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 ontwikkelen studenten zich tot academici die 
in staat zijn te participeren in nationaal en internationaal 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

RECHTSWETEN 
SCHAPPEN  
AAN DE OPEN  
UNIVERSITEIT

Faculteit Rechtswetenschappen Kenmerken van de studie
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Focusprogramma’s: Studenten die een kort programma willen 
volgen gericht op een specifiek juridisch beroepenveld, 
kunnen kiezen voor een focusprogramma. We bieden 
verschillende focusprogramma’s aan. 

- Graduate School: 

prof. dr. mr. Ronald Janse
Decaan faculteit  
Rechtswetenschappen 

Beste student  
of aanstaande student,
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zitten we in 
de lockdown met een avondklok en zijn de dagen kort 
en donker. Ik weet niet hoe de wereld er in het nieuwe 
academisch jaar 2021-2022 uitziet, maar ik hoop en verwacht 
dat het normale leven grotendeels zal zijn hervat.

Wat ik wél zeker weet, is dat het vak waarvoor u gekozen heeft, de rechtswetenschap, 

altijd boeiend en relevant is, in tijden van een pandemie én in normale tijden. Wat mij 

betreft is Rechten de mooiste studie die er is, omdat zij een unieke combinatie is van 

academische diepgang en praktische relevantie. Rechten stelt hoge eisen aan uw 

analytisch vermogen, uitdrukkingsvaardigheid en creativiteit en tegelijkertijd bent 

u bezig om kennis en vaardigheden te ontwikkelen waarmee u mensen, bedrijven 

en instellingen kunt helpen en de samenleving kunt helpen inrichten en verbeteren. 

Met Rechten kunt u het verschil maken. Recht is overal en onze alumni komen dan 

ook terecht op de meest uiteenlopende plekken in de samenleving: in het openbaar 

bestuur, de rechterlijke macht, de advocatuur, het bedrijfsleven, de politiek en de 

wetenschap. We hebben trouwens een ongelofelijk diverse en interessante groep 

studenten uit werkelijk alle hoeken van Nederland (en Suriname, de Antillen en 

ambassades) en van de samenleving. Van medewerkers van de politie en het 

Openbaar Ministerie tot topsporters, van professionele musici tot medewerkers van 

de KLM, van gemeentelijke ambtenaren tot moeders die opnieuw de arbeidsmarkt 

willen betreden. Ook hebben we veel studenten met een beperking voor wie 

afstandsonderwijs echt een uitkomst is. En we hebben steeds meer jonge studenten 

die na een bachelor in een ander vakgebied of een hbo-opleiding bij ons een 

bachelor- of masteropleiding komen volgen. 

Het is goed dat u voor de Open Universiteit heeft gekozen. Het afstandsonderwijs is 

bij ons traditie en we maken volop gebruik van de mogelijkheden die online didactiek 

biedt. We breiden ons opleidingsaanbod gestaag uit: dit jaar voegden we bijvoorbeeld 

cursussen over werk en zekerheid en dierenrecht toe aan ons aanbod. In 2021-2022 

komen er cursussen bij over gegevensbescherming (de AVG), gegevensbescherming in 

het strafrecht, contracteren, algemene voorwaarden en personen- en familierecht.  

mr. dr. Ria Slegers
Coördinator onderwijs 
Rechtswetenschappen

Leonie Boon MA
Hoofd bureau onderwijs  
en onderzoek

De OU is echt een geweldige keuze wanneer u een opleiding op hoog niveau op flexibele wijze 

wilt volgen. Ik spreek uit ervaring: na voltooide studies Geschiedenis en Wijsbegeerte deed ik mijn 

rechtenstudie aan de OU, tot grote tevredenheid.

Wanneer u begint met de opleiding, zijn de vakken Inleiding: juridische vaardigheden en Inleiding: 

kern van het recht de eerste vakken van de bachelor en een goede kennismaking met de inhoud 

en het niveau van de academische studie. Tevens maakt u in deze cursus voor het eerst kennis met 

ons activerend online onderwijs. 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 cursussen ruim aandacht. 

In de master zetten we er nog een tandje bij. We bieden ruimte voor verdieping in verschillende 

rechtsgebieden door middel van afstudeerprofielen in het strafrecht, privaatrecht, internationaal en 

Europees recht en staats- en bestuursrecht. Als masterstudent leert u bovendien om zelfstandig een 

academisch juridisch onderzoek uit te voeren en daarover een helder stuk te schrijven.

Hoewel u op afstand studeert, kunt u erop rekenen dat wij altijd dichtbij zijn. U heeft vanuit uw eigen 

thuiswerkplek contact met docenten en medestudenten en uw voortgang wordt gemonitord en 

gestimuleerd door het docententeam binnen uw cursus. Onze studieadviseurs staan voor u klaar om u 

te voorzien van persoonlijk advies en hulp bij het opstellen van een studieplan dat bij uw situatie past. 

Aarzel niet om contact met hen op te nemen.

Bij alle rechtenopleidingen en dus ook bij ons ligt het zwaartepunt bij zelfstudie. Rechten studeren 

is veel lezen. Maar de docent is er voor u, vooral in de digitale leeromgeving. Dat geeft u ruimte om 

zelfstandig uw weg te vinden binnen de studie. Tenslotte zijn OU-studenten in de regel mensen 

die niet achterover leunen, maar van aanpakken weten. Studeren in een vol leven is een hele 

onderneming en het dwingt respect af dat u die weg kiest of blijft volgen. Wij,  alle docenten en 

medewerkers van de faculteit Rechtswetenschappen, zijn vereerd dat wij u op uw persoonlijke 

studiepad mogen begeleiden, en wensen u veel plezier en succes!

Mede namens mr. dr. Ria Slegers, Coördinator onderwijs rechtswetenschappen, en  

Leonie Boon MA, Hoofd bureau onderwijs en onderzoek,
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Open bachelor Rechtsgeleerdheid 
In een Open bachelor programma kunnen studenten 
die een bredere wo-bacheloropleiding willen volgen en/
of reeds elders een gedeeltelijke universitaire opleiding 
hebben gevolgd, studiepunten van eerder behaalde niet 
verwante wo-vakken inbrengen. 

Er zijn diverse manieren om de studie Rechtsgeleerdheid 
te volgen: u kunt cursussen uit de bacheloropleiding 
los bestuderen of als onderdeel van een academische 
bacheloropleiding. Indien u voldoet aan de toelatings-
voorwaarden, kunt u zich aanmelden voor de masteropleiding. 

Het hele onderwijsaanbod van de Open Universiteit vindt 
u op www.ou.nl/studieaanbod.
Elke cursus wordt hier inhoudelijk uitgebreid beschreven. 
Bij deze informatie staat ook welke voorkennis wordt 
gevraagd, en hoe en wanneer de cursus wordt begeleid en 
getentamineerd. 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   
www.ou.nl/rwbachelor. Informatie over de master 
opleiding vindt u op www.ou.nl/rwmaster.

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

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

Focusprogramma’s 
Studenten die een kort programma willen volgen gericht 
op een specifiek juridisch beroepenveld, kunnen kiezen 
voor een focusprogramma. We bieden verschillende 
focusprogramma’s aan. 

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

STUDEREN  
BIJ DE FACULTEIT  
RECHTSWETENSCHAPPEN

Faculteit Rechtswetenschappen Studeren bij rechtswetenschappen
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De bacheloropleiding kenmerkt zich door een 
algemene, brede vorming en heeft een omvang van 180 
studiepunten. Eén studiepunt staat voor 28 studie-uren. 
De opleiding bestaat uit twee fasen: de propedeuse (60 
studiepunten) en de postpropedeuse (120 studiepunten). 
De propedeuse start met twee cursussen ‘Inleiding recht’ 
en heeft een inleidend karakter.  
De postpropedeuse zorgt voor verdieping van kennis en 
inzicht. Juridische vaardigheden zijn geïntegreerd in het 
onderwijs. De bacheloropleiding wordt afgerond met een 
Bachelor essay en het Integratiepracticum waarin – de 
naam zegt het – veel van het geleerde op geïntegreerde 
wijze in de praktijk wordt gebracht.

Begin van de propedeuse: de cursussen ‘Inleiding recht’
U begint de propedeuse met een van de twee cursussen ‘Inleiding recht’: ‘Inleiding recht: kern van het recht’ of ’Inleiding 
recht: juridisch vaardig’. Deze cursussen, met beide een omvang van vijf studiepunten, geven u een eerste indruk van 
de werking van het recht in de samenleving, van de eigen wijze waarop juristen omgaan met het recht en van de 
vaardigheden die u zich als jurist eigen moet maken, zoals het met begrip lezen van wetten en rechterlijke uitspraken 
en het oplossen van een eenvoudige juridische casus. 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.
Er is geen verplichte volgorde in het volgen van deze twee cursussen. Zodoende kunt u op elk gewenst moment van 
het jaar goed voorbereid met de bacheloropleiding van start gaan en kennismaken met de manier van studeren bij 
de Open Universiteit. Het verdient aanbeveling de twee ‘Inleiding recht’-cursussen te volgen, alvorens aan de andere 
propedeusecursussen te beginnen. 
 
In de digitale leeromgeving van beide cursussen vindt u leereenheden, studeeraanwijzingen, teksten en 
videocolleges, opdrachten met terugkoppelingen en zelftoetsen. Op de cursussites 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 gedachten kunt wisselen.
 
De cursus ‘Inleiding recht: kern van het recht’ start met een landelijke, algemene startbijeenkomst. Verder bieden beide 
‘Inleiding recht’-cursussen 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 cursussen ‘Inleiding recht’ resteren nog vijftig studiepunten van de propedeuse. Indien u circa vier cursussen 
per jaar bestudeert, zult u nog twee jaar studeren om de propedeuse af te ronden. Een kleiner aantal cursussen 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 historische context. 
Ook oefent u diverse juridische vaardigheden in de cursussen.

Onderdeel van de bachelor is de schrijfvaardighedenlijn, waarin u begeleid wordt om uw juridische schrijfvaardigheden 
gedurende uw opleiding te ontwikkelen naar wetenschappelijk masterniveau. In ‘Inleiding Europees recht’ wordt 
veel aandacht besteed aan  de schrijfvaardighedenlijn, waardoor het wenselijk is deze cursus aan het einde van uw 
propedeuse te volgen. 

In de propedeuse worden voor veel cursussen begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van virtuele klassen (zie verderop bij ‘Virtuele klas’). 

Faculteit Rechtswetenschappen Bacheloropleiding rechtsgeleerdheid

Bacheloropleiding
Rechtsgeleerdheid

BACHELOR
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Postpropedeuse en eindopdracht
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 en te 
motiveren. De tentamens van de cursussen bestaan daarom relatief vaak uit open vragen. Cursussen worden 
begeleid via virtuele klassen of kennisclips, discussiegroepen, begeleidingsbijeenkomsten in studiecentra, en 
ondersteuning via e-mail.

De schrijfvaardighedenlijn wordt voortgezet binnen de cursus ‘Schrijven over grondrechten’. 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 rechtsgebieden 
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 opgenomen. 
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. Wij bieden 
de keuzemogelijkheid uit de volgende minors:

De veilige stad, waarin u een idee krijgt wat onder het begrip veiligheid en criminaliteit moet worden  
verstaan en welke actoren in de praktijk betrokken zijn bij de aanpak van veiligheidsproblemen in een 
afgebakende omgeving als een stad/gemeente. De thema’s jeugdproblematiek, radicalisering en terrorisme 
komen expliciet aan bod. 

 

 
Rechtsvergelijking, waarin u vertrouwd wordt gemaakt met zowel algemene als constitutionele rechtsvergelijking 
en de vraagstukken en problemen die zich hierbij kunnen voordoen.

Een interne minor wordt in zijn geheel gevolgd (15 EC). Sommige cursussen uit de interne minors kunnen ook als 
individuele cursus in de externe minor gevolgd worden. 
 
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, dan wel vrijstellingen. Zie hiervoor verderop 
in deze gids, bij ‘Toelating en vrijstellingen’. Denkt u bijvoorbeeld eens aan het volgen van de cursus ‘Inleiding 
filosofie’ of ‘Ethiek’ uit de bacheloropleiding Cultuurwetenschappen, als een waardevolle aanvulling op uw 
ontwikkeling tot academisch jurist. Daarnaast wordt de cursus ‘Dierenrecht’ aangeboden, die als keuzecursus in 
de vrije ruimte gevolgd kan worden.
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 Fernuniversität en de Spaanse 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) – en deze inbrengen in de vrije ruimte. De Open 
Universiteit heeft een uitwisselingsprogramma met deze universiteiten.
Let u hierbij op dat er in ieder geval vooraf schriftelijk toestemming moet worden aangevraagd bij de Commissie voor 
de Examens  met vermelding van inhoud, niveau en omvang van de juridische cursus die u elders wilt gaan doen.

Faculteit Rechtswetenschappen Bacheloropleiding rechtsgeleerdheid

RW.

Psychologie 
Cultuurwetenschappen 
Informatica 
Informatiekunde  
Rechtswetenschappen 
Managementwetenschappen 
Natuurwetenschappen 
Onderwijswetenschappen
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De ondernemer, waarin u kunt kiezen  uit Verzekeringsrecht, Arbeidsovereenkomstenrecht, Arbeid en  
zekerheid en/of Belastingrecht.



De bacheloropleiding is gestructureerd in een zogenaamde kwartielindeling, met 
vaste startmomenten in september, november, februari en april. Voor de cursussen met 
een vast startmoment is het van belang u tijdig aan te melden, aangezien aanmelding 
na start van de cursus niet meer mogelijk is. Uw studieadviseur helpt u met het maken 
van een studieplanning. Daarnaast bieden wij u online voorbeeldplanningen voor 
een studietempo van 20 of 30 EC per jaar. Deze vindt u in het Opleidingsportaal in uw 
leeromgeving yOUlearn. Wilt u versnellen of juist vertragen? Uw studieadviseur helpt u 
met het maken van een passend studieplan.

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 startdata, data van de tentamens en begeleidingsbijeenkomsten.

Jaarrooster van de  
Bacheloropleiding

Faculteit Rechtswetenschappen Bacheloropleiding rechtsgeleerdheid Jaarrooster
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het startmoment (vast of variabel) en het kwartiel waarin de begeleiding plaatsvindt;

Op de volgende pagina vindt u het jaarrooster. Dit rooster biedt een compact overzicht van:

de actuele versie (de cursuscode) en de omvang van elke cursus (5, 10 of 15 EC); 

 
de tentamendata (vaste tentamenperiodes bij digitaal groepsgeroosterde tentamens (DGT) of op aanvraag 
indien het een digitaal individueel tentamen (DIT) of opdracht betreft) binnen dit academische jaar.

Met behulp van het jaarrooster kunt u zelf of met behulp van een studieadviseur een studieplanning maken.  
Deze studieplanning kunt u per studiejaar laten vastleggen in een persoonlijk studieplan.

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

<< Terug naar inhoud

Jaarrooster bachelor Rechtsgeleerdheid 2021-2022

kwartiel 1
1 sept - 5 nov ’21

Tentamen  
data

Kwartiel 2
15 nov ’21 - 28 jan ’22

Tentamen  
data

Kwartiel 3
7 feb - 15 apr ’22

Tentamen  
data

Kwartiel 4 
25 apr - 1 jul ’22

Tentamen 
data

B1 PROPEDEUSE (60 EC)
RB3302 Inleiding recht: 
juridisch vaardig (5 EC) (2)

DIT RB3302 Inleiding recht:
juridisch vaardig (5 EC) (2)

DIT

RB0204 Inleiding privaatrecht (10 EC) DIT RB0104 Inleiding strafrecht (10 EC) DIT

RB0302 Inleiding Euro- 
pees recht (5 EC) (i) (2)

15-11, 1-2, 5-7 RB0102 Inleiding  
bestuursrecht (5 EC) 
RB0302 Inleiding Europees 
recht (5 EC) (i) (2)

19-4, 4-7

20-4, 5-7

RB3402 Inleiding recht: kern van het recht (5 EC) (v)
RB0202 Inleiding internationaal recht (5 EC) (v)

RB0012 Inleiding staatsrecht (5 EC) (v)
RB0402 Rechtsgeschiedenis (5 EC) (v)

RB0502 Rechtsfilosofie (5 EC) (v)

DIT
DIT
DIT
DIT 
DIT

B2 POSTPROPEDEUSE - VERPLICHT DEEL (80 EC)
RB1202 Aansprakelijkheids-
recht (5 EC) 

10-11, 3-2, 5-7 RB1102 Bestuursrecht I (5 EC) 
 
RB0912 Ondernemingsrecht 
(5 EC)
RB1502 Recht als  
wetenschap (5 EC) 

31-1, 19-4, 24-8  

DIT

1-2, 20-4, 23-8

RB0602 Overeenkomsten- 
recht (5 EC) 

RB1602 Constitutioneel 
recht (5 EC)

25-4, 7-7

21-4, 5-7

RB0702 De dynamiek van het 
goederenrecht (5 EC) (i)
RB1412 Formeel strafrecht
(5 EC)
RB1702 Schrijven over
grondrechten (5 EC)

DIT

6-7

opdracht

RB1302 Materieel strafrecht (5 EC) (v)
RB1012 Europees recht (5 EC) (v) (i)

RB0812 Burgerlijk procesrecht (5 EC) (v)

8-11, 20-4, 22-8
15-11, 19-4, 23-8
DIT

B3 RB1812 International Law 
(5 EC) (2)

8-11, 1-2, 6-7 RB2402 Verdieping straf 
(proces)recht (5 EC) (i) (2)

2-2, 21-4, 22-8 RB1812 International Law  
(5 EC) (2)

21-4, 6-7 RB2402 Verdieping straf  
(proces)recht (5 EC) (i) (2)

6-7

RB2102 Bestuursrecht II (5 EC) (v) (i)
RB3702 Personen- en familierecht (5 EC) (v)

9-11, 2-2, 4-7 
10-11, 25-4, 23-8

EXTERNE MINOR - VRIJE RUIMTE - KEUZECURSUSSEN (15 EC)
Kan worden ingevuld met overige cursussen of minors uit het OU-aanbod en/of elders gevolgd WO-bacheloronderwijs, danwel vrijstellingen

RB3502 Dierenrecht (5 EC) opdracht

RB2002 Inleiding criminologie (5 EC) (v)
RB2902 Open module (5 EC) (v) (i)

opdracht
opdracht

INTERNE MINOR (15 EC)
Minor de ondernemer (keuze 3 uit 4)

RB3602 Arbeid en
zekerheid (k)

opdracht

RB2702 Verzekeringsrecht (5 EC) (v) (k) 
RB1912 Belastingrecht (5 EC) (v) (k)

RB2602 Arbeidsovereenkomstenrecht (5 EC) (v) (k)

8-11, 19-4, 4-7
10-11, 21-4, 23-8
9-11, 20-4, 24-8

Minor de veilige stad Minor Rechtsvergelijking

RB0006 De veilige stad (15 EC) opdracht RB3002 Inleiding rechts- 
vergelijking (5 EC) (k)

opdracht RB3102 Constitutionele
rechtsvergelijking (5 EC) (k)

opdracht

RB2802 Zomerschool:
Recht in Europa (5 EC) (v) (i)
óf
RB3202 Virtueel advies-
bureau constitutioneel
hof (5 EC) (i)

opdracht

opdracht

EINDOPDRACHT (10 EC)
RB2502 Bachelor essay publiekrecht (5 EC) (i) (2) óf
RB3802 Bachelor essay privaatrecht (5 EC) (i) (2)  

RB9902 Integratiepracticum (5 EC) (i) (2) 

opdracht
opdracht 
 
opdracht

RB2502 Bachelor essay publiekrecht (5 EC) (i) (2) óf
RB3802 Bachelor essay privaatrecht (5 EC) (i) (2)  

RB9902 Integratiepracticum (5 EC) (i) (2) 

opdracht
opdracht
 
opdracht

(v)     =   deze cursus heeft een variabel startmoment
(2)   =   deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden
(i)     =   deze cursus heeft een ingangseis
(k)   =   deze cursus kan gevolgd worden als keuzecursus in de vrije ruimte
DIT =   digitaal individueel geroosterd tentamen (voorheen CBI tentamen) 

Indien er maar 1 of 2 tentamendata vermeld staan, vindt de tweede of derde tentamenkans plaats in het volgende academische jaar. 
Met behulp van het jaarrooster kunt u zelf, of met behulp van een studieadviseur, een studieplanning maken. Deze studieplanning kunt 
u per jaar laten vastleggen in een persoonlijk studieplan. 
Let op: tentamendata zijn onder voorbehoud. Zie voor definitieve data de cursusbeschrijving op www.ou.nl/studieaanbod.

http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3302
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3302
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3302
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3302
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0204
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0104
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0302
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0302
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0102
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0102
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0302
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0302
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3402
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0202
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0012
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0402
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0502
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1202
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1202
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1102
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0912
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0912
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1502
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1502
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0602
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0602
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1602
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1602
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0702
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0702
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1412
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1412
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1702
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1702
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1302
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1012
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0812
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1812
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1812
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2402
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2402
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1812
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1812
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2402
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2402
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2102
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3702
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3502
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2002
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2902
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3602
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3602
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2702
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB1912
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2602
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB0006
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3002
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3002
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3102
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3102
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2802
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2802
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3202
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3202
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3202
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2502
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3802
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB9902
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB2502
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB3802
http://www.ou.nl/studieaanbod/RB9902
http://www.ou.nl/studieaanbod


Masteropleiding
Rechtsgeleerdheid
U wordt toegelaten tot de masteropleiding als 
u een universitaire bacheloropleiding of het 
schakelprogramma 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. De 
masteropleiding is niet alleen gericht op kennis van het positieve recht, die soms snel vergankelijk is, 
maar streeft naar werkelijk inzicht in het recht, in een academische omgeving waar de vraag ‘waarom?’ 
veelvuldig wordt gesteld. Na het afronden van de masteropleiding moet u in staat zijn om steeds 
zelfstandig uw juridische kennis te actualiseren.

In de masteropleiding ontstaat verdieping doordat de onderwerpen of de wijze waarop deze worden 
gepresenteerd grensoverschrijdend zijn. Daardoor zal een ‘buitenstaandersblik’ ontstaan die moet 
leiden tot een beter inzicht van de inrichting, opbouw en kenmerkende elementen van het Nederlandse 
recht en de invloed 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 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 Internationaal en Europees recht

generiek profiel, waarin u zelf een combinatie van profielvakken maakt.

Faculteit Rechtswetenschappen Masteroropleiding rechtsgeleerdheid

Aanmelding voor de masteropleiding 
Als u voldoet aan de toelatingseisen voor de masteropleiding, heeft u eerst een adviesgesprek met  
uw studieadviseur. Op www.ou.nl/rwmaster staat hierover meer informatie en kunt u zich aanmelden 
voor een dergelijk gesprek. Studenten die dat willen krijgen advies voor een persoonlijk studieplan.  
Bij de meeste mastercursussen is deelname aan activiteiten 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 digitale leeromgeving yOUlearn 
volgen.

Na toelating tot de masteropleiding krijgt u een online studiepad, dat u kunt raadplegen via MijnOU. De 
master heeft vier startmomenten per jaar, namelijk september, november, februari en april. Een student 
die zijn bachelor bijna formeel heeft afgerond, kan voorwaardelijk worden toegelaten en zijn studie 
voortzetten. Uw studieadviseur kan u adviseren over de mogelijkheden. 
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Algemeen verplicht deel Profielvakken

De masteropleiding kent meerdere instroommomenten. Bij 
een start in september of november volgt u eerst de vakken 
van het algemeen verplicht deel. Indien u start in februari of 
april volgt u eerst de profielvakken en daarna de vakken van 
het algemeen verplicht deel.

Toelichting

Het algemeen verplicht deel van de masteropleiding bestrijkt 
de eerste twee kwartielen van het jaar en bevat twee cursussen, 
‘Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels’ 
en ‘Methodologie van de Rechtswetenschap’ van 7,5 EC. De 
cursusbeschrijvingen vindt u achter in deze gids.

U kunt het derde en vierde kwartiel in het eerste jaar op twee 
manieren invullen, namelijk als specialisatieprofiel of als 
generiek 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 generiek 
profiel kiezen. In dat geval is de keuze uit de verdiepende 
profielcursussen naar eigen wens samen te stellen. De cursussen 
en de data waarop deze worden aangeboden, staan vermeld in 
het hierna volgende jaarrooster.

Scriptie

Het scriptietraject wordt ieder kwartiel aangeboden en bevat 
verplichte begeleidingsactiviteiten. Tijdens het eerste deel van  
de scriptie wordt een onderzoeksplan geschreven.

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.

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 vooropleiding. 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 examencommissie 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 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. Meer informatie vindt u op de website van Schakelzone Recht. 

 
Opbouw van de masteropleiding
De begeleiding van de mastercursussen vindt plaats in vooraf vastgestelde periodes. U vindt deze periodes in het jaarrooster.

Keuzevakken

In het tweede jaar volgt u twee keuzevakken. De keuzevakken 
zijn verdeeld over de kwartielen, waarbij begeleiding en 
tentaminering wordt aangeboden in het ingeplande kwartiel. 
Het is tevens mogelijk om één of meer profielvakken als 
keuzevak te volgen. Alle cursusbeschrijvingen vindt u achter in 
deze gids.

1e kwartiel 2e kwartiel 3e kwartiel 4e kwartiel

JAAR 1 Algemeen verplicht deel 15 EC Profielvakken 15 EC

2 cursussen van 7,5 EC 2 cursussen van 7,5 EC 

JAAR 2 Keuzevakken 15 EC óf scriptie 15 EC Keuzevakken 15 EC óf scriptie 15 EC

2 cursussen van 7,5 EC 2 cursussen van 7,5 EC 

Faculteit Rechtswetenschappen Masteroropleiding rechtsgeleerdheid
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Jaarrooster master Rechtsgeleerdheid 2021-2022

kwartiel 1
1 sept - 5 nov ’21

Tentamen  
data

Kwartiel 2
15 nov ’21 - 28 jan ’22

Tentamen  
data

Kwartiel 3
7 feb - 15 apr ’22

Tentamen  
data

Kwartiel 4 
25 apr - 1 jul ’22

Tentamen  
data

VERPLICHT ALGEMEEN DEEL (15 EC) PROFIELVAKKEN (15 EC)
RM3203 Methodologie 
van de Rechtswetenschap 
7,5 EC

opdracht RM3103 Doorwerking van 
Europees recht in nationale 
rechtsstelsels 7,5 EC

1-2, 19-4, 6-7

Profiel Privaatrecht

RM2603 Opstellen en beoor-
delen van contracten 7,5 EC

opdracht RM3503 Europees privaat-
recht 7,5 EC (i)

opdracht

Profiel Staats- en bestuursrecht

RM3403  Bestuurs(proces)
recht in een veranderende 
rechtsorde 7,5 EC (i)

opdracht RM2703 Staatsrecht in 
beweging 7,5 EC (i)

opdracht

Profiel Strafrecht

RM0003 Strafrecht en  
mensenrechten 7,5 EC (i)

opdracht RM0203 Strafrechtspleging 
in de digitale samenleving 
7,5 EC (i)

5-7

Profiel Internationaal en Europees recht

RM3003 Sociale markteco-
nomie en EU-recht 7,5 EC

opdracht RM3303 Contemporary 
Issues in International Law 
7,5 EC

5-7

KEUZECURSUSSEN (15 EC)
RM3603 Gegevensbe-
scherming: de AVG en de 
UAVG 7,5 EC

8-11, 31-1, 6-7 RM1003 Juridische aspecten 
van financiële dienstverlening 
7,5 EC

opdracht RM1203 Consumentenrecht 
7,5 EC

opdracht

RM2403 (Gezondheids-)Zorg 
en recht 7,5 EC

opdracht RM2503 Algemene  
voorwaarden 7,5 EC

opdracht

RM2903 Internationale 
mensenrechten in de stad 
7,5 EC

opdracht RM1103 Europees 
mededingingsrecht 7,5 EC

3-2, 21-4, 23-8 RM2803 Bescherming van 
persoonsgegevens in een 
strafrechtelijke context  
7,5 EC (K3)

opdracht

RM0103 Organisatiecrimi-
naliteit 7,5 EC (2)

opdracht RM0103 Organisatie-
criminaliteit 7,5 EC (2)

opdracht

RM0903 Strafrechtelijk
bewijs 7,5 EC (2) (i)

opdracht RM0703 Sanctierecht
7,5 EC (2) (i)

opdracht RM0903 Strafrechtelijk
bewijs 7,5 EC (2) (i)

opdracht RM0703 Sanctierecht
7,5 EC (2) (i)

opdracht

RM2303 De strafrechte- 
lijke aanpak van terrorisme 
7,5 EC (2) (i)

15-11, 2.2, 4-7 RM2303 De strafrechtelijke 
aanpak van terrorisme 7,5 
EC (2) (i)

4-7

RM1343 Omgevingsrecht 
7,5 EC (i)

Opdracht RM2103 Europees  
bestuursrecht 7,5 EC

opdracht RM2203 Masterclass De 
toekomst van de democratie 
7,5 EC

opdracht

RM0813 Insolventierecht 7,5 EC (v)
RM1903 Master zomerschool recht in Europa 7,5 EC (v) (i)

RM0603 Internationaal strafrecht 7,5 EC (v) (i)
RM3703 Handelsrecht en IPR: handelscontracten in een internationale context 7,5 EC (v)

15-11, 20-4, 22-8
opdracht
9-11, 25-4, 24-8
10-11, 25-4, 23-8

EINDOPDRACHT (15 EC)
RM9906 Scriptie 15 EC (i) opdracht RM9906 Scriptie 15 EC (i) opdracht RM9906 Scriptie 15 EC (i) opdracht RM9906 Scriptie 15 EC (i) opdracht

(v)   =   deze cursus heeft een variabel startmoment
(2)   =   deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden
(i)     =   deze cursus heeft een ingangseis 

Indien er maar 1 of 2 tentamendata vermeld staan, vindt de tweede of derde tentamenkans plaats in het volgende academische jaar. 
Met behulp van het jaarrooster kunt u zelf, of met behulp van een studieadviseur, een studieplanning maken. Deze studieplanning kunt 
u per jaar laten vastleggen in een persoonlijk studieplan.  
 
Let op: tentamendata zijn onder voorbehoud. Zie voor definitieve data de cursusbeschrijving op www.ou.nl/studieaanbod.

http://www.ou.nl/studieaanbod/RM3203
http://www.ou.nl/studieaanbod/RM3203
http://www.ou.nl/studieaanbod/RM3203
http://www.ou.nl/studieaanbod/RM3203
http://www.ou.nl/studieaanbod/RM3103
http://www.ou.nl/studieaanbod/RM3103
http://www.ou.nl/studieaanbod/RM3103
http://www.ou.nl/studieaanbod/RM2603
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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 zonder civiel effect te volgen (www.ou.nl/rwmaster), of een vrije 
master zonder civiel effect.

De vrije masteropleiding
De Open Universiteit biedt ook een vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan. Na het afronden 
hiervan heeft u een mastertitel verworven die geen civiel effect geeft. Als u een (individuele) vrije 
master Rechtsgeleerdheid wilt volgen, kiest u zelf een pakket dat u ter goedkeuring voorlegt aan de 
Commissie voor de Examens 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 studieadvies.rechten@ou.nl. Hierin staat beschreven aan welke eisen een 
vrije wetenschappelijke masteropleiding 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 van een Nederlandse universiteit, de 
Universiteit van Aruba of de Universiteit van de Nederlandse Antillen.

afgestudeerden van een geaccrediteerde HBO-Rechtenopleiding; zij kunnen met een 
schakelprogramma van 30 EC tot deze opleiding worden toegelaten.

andere verwante hbo-opleidingen, zoals SJD, HJO, HEAO-MER, geven met een 
schakelprogramma van 60 EC toelating tot de vrije masteropleiding. U kunt alleen tot het 
schakelprogramma worden toegelaten, indien u eerst de cursussen ‘Inleiding recht’ met succes 
heeft gevolgd. Meer informatie vindt u op www.schakelzone.nl.

Masteroropleiding rechtsgeleerdheid

STUDEREN
OP JOUW 
EIGEN  
MANIER

2221 << Terug naar inhoud

http://www.ou.nl/rwmaster
mailto:studieadvies.rechten%40ou.nl?subject=
http://www.schakelzone.nl


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 website en in 

yOUlearn vindt u per cursus welke begeleidingsvorm er 

wordt aangeboden.

Het uitgangspunt bij de Open Universiteit is dat u veelal zelfstandig studeert. Er wordt 
echter ook begeleiding aangeboden. In de master- en de bachelorcursussen met een 
vast startmoment wordt het onderwijs gestructureerd aangeboden. Het studiejaar is 
verdeeld in kwartielen (tien studieweken, gevolgd door een tentamenweek).  
De begeleiding is niet extra (en vrijblijvend), maar vormt een onderdeel van het onder-
wijs. In de periode dat het onderwijs gepland staat, vinden begeleidingsbijeenkomsten 
en andere onderwijsactiviteiten plaats en kunt u altijd een beroep doen op de docent.  
Bij cursussen met een variabel startmoment wordt ‘standaardbegeleiding’ geboden.

Standaardbegeleiding
Iedere cursus heeft één of meer docenten bij wie u terecht kunt voor inhoudelijke vragen 
over een cursus. Dit kan via de cursussite in yOUlearn. In de digitale leeromgeving zijn dis-
cussiegroepen ingericht. Hier kunt u met medestudenten en met een begeleider/docent 
informatie uitwisselen en discussiëren over de studiestof.

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

In de virtuele klas, bereikbaar via de digitale leeromgeving, kunt u vanaf elke computer 
met internetverbinding en audiovoorzieningen live deelnemen aan een interactieve 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 yOUlearn vindt u alle benodigde informatie 
over de virtuele klas.

Op de cursussite in yOUlearn vindt u informatie over geplande bijeenkomsten. Hier wordt 
u tevens op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen van data, locaties en spreek-
uurtijden van de begeleider van de cursus. Raadpleeg daarom regelmatig deze rubriek.

Studieondersteuning en advies
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Een persoonlijk studieadvies

Als student van de opleidingen Rechtsgeleerdheid kunt 
u een beroep doen op een studieadviseur die fungeert 
als vast aanspreekpunt tijdens uw verdere studie.  
De studieadviseur kan u in de meeste gevallen verder 
helpen bij vragen en problemen op het gebied van uw 
studie die niet direct met de cursusinhoud te maken 
hebben. Zo nodig legt de studieadviseur contacten 
met de juiste medewerkers bij onze instelling. Met de 
studieadviseur kunt u een adviesgesprek voeren om 
samen een optimaal studietraject te bepalen.

Verder is de studieadviseur gedurende de gehele opleiding het 
aanspreekpunt voor alle zaken rond studieplanning en studie-
aanpak. U kunt zich via www.ou.nl/aanvragen-van-studieadvies 
aanmelden voor een adviesgesprek.  
Voor studieplanningsvragen kunt u contact opnemen met de  
studieadviseurs via telefoon +31 (0)45 - 5762888 of e-mail 
studieadvies.rechten@ou.nl.

Met algemene vragen over bijvoorbeeld kosten of procedures kunt 
u terecht bij de afdeling Service en informatie via info@ou.nl.

Onze studieadviseurs  
Rechtswetenschappen 
 
 

mw. M. Wigman 
mw. M. Slangen 
mw. A. Daemen
mw. E. Gubbels

Faculteit RechtswetenschappenOpen Universiteit

#Toegankelijk

Universitair  
onderwijs en  
onderzoek.  
Altijd en 
overal  
bereikbaar. 
 
Voor  
iedereen.

#DenkOpen
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Toelating en vrijstelling
Toelating tot de bacheloropleiding is mogelijk voor 
iedereen van achttien jaar of ouder. U kunt zich via 
www.ou.nl/rwbachelor rechtstreeks aanmelden voor de 
bacheloropleiding. Voor deelname aan de masteropleiding 
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 één of meer vrijstellingen. Meer 
informatie vindt u op www.ou.nl/vrijstelling.

Vrijstelling binnen de bacheloropleiding
Een verzoek tot vrijstelling voor de bacheloropleiding doet u gelijktijdig met uw aanmelding voor de opleiding via MijnOU, uiterlijk 
acht weken voor uw gewenste startmoment. De kosten hiervan vindt u op www.ou.nl/vrijstelling.
Alleen aan een officiële, persoonlijke beschikking van de examencommissie (met betrekking tot vrijstelling of toelating) kunt u 
rechten ontlenen. De afstudeeropdrachten zijn uitgesloten van vrijstelling. Indien u wilt starten met de opleiding, in afwachting van 
uw vrijstellingsbeschikking, kunt u contact 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 bachelorgetuigschrift Rechtsgeleerdheid van de 
Open Universiteit, dan wel van een andere Nederlandse Universiteit, de Universiteit van Aruba of de Universiteit van de Nederlandse 
Antillen. Studenten met een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van een andere Nederlandse universiteit dienen bij hun aanvraag 
tot toelating een ‘Bachelorsupplement ten behoeve van het civiel effect’ mee te sturen. Een dergelijk supplement wordt verstrekt 
door de universiteit/faculteit waar het bachelorgetuigschrift is behaald. Een verzoek tot toelating tot de masteropleiding (evt. via 
een schakelprogramma) doet u gelijktijdig met uw aanmelding voor de opleiding via MijnOU, uiterlijk acht weken voor uw gewenste 
startmoment. Ook wanneer u rechtstreeks doorstroomt van de bacheloropleiding van de Open Universiteit naar de masteropleiding 
moet u een toelatingsverzoek indienen.
Nadat de toelating is verkregen, heeft u voor de inschrijving van de mastercursussen eerst een adviesgesprek met de studieadviseur, 
zodat een voor u optimaal studieplan kan worden samengesteld. Daarna schrijft u zich in voor de geplande cursussen. Zie voor meer 
informatie hierover: www.ou.nl/rwmaster.

Toelating via een schakelprogramma
Behalve de rechtstreekse toelating is het ook mogelijk toegelaten te worden na afronding van een schakelprogramma. Daarmee 
worden studenten met een opleiding 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 kennis en 
vaardigheden op 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 de facultaire toetsingscommissie, namens de 
decaan, een schakelprogramma op maat vastgesteld.

Civiel effect (dat toegang geeft tot de togaberoepen) wordt enkel verkregen bij afronding van 
de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, na afronding van een Nederlandse bacheloropleiding 
Rechtsgeleerdheid of de opleiding HBO-Rechten en een afgerond schakelprogramma.

Vrijstelling binnen de masteropleiding
Binnen een masteropleiding wordt vrijstelling verleend, indien er voldoende overeenstemming is 
naar inhoud, omvang en niveau tussen de door u gevolgde cursussen en de mastercursussen van de 
Open Universiteit. Elders gevolgde juridische mastercursussen die niet overeenkomen met juridische 
mastercursussen van de OU, kunnen leiden tot een vrijstelling in de keuzecursusruimte. Echter, voor 
het verkrijgen van een OU-getuigschrift dient u minimaal 25% van de masteropleiding bij de Open 
Universiteit te hebben gevolgd. De scriptie is uitgesloten van vrijstellingverlening.
Bachelorcursussen leiden nimmer tot een vrijstelling binnen de masteropleiding. Binnen de vrije master 
wordt geen vrijstelling verleend.

Faculteit Rechtswetenschappen Toelating en vrijstelling
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Aanmelden en kosten
Nadat u zich heeft aangemeld voor de bacheloropleiding 
via Studieaanbod kunt u zich via uw online studiepad 
in MijnOU aanmelden voor de bachelorcursussen. Het is 
tevens mogelijk om u via dezelfde link aan te melden voor 
een losse bachelorcursus. In de masteropleiding verloopt 
de aanmelding voor de mastercursus eveneens via het 
online studiepad, nadat u uw toelatingsbeschikking hebt 
verkregen.

Waar meld ik mij voor aan?
U meldt zich aan voor een cursus. De inschrijvingsduur voor een cursus bedraagt twaalf maanden. Binnen deze twaalf 
maanden heeft u drie tentamenkansen. 

Wanneer aanmelden?
In het jaarrooster (op pagina 16 en 20 in deze gids) staat weergegeven in welke kwartielen de cursussen geroosterd zijn. 
U kunt hiermee (samen met uw studieadviseur) een planning maken. U dient rekening te houden met vaste aanmelddata, 
eventuele ingangseisen, 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 gebruik kunt 
maken van de geroosterde tentamendata. 
Voor cursussen met een vast startmoment adviseren wij u aan te melden tot uiterlijk twee weken voor de start, zodat u tijdig 
de beschikking heeft over uw studiemateriaal. Tien weken voor de start van de cursus kunt u al toegang krijgen tot de online 
leeromgeving. Uw inschrijfrechten gaan van start op de startdatum van de cursus. Aanmelden na de start van de cursus is 
niet mogelijk. Gegevens over tentamendata en begeleidingsbijeenkomsten vindt u in ‘studieaanbod’ en op de cursussite 
in yOUlearn. De einddatum van uw inschrijving vindt u op het inschrijvingsbewijs, dat u ontvangt nadat uw aanmelding is 
verwerkt. Dit is tevens zichtbaar in uw studiepad.

Tentaminering 1e kwartiel
start 1 september 2021

2e kwartiel
start 15 november 2021

3e kwartiel
start 7 februari 2022

4e kwartiel
start 25 april 2022

Laatste aanmelddatum 31 augustus 2021 14 november 2021 6 februari 2022 24 april 2022

Adviesdatum aanmelden 15 augustus 2021 31 oktober 2021 23 januari 2022 10 april 2022

Faculteit Rechtswetenschappen Toelating en vrijstelling

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. 

U geeft bij het aanmelden voor cursussen zelf aan hoe u 
wilt betalen. U kunt kiezen voor betaling per factuur (in één 
termijn) of per eenmalige machtiging voor automatische 
incasso (in één, twee, zes of twaalf termijnen). Binnen de 
inschrijvingsduur van twaalf maanden zijn inbegrepen per 
cursus: drie tentamenkansen, de bij de cursus behorende 
begeleiding en toegang tot de online leeromgeving. Ook 
ontvangt u het bijbehorende studiemateriaal en kunt u 
gebruikmaken van de faciliteiten van een studiecentrum.

Levenlanglerenkrediet
Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van 
studiefinanciering die ook voor studenten van de 
Open Universiteit beschikbaar is. Dit is mogelijk voor 
bachelor- en mastercursussen en cursussen van een 
schakelprogramma (na formele toelating). De uitvoering van 
het levenlanglerenkrediet gebeurt door DUO. 

Verlaagd wettelijk collegegeld
Begint u voor het eerst met een bacheloropleiding, dan 
kunt u in aanmerking komen voor halvering van het 
verschuldigde wettelijk collegegeld. De voorwaarden vindt u 
op www.rijksoverheid.nl.
U kunt ook op Mijn DUO via Mijn studies en Diploma’s een 
indicatie opvragen van het collegegeld dat u betaalt. 
 
 

Korting op collegegeld
Komt u niet in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet, 
dan geeft de Open Universiteit in een aantal situaties op 
grond van de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit 
(KCOU) een korting van 50% of 80% op het wettelijk 
collegegeld aan studenten met een laag inkomen. 

Lerarenbeurs voor scholing
Bent u bevoegd leraar in het primair, voortgezet, speciaal 
onderwijs of in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? 
Dan kunt u bij DUO een Lerarenbeurs voor scholing 
aanvragen. 

Belastingaftrek studiekosten
Soms kunt u studiekosten aftrekken als u aangifte 
inkomstenbelasting doet, maar dit is aan regels gebonden. 

Profileringsfonds
De Open Universiteit heeft een Regeling profileringsfonds. 
Deze regeling heeft als belangrijkste doel om studenten 
tegemoet te komen die – als gevolg van bijzondere 
omstandigheden – studievertraging oplopen en hierdoor 
niet in staat zijn om de cursus(sen) waarvoor ze staan 
ingeschreven voor het einde van de inschrijftermijn af te 
ronden. 

Met vragen over kosten of het profileringsfonds kunt u 
contact opnemen met de afdeling Service & informatie via 
+31 (0)45 576 28 88 (maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 
18:00) of via e-mail: info@ou.nl.

Hoe kan ik aanmelden?
Op www.ou.nl/studieaanbod staan alle cursussen uitgebreid beschreven. Daar kunt u direct doorklikken om u aan te melden 
voor de gewenste cursus. Als u reeds beschikt over een studiepad, dan zijn uw persoonlijke gegevens al ingevuld en kunt u via 
uw studiepad aanmelden voor cursussen. Is online aanmelden niet mogelijk? Neem dan contact op met info@ou.nl.
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Elke cursus wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan 
een digitaal groepsgeroosterd of digitaal individueel 
geroosterd tentamen, een mondeling tentamen, 
een bijzondere verplichting of een combinatie van 
tentamenonderdelen zijn. Een tentamen kan bestaan 
uit één of meer (deel)toetsen. Voor alle cursussen geldt: 
per cursus heeft u binnen de inschrijfduur van twaalf 
maanden drie tentamenkansen. Dit betekent dat u 
een tentamen, indien u de cursus niet bij de eerste 
tentamenkans met goed gevolg afrondt, nog maximaal 
tweemaal kunt herkansen.

Bij een cursus met een vast startmoment vindt het eerste tentamen plaats aan het einde van het kwartiel waarin de 
begeleiding plaatsvindt. Het eerste hertentamen is gepland aan het einde van het eerstvolgende kwartiel. Een derde 
tentamenmogelijkheid wordt een kwartiel voor het einde van uw inschrijfrechten geboden. In de cursusbeschrijving op 
Studieaanbod ziet u hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Bij cursussen met een variabel startmoment dient u 
uw startmoment goed te plannen om optimaal gebruik te kunnen maken van de geboden tentamenmogelijkheden. 

Tentamenvormen
Digitaal groepsgeroosterd en digitaal individueel geroosterd tentamen
Individueel geroosterde en groepsgeroosterde tentamens bestaan uit gesloten vragen (meerkeuze of juist/onjuist)  
en/of open vragen. 
Groepsgeroosterde tentamens (voorheen regulier schriftelijke tentamens en CBG tentamens) worden minimaal drie keer 
per jaar afgenomen op vaste data tijdens de tentamenweken. U meldt zich aan voor de uiterste aanmeldtermijn. Het eerste 
tentamen van een cursus met een vast startmoment staat geroosterd aan het einde van het kwartiel waarin de begeleiding 
van de cursus afloopt.
Bij individueel geroosterde tentamens (voorheen CBI tentamens) kunt u zelf uw tentamensessie kiezen uit de beschikbare 
geplande sessies. Aanmelden is mogelijk tot vijf werkdagen voor het tentamen (mits er tentamensessies beschikbaar zijn).
Wij adviseren het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment af te leggen aan het einde van het kwartiel 
waarin de begeleiding van de cursus afloopt. Wilt u eerder tentamen afleggen (binnen het kwartiel), dan is dit ook mogelijk. 
Volgt u een cursus met een variabel startmoment, dan kunt u zelf bepalen wanneer u tentamen wilt doen binnen de 
inschrijfduur van twaalf maanden. 

Tentamens
U legt het tentamen af in een studiecentrum van de OU, of 
thuis met online surveillance.  

De uitslag van een individueel of groepsgeroosterd 
tentamen wordt uiterlijk twintig werkdagen na de 
tentamendatum verzonden.

Bijzondere verplichting/opdracht
Een opdracht kan een werkstuk, practicum, paper, 
presentatie, casus e.d. zijn. Concrete informatie over 
de inhoud, uitvoering en beoordeling vindt u in de 
cursusbeschrijving op Studieaanbod of op de cursuspagina 
in de online leeromgeving. Een bijzondere verplichting moet 
op een vast moment of binnen een vooraf vastgestelde 
tentamenperiode worden voldaan. 

Mondeling tentamen
Mondelinge tentamens worden op afspraak of in vaste 
periodes afgenomen. Op de cursuspagina in yOUlearn 
is aangegeven op welke wijze een afspraak/aanmelding 
plaatsvindt.
In de cursusbeschrijving op Studieaanbod ziet u hoe en 
wanneer de cursus getentamineerd wordt. Zo kunt u uw 
studie optimaal plannen. 

Online thuistentamen
U kunt voor individueel of groepsgeroosterde tentamens 
in veel gevallen ook thuis online tentamen doen. Bent u 
ingeschreven voor een cursus, kijk dan voor meer informatie 
in MijnOU.

Bijzondere doelgroepen
Voor studenten met een functiebeperking, studenten die 
langdurig buiten Europa verblijven of studenten in detentie 
gelden andere procedures, aanmeld- en uitslagtermijnen. 
Kijkt u voor meer informatie over de mogelijkheden op 
www.ou.nl/tentamen.

Opmerkingen, inzage en beroep - na afloop  
van een tentamen
Reacties naar aanleiding van een groepsgeroosterd 
tentamen kunt u binnen vijf werkdagen na de 
bekendmaking van het voorlopige antwoordmodel  
per e-mail naar de Commissie voor de Examens  
(cve.sec@ou.nl) sturen. Reacties n.a.v. van een individueel 
geroosterd tentamen zijn niet mogelijk aangezien bij een 
individueel geroosterd tentamen de uitslag direct na afloop 
van het tentamen wordt vastgesteld. U kunt wel eventueel 
inzage in het tentamen aanvragen en beroep aantekenen 
tegen de uitslag. Meer informatie leest u in de Tentamen-  
en examenprocedures op www.ou.nl/documenten. 

Oefententamens
Om u goed te kunnen voorbereiden op het tentamen, zijn er 
in het studiemateriaal oefententamens opgenomen, zodat 
duidelijk is wat u tijdens het tentamen mag verwachten. 
Het resultaat van uw tentamen wordt binnen vier weken na 
het tentamen bekendgemaakt. Na het succesvol afronden 
van een cursus ontvangt u een certificaat. Een certificaat 
kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of 
hogescholen.

Faculteit Rechtswetenschappen Tentamens

Aanmelden voor tentamens
Voor alle tentamens moet u zich op tijd aanmelden. U meldt zich online aan voor een tentamen via MijnOU > Aanmelden 
tentamen. Hier kunt u ook de voortgang van uw aanmelding volgen. 
Heeft u zich aangemeld voor een tentamen, maar verschijnt u niet of start u het tentamen met proctoring niet, dan vervalt de 
tentamenkans. Afmelden met behoud van de tentamenkans is niet mogelijk.

Meer informatie over de verschillende tentamenvormen en over de uiterste aanmeldtermijn vindt u op www.ou.nl/tentamen.

Wordt een cursus uit het aanbod genomen, dan kunt u deze cursus nog gedurende een beperkte periode afronden. In het 
‘Overzicht laatste tentamendata’ vindt u de cursussen die beperkt getentamineerd worden.
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Tentaminering 1e kwartiel
start 1 september 2021

2e kwartiel
start 15 november 2021

3e kwartiel
start 7 februari 2022

4e kwartiel
start 25 april 2022

Tentamenperiode 1e  
entamenmogelijkheid november 2021 februari 2022 april 2022 juli 2022

Tentamenperiode 2e 
tentamenmogelijkheid februari 2022 april 2022 juli 2022 november 2022

Tentamenperiode 3e 
tentamenmogelijkheid juli 2022 augustus 2022 november 2022 februari 2023
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Gerlof Meijer begon in 1986 bij de 
Open Universiteit aan een 
rechtenstudie en studeerde in 1992 
samen met vijf anderen, de eerste 
groep afgestudeerden aan de OU, af.
‘Mijn studie heeft ervoor gezorgd dat 
ik sta waar ik nu sta. Ik ben nu senior 
rechter in de rechtbank Overijssel en 
doe daarnaast binnen het strafrecht 
nog veel meer.’ 
 
‘Ik geef cursussen bij diverse 
onderwijsinstellingen en ben 
mede auteur van een groot aantal 
strafrechtelijke werken. Een aantal 
boeken zijn verplichte lesstof aan 
universiteiten en hogescholen.  
Last but not least: ik ben de eerste 
Nederlandse rechter die op de 
planken staat met de voorstelling 
Strafrecht? Levensecht!.’

MIJN STUDIE 
HEEFT ERVOOR 
GEZORGD DAT  
IK STA WAAR IK 
NU STA

Gerlof Meijer

Rechtsgeleerdheid

AlumnusMaster

HET  
FACILITEREN  
VAN ZELFSTUDIE
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Maria-Louise Atsma en Kirsten 
Freichmann kennen elkaar van het 
eerste jaar in het hbo. Sindsdien 
kiezen ze een vergelijkbare 
onderwijsroute.  
 
Via Schakelzone bereiden ze zich voor 
om straks door te stromen naar een 
masteropleiding Rechtsgeleerdheid. 
Maar Schakelzone is niet alleen 
maar de toegangsweg naar de 
masteropleiding:  

'Het zelfstandig studeren leert ons 
veel meer. Je bent letterlijk op jezelf, 
je wilskracht en je vaardigheden 
aangewezen. Het is niet echt een 
lekkere verkoopzin - Leer jezelf 
kennen bij Schakelzone! -  maar dat 
is wel precies wat er gebeurt. En 
dat is een prima aanvulling bij het 
verder ontwikkelen van ons AQ 
(adaptablity quotient, oftewel je 
aanpassingsvermogen).  We zien het 
als de bonus van Schakelzone.’

Kirsten Freichmann & Maria-Louise Atsma

Studentes Rechtsgeleerdheid

LEREN OM FLEXIBEL OM  
TE GAAN MET WAT ER  
ALLEMAAL OP JE PAD KOMT 

Open Universiteit

<< Terug naar inhoud



MijnOU
Als student heeft u via MijnOU toegang tot een aantal 
online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. U 
kunt bijvoorbeeld digitaal aanmelden voor tentamens, uw 
studiepad bekijken en u aanmelden voor cursussen en u 
heeft toegang tot uw digitale leeromgeving. U logt in met 
uw e-mailadres als gebruikersnaam en het wachtwoord 
dat u zelf heeft bedacht bij registratie voor MijnOU. 
Bent u nog geen student, dan kunt u zich via MijnOU 
digitaal aanmelden voor een opleiding en cursussen 
en heeft u onder andere toegang tot Studieaanbod, de 
pagina Studiecoach, brochures en informatie over de 
studiecentra.

Berichtenbox
In MijnOU heeft u een persoonlijke berichtenbox. U 
ontvangt het eerste bericht na aanmelding voor een 
bachelor- of een masteropleiding. U krijgt per e-mail 
een melding als er een bericht in uw berichtenbox is 
geplaatst.

Studiepad
Volgt u een bachelor- of masteropleiding of een schakel-
programma, dan kunt u digitaal de actuele vorderingen 
van uw studie bekijken. Uw studiepad geeft een overzicht 
van het afgelegde, lopende en resterende studiepad van 
uw opleiding. U kunt via uw studiepad een studieplan 
aanvragen.
In het studieplan legt u samen met uw studieadviseur uw 
optimale planning voor het academische jaar vast.

yOUlearn
Als student heeft u toegang tot de digitale leeromgeving 
yOUlearn. Op de cursuspagina vindt u alle voorzieningen 
en informatie die u nodig heeft om te studeren: actuele 
mededelingen, studeeraanwijzingen, leerstof, opdrach-
ten, discussieforum en informatie over begeleiding en 
tentaminering van de cursus. Op het Opleidingsportaal 
vindt u alle opleidingspecifieke informatie vanuit de fa-
culteit: o.a. bereikbaarheid van medewerkers, afstudeer-
informatie en hulpmiddelen bij de studie.

StudiefaciliteitenFaculteit Rechtswetenschappen
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Studiecentra
De Open Universiteit heeft diverse studiecentra in Nederland en Vlaanderen. In de studiecentra in Amsterdam, 
Eindhoven, Parkstad (Heerlen), Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle kunt u terecht voor onderwijs en tentami-
nering. Ook voordat u een studie begint, bent u welkom voor informatie of het inzien van studiemateriaal. Daarnaast 
worden hier regelmatig lezingen georganiseerd. U kunt in onze studiecentra in Enschede, Groningen, Leeuwarden en 
Vlissingen tentamen afleggen.

Bibliotheken
Studenten van de Open Universiteit met geldige inschrijfrechten hebben via MijnOU toegang tot de Bibliotheek Open 
Universiteit. Op bibliotheek.ou.nl vindt u een video met uitleg over het gebruik van de digitale bibliotheek. De collec-
tie omvat digitale versies van toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, bibliografieën en bestanden gerela-
teerd aan de disciplines die binnen de OU aanwezig zijn. Via de bibliotheek heeft u toegang tot Kluwer Navigator en 
Opmaat, zodat u relevante jurisprudentie en juridische artikelen kan raadplegen. Verder kunt u kosteloos lid worden 
van een universiteitsbibliotheek of betalend lid van de Koninklijke Bibliotheek wanneer u boeken wilt lenen of artikelen 
wilt bestellen die niet in de eigen digitale bibliotheek te downloaden zijn.

Academia
U heeft via MijnOU ook gratis toegang tot de mediabibliotheek Academia. Deze bevat een grote collectie beeld- en 
geluidmateriaal over de Nederlandse geschiedenis, de medische wereld, mediageschiedenis, politiek en recht, natuur 
en milieu, entertainment en curiosa. Er zijn polygoonjournaals, amateurfilms, programma’s van de publieke omroep, 
radiofragmenten, foto’s en artikelen te vinden.

SURFspot ICT-webwinkel
Op SURFspot kunt u als student van de Open Universiteit (met geldige inschrijfrechten) tegen voordelige prijzen offici-
ele software zoals Microsoft Office 365 ProPlus en andere ICT-producten bestellen of downloaden.

Modulair
Modulair is het online studentenmagazine voor studenten en alumni van de Open Universiteit. In Modulair komen 
studenten en wetenschappelijke medewerkers aan het woord. Ook vindt u er studienieuws van de faculteiten en een 
overzicht van recent afgestudeerde studenten.

STUDIEFACILITEITEN

Naast het (digitale) studiemateriaal, de inhoudelijke 
studiebegeleiding en begeleidingsbijeenkomsten heeft 
de Open Universiteit allerlei faciliteiten ontwikkeld om 
een zelfstudie op afstand te ondersteunen. Wanneer u 
bent ingeschreven als student krijgt u de beschikking 
over toegang tot allerlei digitale voorzieningen.

Open Universiteit
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Studiefaciliteiten 
 

MijnOU     www.ou.nl/mijnou

yOUlearn    youlearn.ou.nl

Studieaanbod    www.ou.nl/studieaanbod

Nieuws     www.ou.nl/studentennieuws

Studiecentra    www.ou.nl/studiecentra

Bibliotheek    bibliotheek.ou.nl/

Studiecoach    www.ou.nl/studiecoach

Surfspot    www.surfspot.nl

Studie-informatie   www.ou.nl/studieinformatie

Procedures en regelgeving

OER en uitvoeringsregelingen  www.ou.nl/documenten

Getuigschriften   www.ou.nl/getuigschrift

Cum laude afstuderen   www.ou.nl/documenten

Kosten     www.ou.nl/kosten

Beroep- en bezwaarprocedures www.ou.nl/procedures

Klachtencommissie   www.ou.nl/procedures

Drempels weg    www.ou.nl/drempelsweg
(studeren met een functiebeperking)

Studentengremia

Opleidingscommissie RW  youlearn.ou.nl/web/oprw0001/faculteit

Studentenverenigingen   youlearn.ou.nl/web/oprw0001/faculteit

Studentenraad    www.ou.nl/medezeggenschap

Alumni     www.avou.nl
  

StudiefaciliteitenFaculteit Rechtswetenschappen
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De cursusbeschrijvingen zijn 
alfabetisch gerangschikt naar 
opleiding (bachelor en master).
De meest actuele en extra
informatie over ingangs-
voorwaarden, cursusinhoud, 
tentaminering en begeleiding 
vindt u op de websites van de 
bachelor en master. 

Als u een opleiding volgt, 
raadpleeg dan voordat u zich 
aanmeldt voor nieuwe cursussen 
uw persoonlijke online studiepad 
via MijnOU of neem contact op 
met uw studieadviseur.

Cursusaanbod

Let op: binnen de inschrijfduur van een cursus 
(twaalf maanden) heeft u drie tentamenkansen. 
Het is belangrijk dat u de cursus met een variabel 
startmoment goed plant, zodat u binnen deze 
inschrijfduur het maximaal aantal mogelijke 
tentamenkansen kunt benutten. Lukt het niet om de 
cursus af te ronden? Dan moet u zich opnieuw voor de 
cursus inschrijven.
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Aansprakelijkheidsrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis
Voor deze cursus wordt voorkennis van Inleiding privaatrecht 
verondersteld.

Het ‘klassieke’ aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag 
wanneer je geleden schade juridisch kunt afwentelen op 
iemand anders. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat 
het maatschappelijk uiterst belangrijke leerstuk van de 
onrechtmatige daad centraal. Wie iets doet (of nalaat) in strijd 
met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk 
verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is 
in beginsel verplicht de daaruit 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 
bod.

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

www.ou.nl/studieaanbod/RB1202

 

Arbeid en zekerheid

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, 
ontvangt u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang 
tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u 
worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding 
na de adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer 
mogelijk. Deze cursus is onderdeel van de interne minor 
‘De ondernemer’ en kan tevens gevolgd worden als losse 
keuzecursus binnen de externe minor.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau 
van de volgende cursussen: Inleiding privaatrecht en 
Overeenkomstenrecht

De cursus Arbeid en zekerheid is complementair met de 
cursus Arbeidsovereenkomstenrecht. Wie de beide cursussen 
heeft bestudeerd, heeft een breed overzicht met betrekking 
tot het arbeidsrecht.
De inhoud van de cursus Arbeid en zekerheid is gericht op 
het kennisnemen van het systeem van sociale zekerheid en 
de daarbij behorende wetgeving in het algemeen. U neemt 
kennis van de werking van het systeem, de inbedding van 
het systeem en de relaties met het arbeidsrecht en het fiscale 
recht. U plaatst het leerstuk ook in juridisch-economisch en 
historisch perspectief. 
Het is binnen deze cursus niet de bedoeling dat u de actuele 
regelgeving op het gebied van socialezekerheidsrecht leert 
toepassen op uitvoeringsniveau. De stof wordt u ‘tijdloos’ 
aangeboden ter illustratie van bestaande systemen. Dit is 
wenselijk, omdat socialezekerheidsrecht op uitvoeringsniveau 
onderwerp van voortdurende wijzigingen is, maar ook omdat 
u op academisch niveau wordt geacht ‘over de uitvoering 
heen te kunnen kijken’ en inzicht dient te verwerven 
in de werking van de achterliggende structuren en de 
verwevenheid met de politieke actualiteit.

Docenten
Dhr. mr. dr. A.H. Lamers en dhr. mr. dr. J.H. Ermers.

www.ou.nl/studieaanbod/RB3602
 

Arbeidsovereenkomstenrecht

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. Let bij uw 
studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, 
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie 
tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijftermijn. Deze 
cursus is onderdeel van de interne minor ‘De ondernemer’ 
en kan tevens gevolgd worden als losse keuzecursus 
binnen de externe minor. 

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau 
van de volgende cursussen: Inleiding privaatrecht en 
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 wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst is 
neergelegd in Titel 10 van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek. 
De cursus is opgebouwd aan de hand van thema’s, waarbij 
in thema 1 de diverse soorten arbeidsverhoudingen aan 
bod komen (waaronder de arbeidsovereenkomst, de 
uitzendovereenkomst en de overeenkomst van opdracht) en 
in thema 2 de arbeidsvoorwaarden (onder andere de proeftijd, 
loon, vakantie en het concurrentiebeding). In thema 3 komt 
aan de orde wie aansprakelijk is wanneer aan of door een 
werknemer schade wordt toegebracht – de werkgever of de 
werknemer – en wie in de onderlinge verhouding de schade 
moet dragen. De thema’s 4 t/m 6 hebben betrekking op de 
diverse wijzen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst 
(onder andere de opzegging buiten en in de proeftijd, 
ontbinding door de kantonrechter en ontslag op staande 
voet). In thema 7 wordt tot slot aandacht besteed aan de 
diverse organisaties die op het terrein van het internationaal 
arbeidsrecht opereren.

Docenten
Mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh en dhr. prof. mr. J. Rinkes.

www.ou.nl/studieaanbod/RB2602
 

Bachelor essay privaatrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leer-
omgeving en (indien van toepassing) kunt u worden inge-
deeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de advies-
datum kunnen we dit niet garanderen. Na de startdatum 
van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. Naast de 
inschrijving voor de cursus zelf dient u zich aan te melden 
voor een van de begeleidingsgroepen, afhankelijk van 
het door u gekozen rechtsgebied. U dient dit zo spoedig 
mogelijk na de inschrijving voor de cursus te doen. Meer 
informatie hierover vindt u op de cursussite

Ingangseisen
Voor het Bachelor essay kunt u zich niet aanmelden voor-
dat u ten minste 140 studiepunten van de bacheloroplei-
ding heeft behaald, waarbij u in ieder geval de volgende 
cursussen met goed gevolg afgerond dient te hebben en/
of voor ingeschreven dient te zijn: Overeenkomstenrecht, 
Aansprakelijkheidsrecht, De dynamiek van het goederen-
recht, Burgerlijk procesrecht, Bestuursrecht I, Bestuursrecht II, 
Formeel strafrecht en Materieel strafrecht.

In deze cursus komen alle onderzoeks- en schrijfvaardigheden 
die u gedurende uw bachelorstudie aan de Open Universiteit 
heeft opgedaan bij elkaar. Het is daarmee een proeve van 
bekwaamheid in het doen van wetenschappelijk juridisch 
onderzoek en het kunnen publiceren van uw onderzoeksre-
sultaten in een academisch werk op bachelorniveau. U zult 
stap voor stap door dit onderzoeks- en schrijfproces geleid 
worden aan de hand van vier instuuropdrachten. Elk van deze 
instuuropdrachten betreft een belangrijk onderdeel van het 
proces (het zoeken en analyseren van relevant wetenschappe-
lijk bronmateriaal, het formuleren van een probleemstelling, 
het opstellen van een onderzoeksplan en het schrijven van 
het essay). Op deze instuuropdrachten krijgt u individuele be-
geleiding en feedback van een van onze inhoudsdeskundige 
docenten. Bovendien is het geven van feedback op werk van 
uw medestudenten een belangrijk onderdeel van deze cursus. 

Docenten
Dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. dr. M. Reumers en mw. prof. dr. M. 
Malsch.

www.ou.nl/studieaanbod/RB3802
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Eerste kwartiel

Start 1-9-2021

Advies aanmelden 15-8-2021

Aanmelden t/m 31-8-2021

Cursussen Bachelor

42

Tweede kwartiel

Start 15-11-2021

Advies aanmelden 31-10-2021

Aanmelden t/m 14-11-2021

Cursuscode: RB1202
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Cursuscode: RB2602  
Omvang: 5 EC 
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT) 

Cursuscode: RB3802
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Cursuscode: RB3602
Omvang: 5 EC 
Tentamenvorm: opdracht

Eerste kwartiel Tweede kwartiel

Start 01-09-2021 Start 07-02-2022

Advies aanmelden 15-08-2021 Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 31-08-2021 Aanmelden t/m 06-02-2022

Faculteit Rechtswetenschappen
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Bestuursrecht I

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden: 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal en heeft u toegang tot de 
leeromgeving. Bij aanmelding na de adviesdatum kunnen 
we dit niet garanderen. Na de startdatum van de cursus is 
aanmelden niet meer mogelijk.

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

De cursus Bestuursrecht I laat studenten diepgaand 
kennismaken met het materieel bestuursrecht 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 vraagstuk van de rechtstoepassing door het bestuur 
en de handhavingsinstrumenten komen uitgebreid aan de 
orde. Veel 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 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 praktische 
oplossing biedt voor het voorgelegde probleem. De cursus 
behandelt veel rechtspraak en laat de student aan de hand 
van (praktijkgerichte) open (casus)vragen meedenken.

Docenten
Dhr. mr. dr. S.D.P. Kole en dhr. mr. R. Bronsema. 

www.ou.nl/studieaanbod/RB1102 

Belastingrecht

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. Let bij uw 
studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, 
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie 
tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijftermijn. 
Deze cursus is onderdeel van de interne minor ‘De 
ondernemer’ en kan tevens gevolgd worden als losse 
keuzecursus binnen de externe minor.

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

De cursus Belastingrecht biedt een inleiding in het 
Nederlandse belastingrecht. De student krijgt inzicht in 
de structuur van de verschillende belastingwetten, zoals 
inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, 
omzetbelasting en erf- en schenkbelasting. Ook maakt het 
internationale belastingrecht op hoofdlijnen deel uit van deze 
cursus. De student maakt kennis met specifieke denkwereld 
die aan het bestuderen en beoefenen van het belastingrecht 
eigen is.  

In deze cursus komen in het bijzonder de volgende 
onderwerpen aan de orde:
 
structuur van de inkomstenbelasting, loonbelasting en 
vennootschapsbelasting

 

Docenten
Dhr. mr. dr. G.M.C.M. Staats.
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de erf- en schenkbelasting

de beginselen die aan het positieve recht ten grondslag liggen

inleiding in het formele belastingrecht

het internationale belastingrecht

de onderlinge samenhang tussen de genoemde wetten

Cursussen Bachelor

44

Bestuursrecht II

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. Let bij uw 
studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, 
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie 
tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijftermijn.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de 
volgende cursussen: Inleiding bestuursrecht en Inleiding 
staatsrecht. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de 
aanbeveling.

Ingangseisen
De cursus Bestuursrecht I moet zijn behaald voordat er voor 
deze cursus aangemeld kan worden.

De cursus bestuursrecht II valt uiteen in 3 delen:

De cursus behandelt veel rechtspraak en nodigt u uit om 
mee te denken over oplossingen. U verwerft niet alleen 
juridische kennis, maar ontwikkelt ook gevoel voor juridische 
redeneringen.

De cursus Bestuursrecht II geeft een actuele beschrijving van 
het bestuurlijk handhavingsrecht, het bestuursprocesrecht en 
het bestuurlijk schadevergoedingsrecht.

De cursus is inhoudelijk en onderwijskundig zodanig 
opgezet dat u zowel theoretisch als praktisch 
inzicht verwerft in de werking van het bestuurlijk 
handhavingsrecht, het bestuursprocesrecht en het bestuurlijk 
schadevergoedingsrecht. Aan de hand van (praktijkgerichte) 
open vragen leert u mee te denken over de oplossing van de 
in de zelftoetsen voorgelegde juridische problemen.  
De cursus geeft u dus niet alleen juridische kennis, maar 
brengt u ook ‘gevoel’ bij voor juridische redeneringen en leert 
u bestuurs(proces)rechtelijke problemen te herkennen en op 
te lossen.

Docenten
Mw. mr. dr. K. Albers en mw. mr. B. Aarrass.
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Bestuurlijk handhavingsrecht

Rechtsbescherming tegen de overheid

Schadevergoeding bij onrechtmatige en rechtmatige 
overheidsdaad.

Bachelor essay publiekrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ont-
vangt u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de ad-
viesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de startda-
tum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.
Naast de inschrijving voor de cursus zelf dient u zich aan 
te melden voor een van de begeleidingsgroepen, afhan-
kelijk van het door u gekozen rechtsgebied. U dient dit zo 
spoedig mogelijk na de inschrijving voor de cursus te doen. 
Meer informatie hierover vindt u op de cursussite.

Ingangseisen
Voor het Bachelor essay kunt u zich niet aanmelden voordat 
u ten minste 140 studiepunten van de bacheloropleiding 
heeft behaald, waarbij u in ieder geval de volgende 
cursussen met goed gevolg afgerond dient te hebben en/
of voor ingeschreven dient te zijn: Overeenkomstenrecht, 
Aansprakelijkheidsrecht, De dynamiek van het goederenrecht, 
Burgerlijk procesrecht, Bestuursrecht I, Bestuursrecht II, 
Formeel strafrecht en Materieel strafrecht.

In deze cursus komen alle onderzoeks- en schrijfvaardigheden 
die u gedurende uw bachelorstudie aan de OU heeft opgedaan 
bij elkaar. Het is daarmee een proeve van bekwaamheid in 
het doen van wetenschappelijk juridisch onderzoek en het 
kunnen publiceren van uw onderzoeksresultaten in een 
academisch werk op bachelorniveau. U zult stap voor stap door 
dit onderzoeks- en schrijfproces geleid worden aan de hand 
van vier instuuropdrachten. Elke instuuropdracht betreft een 
belangrijk onderdeel (het zoeken en analyseren van relevant 
wetenschappelijk bronmateriaal, het formuleren van een 
probleemstelling, het opstellen van een onderzoeksplan en het 
schrijven van het essay). Bij deze opdrachten krijgt u individuele 
begeleiding en feedback van een inhoudsdeskundige docent. 
Ook het geven van feedback op werk van uw medestudenten is 
een belangrijk onderdeel.

Docenten
Mw. mr. dr. M. Attinger, mw. mr. A. Jordaans 
en mw. mr. I. Braber.
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De dynamiek van het goederenrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Ingangseisen
Voor De dynamiek van het goederenrecht kan niet 
ingeschreven worden voordat inschrijving voor 
Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht heeft 
plaatsgevonden.

In deze cursus worden de raakvlakken tussen het 
verbintenissenrecht en het goederenrecht bestudeerd. De 
cursus geeft onder andere inzicht in de overeenkomst als 
(geldige) titel voor overdracht van goederen. Overdracht van 
goederen (zowel zaken als vorderingsrechten) raakt echter 
niet alleen de rechtspositie van de direct betrokkenen, maar 
kan ook invloed hebben op de rechtspositie van derden 
(denk bijvoorbeeld aan de overdracht van een onroerende 
zaak die is verhuurd). De (potentiële) rechtsgevolgen van 
overeenkomsten voor de vermogensrechtelijke positie van 
derden komen ook in deze cursus aan de orde.

Traditioneel wordt het verschil tussen het goederenrecht 
en het verbintenissenrecht gekoppeld aan het onderscheid 
tussen absolute en relatieve rechten. De rechten ten 
aanzien van goederen, zoals het eigendomsrecht, hebben 
in beginsel absolute werking (ze gelden jegens iedereen) en 
de rechten ten aanzien van , zoals de verbintenissen die uit 
een overeenkomst voortvloeien, relatieve werking (ze gelden 
alleen tussen contractspartijen). 
 
In werkelijkheid is deze scheidslijn niet zo strikt. In plaats 
van een strakke scheiding tussen goederenrecht en 
verbintenissenrecht is eerder sprake van een symbiose tussen 
de twee rechtsgebieden.

Docenten
Mw. dr. iur. habil. V. Heutger en dhr. prof. mr. J. Rinkes.
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Constitutionele rechtsvergelijking

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, 
ontvangt u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang 
tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u 
worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding 
na de adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer 
mogelijk. Deze cursus is onderdeel van de interne minor 
‘Rechtsvergelijking’ en kan tevens gevolgd worden als 
losse keuzecursus binnen de externe minor.  

Voorkennis
Deze cursus gaat uit van voorkennis van het recht in het 
algemeen op het niveau van de volledige propedeuse en van 
het staatsrecht op het niveau van de cursus Constitutioneel 
recht. U wordt dringend aangeraden pas aan deze cursus 
te beginnen wanneer u de propedeuse en Constitutioneel 
recht heeft afgerond. In het vak wordt voornamelijk 
gebruikgemaakt van Engelstalige literatuur.

Wat is de zin en bedoeling van constituties? Waarin 
verschillen presidentiële en parlementaire stelsels van 
elkaar? Wat is de positie van het Amerikaanse Supreme 
Court in het constitutionele bestel en wat die van het Duitse 
Bundesverfassungsgericht? Wat zou het uitgangspunt 
moeten zijn bij de interpretatie van constitutionele teksten 
- de oorspronkelijke bedoelingen van de makers of de idee 
van de constitutie als een ‘living document’? Wat is het 
verschil tussen een federale staat en een eenheidsstaat? Dit 
zijn typische vragen op het gebied van de constitutionele 
rechtsvergelijking. Tijdens de cursus Constitutionele 
rechtsvergelijking komen enkele klassieke leerstukken van 
vergelijkend staatsrecht aan bod.

Docenten
Dhr. mr. T. Herrenberg en dhr. mr. dr. R. Passchier.
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Constitutioneel recht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

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

In de cursus komen staatsrechtelijke leerstukken aan de orde 
als het legaliteitsbeginsel, machtsverdeling en de redenen 
voor spreiding van macht, rechterlijke toetsing en staatsvorm 
en regeringsvorm. Ook verdiept u zich in de werking van 
de parlementaire democratie, het wetgevingsproces en de 
thema’s bestuur en rechtspraak. De taken en bevoegdheden 
van overheidsorganen komen aan de orde en de 
Europeesrechtelijke en internationale dimensies van het 
constitutionele recht worden besproken. De cursus verschaft 
inzicht in de wisselwerking tussen staatsrecht en politiek, in de 
instelling van organen en de toekenning van bevoegdheden 
aan die organen en in enkele bijzondere onderdelen van 
het openbaar bestuur, zoals het adviesstelsel, de politie, de 
defensie en het staatsnoodrecht. Ook komen belangrijke 
aspecten van de rechtspraak en van de decentralisatie aan de 
orde.

Bij dit alles spelen het Statuut voor het Koninkrijk en vooral 
de Grondwet een prominente rol. Ook wordt aandacht 
geschonken aan de internationale en de Europese dimensie 
en worden de gevolgen van het lidmaatschap van de 
Europese Unie voor de speelruimte van de nationale organen 
beschreven. 

Docenten
Dhr. dr. J. Doomen, dhr. mr. M. van Oosterzee, mw. mr. drs. M. 
van Schaik en mw. mr. N. Schnabl.
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Burgerlijk procesrecht

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. U kunt 
het DIT-tentamen zelf inplannen tijdens een van de 
tentamensessies in uw studiecentrum.

Voorkennis
Deze cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de 
cursussen Inleiding recht en Inleiding privaatrecht.

U heeft net een nieuwe auto gekocht, een degelijk merk 
voor een redelijke prijs. Maar al snel blijkt dat u bekocht 
bent: er is geknoeid met de kilometerteller en er zitten 
tweedehandsonderdelen onder de motorkap. De ‘nieuwe’ 
auto blijkt allesbehalve nieuw te zijn. U eist dat de verkoper 
alsnog zijn verplichtingen nakomt of zelfs schadevergoeding 
betaalt. Maar: ‘Hebben is hebben, krijgen is de kunst’. De 
verkoper weigert eenvoudig om met u over deze kwestie 
te onderhandelen. U ziet nog maar één manier om dit op te 
lossen: procederen. Dan moeten er heel wat regels in acht 
genomen worden en daar begint het formeel privaatrecht.

Het voorgaande geeft het verschil aan tussen materieel 
en formeel privaatrecht. Het materiële privaatrecht (zie 
de cursussen Inleiding recht of Inleiding privaatrecht) 
beschrijft de rechten die u bijvoorbeeld hebt als koper of 
verhuurder. Het formele privaatrecht geeft aan hoe u die 
rechten zo nodig kunt afdwingen. Die regels vindt u in deze 
cursus. De cursus Burgerlijk procesrecht verschaft inzicht 
in de hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht tegen de 
achtergrond van het materiële privaatrecht. Dit wil zeggen 
dat onderwerpen 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 en 
beschikkingen, de tenuitvoerlegging van vonnissen 
en akten, enzovoorts. Bovendien is het de bedoeling 
dat u na bestudering van de cursus kennis draagt van 
belangrijke rechterlijke uitspraken op het gebied van het 
burgerlijk procesrecht en u de opgedane kennis kunt 
toepassen op concrete casus. Behalve voor studenten in de 
rechtswetenschappen is de cursus interessant voor  die in de 
praktijk, bijvoorbeeld via advocatuur of rechterlijke macht, 
met het burgerlijk procesrecht te maken krijgen.

Docenten
Mw. mr. dr. M. Reumers.
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Dierenrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 

Voorkennis
Academische voorkennis op het tweedejaarsniveau van een 
bachelorstudie Rechtsgeleerdheid, Filosofie of een soortgelijke 
studie wordt aanbevolen. Kennis van de Engelse taal is vereist 
(de voertaal is Nederlands, maar de voorgeschreven literatuur 
is grotendeels Engelstalig).

In de cursus Dierenrecht maakt u kennis met het 
internationaal opkomende rechtsgebied dierenrecht (Animal 
Rights Law) en raakt u bekend met de rechtspositie van het 
dier in de democratische rechtsstaat. De cursus heeft een 
rechtsfilosofische inslag, waardoor u niet alleen kennis maakt 
met het positieve dierenrecht an sich, maar u hierop ook 
vanuit een bredere context kunt reflecteren. U raakt bekend 
met de filosofische discussie die ten grondslag ligt aan het 
juridische debat over dierenrechten en krijgt inzicht in de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dierenrecht in 
Nederland en buitenland. Vanwege de rechtsfilosofische 
opzet van deze cursus bent u na afronding in staat om op 
diepgaande wijze te reflecteren op enkele principes die ten 
grondslag liggen aan de democratische rechtsstaat. 

U sluit de cursus af met een presentatie tijdens de 
eindbijeenkomst over een door u gekozen (gebonden keuze)
thema. Met uitzondering van de verplichte eindbijeenkomst 
in Utrecht kunt u deze cursus geheel op afstand (digitaal) 
doorlopen.

Docenten
Mw. mr. dr. J. Vink en dhr. dr. J. Doomen.
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Formeel strafrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden: 

 
Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 

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

Strafzaken zijn vaak onderwerp van veel media-aandacht. Hierdoor 
is strafprocesrechtelijke terminologie ons niet
vreemd. Maar wat betekenen die termen eigenlijk en klopt wel wat 
er in de media beweerd wordt?
In de cursus Materieel strafrecht gaat het vooral om de vraag welk 
gedrag strafbaar is en wanneer een dader niet strafbaar is.  
In deze cursus Formeel strafrecht ligt de nadruk op de vraag wat 
er moet gebeuren indien het vermoeden rijst dat een persoon een 
strafbaar feit heeft begaan. U kunt daarbij denken aan vragen als: 
onder welke voorwaarden is de officier van justitie ontvankelijk in 
de vervolging? Aan welke vereisten moet een tenlastelegging vol-
doen? Hoe komt de Nederlandse strafrechter tot een bewezenver-
klaring? Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen, waarbij 
de constante belangenafweging tussen  
instrumentaliteit en rechtsbescherming een prominente rol speelt.

Een deel van het onderwijs wordt verbonden aan een 
praktijksimulatie van een Nederlandse strafzaak; een zogenaamde 
serious game. Tijdens de game wordt het reguliere verloop van een 
strafzaak gevolgd: van opsporing naar vervolging tot uiteindelijk 
berechting. Studenten krijgen hierbij telkens een andere rol 
(officier van justitie, advocaat en rechter), van waaruit verschillende 
beslissingen worden genomen. Met de game wordt beoogd een 
brug te slaan tussen de wetenschap en de strafrechtelijke praktijk: 
wetenschappelijke kennis die wordt opgedaan in het vak wordt 
immers direct en interactief toegepast.

Docenten
Dhr. prof. mr. S. Brinkhoff, mw. mr. dr. M. Attinger en  
dhr. mr. L. Rommy.
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Europees recht

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. Let bij uw 
studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, 
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie 
tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijftermijn. 

Voorkennis
De cursus vooronderstelt voorkennis op het niveau van de 
cursus Inleiding internationaal recht en Inleiding Europees 
recht.

Ingangseisen
Voor Europees recht kan niet ingeschreven worden voor- 
dat inschrijving voor Inleiding Europees recht heeft plaats 
gevonden.

In dit vak wordt aandacht besteed aan de Europese ruimte en 
het materiële recht, het burgerschap van de Unie, de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht, concurrentie, de economische 
en monetaire unie en het extern optreden van de Unie. 
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-economische 
leven, maar heeft het steeds meer betrekking gekregen op de 
maatschappelijke verhoudingen in hun geheel.

In het vak Europees recht wordt belang toegekend aan de 
arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Docenten
Dhr. prof. dr. J.W. Sap.
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De veilige stad

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus 
Inleiding criminologie (RB2002 en voorgangers). Dit 
betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen 
in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis
De cursus bouwt voort op de reeds opgedane kennis in de 
propedeuse (B1). Voorkennis op inleidend niveau van de 
rechtsgebieden internationaal recht, bestuursrecht en straf- en 
strafprocesrecht wordt verondersteld.

In deze cursus worden studenten geconfronteerd met 
diverse aspecten van veiligheid die in de moderne stedelijke 
omgeving spelen. Studenten worden vertrouwd gemaakt met 
wat onder het begrip veiligheid en criminaliteit moet worden 
verstaan en welke actoren in de praktijk betrokken zijn bij 
de aanpak van veiligheidsproblemen in een afgebakende 
omgeving als een stad/gemeente.
Vervolgens zullen studenten op een drietal specifieke 
actuele thema’s nader ingaan, te weten: jeugdproblematiek, 
georganiseerde criminaliteit en terrorisme en radicalisering. 
Bij elk thema zullen aspecten als digitalisering, het recht in 
vele verschijningsvormen, beleidsvorming en criminologische 
theorieën aan de orde komen.

Docenten
Dhr. prof. dr. E. Kolthoff, dhr. prof. dr. J.W. Sap, mw. dr. L. 
Strikwerda, mw. mr. A. Jordaans, mw. mr. dr. M. de Bruijn 
en dhr. mr. J. Mensink. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB0006

Eerste kwartiel

Start 01-09-2021

Advies aanmelden 15-08-2021

Aanmelden t/m 24-04-2021

Cursuscode: RB0006
Omvang: 15 EC 
Tentamenvorm: opdracht

Cursuscode: RB3502
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Cursuscode: RB1012  
Omvang: 5 EC  
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Cursuscode: RB1412 
Omvang: 5 EC  
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT) 
en opdracht
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Inleiding Europees recht

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 

 

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de 
cursussen Inleiding recht en Inleiding internationaal recht. 
Het verdient daarnaast aanbeveling dat u in grote lijnen op 
de hoogte bent van de systematische onderdelen van het 
nationale recht en bij voorkeur van de algemene leerstukken 
van de economie. U dient te beseffen dat de cursus als 
afsluiting van de propedeusefase is vormgegeven. 
 
Ingangseis
Voor Inleiding Europees recht kan pas worden ingeschreven 
wanneer minimaal 20 EC aan (propedeuse)cursussen is 
afgerond.

Het vak Inleiding Europees recht geeft een overzicht van 
het recht van de Europese Unie tegen de achtergrond van 
het nationale recht. 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 veel terreinen is het 
niet meer mogelijk het nationale recht los te zien van het 
Europese recht. Europees recht corrigeert nationaal recht en 
dringt overal door. 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, ondernemingen en burgers. De betekenis 
van Europees recht voor het nationale recht is dan ook 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. In de cursus start 
u ook met uw schrijfvaardigheden.

Docenten
Dhr. mr. J. Claassen en mw. mr. dr. R. Slegers. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB2002

Inleiding bestuursrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis
Het verdient de aanbeveling om eerst de cursus Inleiding 
recht en de cursus Inleiding staatsrecht te volgen.

De overheid speelt een belangrijke rol bij de regulering 
van activiteiten in de samenleving. De meeste mensen 
hebben bijna dagelijks met besluiten en handelingen 
van de overheid te maken. Een goed voorbeeld hiervan 
vormen de verkeersregels op de openbare weg. Daarnaast 
is voor allerhande activiteiten expliciete toestemming van 
de overheid nodig. Bijvoorbeeld voor het kappen van een 
boom of het vergroten van uw huis. Andere voorbeelden van 
overheidsinterventie zijn het innen van belastingen en het 
verstrekken van uitkeringen en toeslagen. In het vak Inleiding 
bestuursrecht staat de vraag centraal hoe de overheid 
(bestuursorganen) aan de bevoegdheden komt om de 
bovenstaande zaken te regelen en welke regels daarbij in acht 
moeten worden genomen. 

De (hoofd)regels van het Nederlandse bestuursrecht zijn 
vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De 
bestudering van deze wet vormt de kern van het vak Inleiding 
bestuursrecht.  

Docenten
Mw. mr. B. Aarrass en dhr. mr. R. Bronsema. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB0102

Derde kwartiel

Start 07-02-2022

Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 06-02-2022

Cursuscode: RB0102
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT) 
en opdracht en opdracht

Inleiding criminologie

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op elk 
gewenst moment starten met deze cursus.
Deze cursus is een keuzecursus die in de vrije ruimte kan 
worden ingebracht.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus 
Criminologie (R34311 en voorgangers) en de cursus De 
veilige stad (RB0006). Dit betekent dat ze wegens 
inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen 
worden ingebracht.

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

De criminologie is een veelzijdig wetenschapsgebied. Het 
situeert zich op het snijvlak van de rechtswetenschappen en 
de sociale wetenschappen en bestudeert criminaliteit en de 
maatschappelijke reactie daarop. We kunnen echter moeilijk 
spreken van ‘de’ criminologie, aangezien de onderliggende 
uitgangspunten van de verschillende criminologische scholen 
zeer divers zijn. Zo kan criminologie vanuit sociologische, 
psychologische, biologische en juridische hoek worden 
benaderd.

In de cursus Inleiding criminologie wordt gestart met een 
historisch overzicht van de ontwikkeling van het vakgebied. 
Vervolgens wordt ingezoomd op een aantal actuele 
stromingen die zoveel mogelijk worden geïllustreerd met 
voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. Er wordt ingegaan 
op de verschillende methoden van criminologisch onderzoek 
en het functioneren en de ethiek van ons strafrechtelijk 
handhavingssysteem komt nadrukkelijk aan de orde. Een 
aantal actuele maatschappelijke problemen op het gebied 
van veiligheid wordt besproken in hun relatie tot het 
criminologisch domein en relatief nieuwe fenomenen als 
ondermijning worden toegelicht.

De cursus biedt u een algemeen overzicht van dit vakgebied, 
waarin zoveel mogelijk facetten van de criminologie 
worden belicht, zowel klassieke, moderne als meer kritische 
benaderingen.

Docenten
Dhr. prof. dr. E. Kolthoff. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB2002

Cursuscode: RB2002
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Inleiding internationaal recht

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. U kunt 
het DIT-tentamen zelf inplannen tijdens een van de 
tentamensessies in uw studiecentrum.

Voorkennis
Voor Inleiding internationaal recht wordt voorkennis van de 
cursussen Inleiding recht, Inleiding staatsrecht en Inleiding 
bestuursrecht verondersteld. Enige kennis van de diverse 
systematische onderdelen van het Nederlandse recht is nodig. 
Daarnaast is enig inzicht in de economie aan te bevelen. Ten 
slotte wordt van u een passieve beheersing van de Engelse 
taal verwacht.

U hoeft de krant maar open te slaan of er staat een 
internationaalrechtelijk onderwerp in. U wordt er dagelijks 
mee geconfronteerd, maar het is niet altijd duidelijk aan 
welke regels de staten zich moeten houden. Onder welke 
voorwaarden mogen derde staten Syrië bombarderen of 
mogen derde staten ingrijpen wanneer een staat  die verdacht 
worden van terrorisme niet oppakt en/of berecht?
Na het volgen van deze cursus bent u beter in staat om deze 
vragen te beantwoorden en heeft u een beter inzicht wat 
wel of niet mag onder het internationale recht. U maakt in 
deze cursus kennis met verschillende onderdelen van het 
internationale recht en er wordt aandacht besteed aan de 
belangrijkste beginselen en spelers in het internationaal 
recht. Na het volgen van deze cursus heeft u basiskennis van 
de belangrijkste onderwerpen in dit vakgebied. Aangezien 
het een introductiecursus het betreft, is het doel om u 
vertrouwd te laten raken met de belangrijkste thema’s uit dit 
vakgebied. In deze cursus wordt het fundament gelegd van 
uw kennis van het internationale recht, zodat daar in het vak 
International Law op voortgebouwd kan worden. Dit betekent 
dat we in deze cursus stilstaan bij de basisonderwerpen van 
het internationale recht. Zo wordt er onder meer aandacht 
besteed aan het verschil tussen het nationale recht en het 
internationale recht, hoe het internationale recht doorwerkt 
in het Nederlandse rechtsstelsel, wat het verschil is tussen 
een monistisch en een dualistisch stelsel, wie de belangrijkste 
spelers zijn in het internationale recht, welke bronnen 
er zijn en onder welke voorwaarden een staat zich mag 
verdedigen tegen een gewelddadige aanval. Ook wordt er in 
de cursus aandacht besteed aan het lezen van jurisprudentie 
van internationale gerechtshoven en het vinden van 
internationale regels in verdragenbanken.

Docenten
Mw. dr. mr. W. Guns. 

Cursuscode: RB0202
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal  
individueel geroosterd tentamen 
(DIT) en opdracht

Cursuscode: RB0302
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal
groepsgeroosterd tentamen (DGT) 
en opdracht

Eerste kwartiel Derde kwartiel

Start 01-09-2021 Start 07-02-2021

Advies aanmelden 15-08-2021 Advies aanmelden 23-01-2021

Aanmelden t/m 31-08-2021 Aanmelden t/m 06-02-2021
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Inleiding privaatrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 
De begeleiding van deze cursus beslaat twee kwartielen.

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

Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers 
waarbij iedere burger vrijwel dagelijks is betrokken. De cursus 
maakt u wegwijs in de hoofdlijnen van het privaatrecht en 
meer concreet van het materiële privaatrecht, waarin de in-
houd van de relaties tussen burgers onderling wordt geregeld. 
Deze regels zijn, behoudens in afzonderlijke wetten, opgeno-
men in het Burgerlijk Wetboek. De cursus bestrijkt slechts een 
gedeelte van dat immense terrein en wel het vermogensrecht. 
Grofweg gaat het hierbij om handelingen tussen mensen met 
juridische gevolgen die in geld zijn uit te drukken.

In de cursus komen aan de orde:  

enkele algemene begrippen (zoals wat is een vermogensrecht 
en wat is een zaak) en onderscheidingen (zoals het onder-
scheid tussen een roerende zaak en een onroerende zaak); 

 

verbintenisrechtelijke leerstukken, zoals de totstandkoming 
van een overeenkomst (aan welke vereisten moet zijn voldaan 
wil sprake zijn van een geldige overeenkomst), de ontbinding 
van een overeenkomst wanneer deze niet of niet deugdelijk 
wordt nagekomen en de aansprakelijkheid van de pleger van 
een onrechtmatige daad. Tevens wordt aandacht besteed aan 
de vaardigheid casus oplossen.

Inleiding rechtsvergelijking

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.
Deze cursus is onderdeel van de interne minor 
‘Rechtsvergelijking’ en kan tevens gevolgd worden als 
losse keuzecursus binnen de externe minor. 

Voorkennis
Deze cursus gaat uit van voorkennis van het recht op het 
niveau van de volledige propedeuse. U wordt dringend 
aangeraden pas aan deze cursus te beginnen wanneer u de 
propedeuse heeft afgerond.

Rechtsvergelijking is het onderzoeken van de verschillen 
en overeenkomsten tussen twee of meer rechtsstelsels of 
onderdelen daarvan. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken 
aan de vergelijking van het familierecht van twee landen of 
aan de vergelijking van bepaalde rechtsbegrippen (‘goede 
trouw’). Ook kan men denken aan het vergelijken van een 
regelcomplex, bijvoorbeeld de Nederlandse en Belgische 
regels over euthanasie.
 
Over de rechtsvergelijking wordt wel eens gezegd dat 
het ‘slechts’ een methode is. En hoewel dat niet juist lijkt, 
staan methodische vragen er wel in centraal. In dit vak 
komen deze in de eerste vier leereenheden aan de orde. 
Hierbij kunt u denken aan vragen als: Hoe formuleer je 
een onderzoeksvraag? Welke rechtssystemen wil je in je 
vergelijking betrekken? Wat is de betekenis van neutraliteit 
bij rechtsvergelijkend onderzoek? Bij het behandelen van 
deze vragen wordt de rechtsvergelijkende theorie verbonden 
met concrete voorbeelden, in de verwachting dat de 
wisselwerking daartussen inzicht in de rechtsvergelijking en 
het rechtsvergelijkend onderzoek kan bevorderen.

Docenten
Mw. prof. mr. C.M. Zoethout. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB3002

Inleiding recht: juridisch vaardig

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 
De begeleiding van deze cursus beslaat twee kwartielen.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus 
Inleiding recht (RB0014 en voorgangers). Dit betekent 
dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een 
opleiding kunnen worden ingebracht.

In deze cursus maakt u kennis met de basale vaardigheden 
van de jurist: het (online) zoeken van wetten en jurisprudentie 
en het lezen daarvan, alsmede het oplossen van juridische 
casus. Aan de hand van voorbeelden en instructies oefent 
u met deze vaardigheden, waarna u deze toepast op een 
reeks authentieke casus. U maakt ook kennis met enkele 
fundamentele juridische begrippen en concepten en 
rechtsregels, welke u gebruikt bij de vaardigheden en de 
casus. Op deze wijze bouwt u een degelijke praktische 
vaardighedenbasis op voor een verdere bestudering van het 
Nederlands recht.

Docenten
Dhr. mr. M. van Oosterzee, mw. mr. L. Hillary, mw. mr. N. Touw, 
mw. dr. mr. W. Guns en dhr. dr. mr. L. Rommy. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB3302

Inleiding recht: kern van het recht

a

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. U kunt 
het DIT-tentamen zelf inplannen tijdens een van de 
tentamensessies in uw studiecentrum.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus 
Inleiding recht (RB0014 en voorgangers). Dit betekent 
dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een 
opleiding kunnen worden ingebracht.

De cursus richt zich in acht leereenheden op de 
kernelementen van de studie van het Nederlands recht. U 
maakt daarbij kennis met rechtsbronnen, fundamentele 
rechten, democratie en rechtsstaat. De cursus richt zich verder 
op de opbouw en indeling van de rechtsorde, waarbij zowel 
de klassieke indeling in afzonderlijke rechtsgebieden wordt 
besproken als het belang van de ‘meerlagige rechtsorde’ 
wordt behandeld. Aan de hand van casus, jurisprudentie en 
voorbeelden bouwt u een degelijke theoretische basis op voor 
een verdere bestudering van het Nederlands recht.

Docenten
Dhr. prof. dr. mr. R. Janse. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB3402

Eerste kwartiel

Start 01-09-2021

Advies aanmelden 15-08-2021

Aanmelden t/m 31-08-2021

Derde kwartiel

Start 07-02-2022

Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 06-02-2022

Cursuscode: RB0204
Omvang: 10 EC
Tentamenvorm: digitaal  
individueel geroosterd tentamen 
(DIT) en opdracht

Cursuscode: RB3302
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal individueel 
geroosterd tentamen (DIT)

goederenrechtelijke leerstukken, zoals het eigendomsrecht, 
de overdracht en het hypotheekrecht;

Eerste kwartiel Derde kwartiel

Start 01-09-2021 Start 07-02-2021

Advies aanmelden 15-08-2021 Advies aanmelden 23-01-2021

Aanmelden t/m 31-08-2021 Aanmelden t/m 06-02-2021

Cursuscode: RB3402
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal individueel 
geroosterd tentamen (DIT)

Cursuscode: RB3002
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: opdracht
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Docenten
Mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh. 
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International Law

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis
Completion of the course Inleiding internationaal recht and 
satisfactory proficiency with the English language, as the 
course is taught and examined in English. Though we do not 
require evidence of language proficiency, the level is on par 
with an average IELTS of 7.0 in listening, reading, writing and 
speaking.

This course will build on the knowledge acquired in 
Inleiding internationaal recht and study the core topics of 
international law in greater depth. The course will focus 
on foundational topics essential for understanding the 
structure of the internationial legal system. As such, students 
will study: 1) the nature and sources of international law; 
States and international organisations as legal persons; the 
law of treaties; State jurisdiction & the law on immunities; 
State responsibility for wrongful acts; international dispute 
settlement and countermeasures and sanctions; and the use 
of force and collective security through the United Nations. 
The course aims to increase the insight and understanding of 
the participants of how international law applies to specific 
scenarios. The exam will be set in English. Answers can be 
provided in English or Dutch.

Docenten
Dhr. prof. dr. G. Hernández en mw. dr. mr. W. Guns. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB1812

Inleiding staatsrecht

a

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. U kunt 
het DIT-tentamen zelf inplannen tijdens een van de 
tentamensessies in uw studiecentrum.

Voorkennis
U moet elementaire kennis hebben van het functioneren van 
het recht. Mist u deze kennis, dan bevelen we u aan eerst de 
cursus Inleiding recht te volgen. Studenten met een goede 
algemene ontwikkeling blijken de cursus Inleiding staatsrecht 
heel vaak zonder speciale voorbereiding met succes te kunnen 
bestuderen.

De cursus brengt de beginselen van het Nederlandse 
staatsrecht in kaart. U verwerft kennis over en inzicht in de 
betekenis van de begrippen rechtsstaat en democratie en de 
relatie tussen deze begrippen. De belangrijkste organen op 
staatsniveau, hun onderlinge verhoudingen, de provincies 
en gemeenten, de relatie met de EU, grondrechten en de 
beperkte rol van de rechter in het staatsrecht komen verder 
allemaal aan bod. U staat ook stil bij actuele staatsrechtelijke 
vraagstukken zoals nieuwe vormen van democratie en de 
Europese integratie. Ter vergelijking met het Nederlandse 
staatsrecht worden eveneens de hoofdlijnen van de Engelse, 
Franse en Duitse staatsinrichting behandeld. Tot slot wordt er 
ruim aandacht besteed aan de juridische vaardigheden van 
het lezen van juridische teksten en meer specifiek van het 
zoeken en lezen van parlementaire documenten.

Docenten
Dhr. mr. dr. R. Passchier en mw. mr. N. Schnabl. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB0012

Cursuscode: RB0012
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal individueel 
geroosterd tentamen (DIT)

Inleiding strafrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 
De begeleiding van deze cursus beslaat twee kwartielen.

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

De opsporing, vervolging en berechting komen aan bod en 
uiteraard ook de gang van zaken tijdens de terechtzitting. 
De rollen die de verschillende partijen hebben binnen 
het strafprocesrecht, zoals de verdachte, de advocaat, 
de politie, de officier van justitie en de rechter, worden 
nader bekeken. De vragen welke rechten een verdachte 
heeft tijdens het strafproces en welke bevoegdheden de 
opsporingsambtenaren en rechters hebben, staan daarbij 
centraal. U leert dat het in het strafproces draait om een 
aantal vragen die de rechter moet beantwoorden (die 
vragen worden het rechterlijk beslissingsmodel genoemd). 
De antwoorden op die vragen zijn bepalend voor het 
vonnis. Zo leert u het verschil kennen tussen vrijspraak en 
ontslag van rechtsvervolging. Ook wordt ingegaan op de 
verschillende vormen van strafrechtelijke aansprakelijkheid, 
(zoals medeplegen, uitlokken, doen plegen, poging en 
voorbereiding) en het verschil in strafwaardigheid tussen 
opzettelijk en niet opzettelijk handelen. Verder worden de 
sancties besproken die de rechter kan opleggen. 
In deze cursus wordt eveneens een begin gemaakt met het 
ontwikkelen van een voor juristen belangrijke vaardigheid: het 
kunnen analyseren van jurisprudentie.

Docenten
Mw. mr. S. Naber en dhr. mr. J. Mensink. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB0104

Derde kwartiel

Start 07-02-2022

Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 06-02-2022

Cursuscode: RB0104
Omvang: 10 EC
Tentamenvorm: digitaal individueel 
geroosterd tentamen (DIT)

Cursuscode: RB1812
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Integratiepracticum

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, 
ontvangt u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang 
tot de leeromgeving en kunt u worden ingedeeld in een 
studiegroep. Bij aanmelding na de adviesdatum kunnen 
we dit niet garanderen. Na de startdatum van de cursus is 
aanmelden niet meer mogelijk.

 
We willen u erop wijzen dat deze cursus, die de afsluiting 
vormt van de bachelorfase, anders is opgezet dan de 
meeste cursussen. Een vast onderdeel van deze cursus is het 
begeleidingstraject dat tweemaal per jaar wordt aangeboden 
en twee kwartielen beslaat. Omdat veel wordt samengewerkt 
met medestudenten moeten alle opdrachten volgens een 
strak tijdschema worden gemaakt. De data van de verplichte 
bijeenkomsten vindt u op de cursuspagina in de digitale 
leeromgeving.

Ingangseisen
Voor het Integratiepracticum kan niet ingeschreven 
worden voordat ten minste 140 studiepunten van de 
bacheloropleiding zijn behaald, waarbij in ieder geval 
de volgende cursussen met goed gevolg dienen te zijn 
afgerond en/of voor de volgende cursussen dient te zijn 
ingeschreven: Overeenkomstenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, 
Goederenrecht, Burgerlijk procesrecht, Formeel strafrecht, 
Materieel strafrecht.

‘Deel 1 van het practicum is het schriftelijk gedeelte van de 
integratieopdracht. Hierbij moet u laten zien dat u twee casus 
vanuit verschillende rechtsgebieden kunt analyseren. Deel 2 
bestaat uit het zelfstandig bestuderen van het theorieboek, 
waarbij u leert hoe u zich op een pleidooi kunt voorbereiden. 
Deel 3 is erop gericht uw vaardigheden verder te oefenen. 
Deel 4 is de slotbijeenkomst waar u een pleidooi ten gehore 
moet brengen en uw wederpartij van repliek of dupliek moet 
dienen.’

Docenten
Mw. mr. A. Jordaans. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB9902

Cursuscode: RB9902
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Eerste kwartiel Derde kwartiel

Start 01-09-2021 Start 07-02-2021

Advies aanmelden 15-08-2021 Advies aanmelden 23-01-2021

Aanmelden t/m 31-08-2021 Aanmelden t/m 06-02-2021

Eerste kwartiel Derde kwartiel

Start 01-09-2021 Start 07-02-2021

Advies aanmelden 15-08-2021 Advies aanmelden 23-01-2021

Aanmelden t/m 31-08-2021 Aanmelden t/m 06-02-2021
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Materieel strafrecht

a

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. Let bij uw 
studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, 
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie 
tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijftermijn.

Voorkennis
De cursus vooronderstelt kennis op het niveau van de 
cursussen Inleiding recht en de cursus Inleiding strafrecht.

De cursus behandelt het materiële strafrecht. Dat is het geheel 
van regels dat aangeeft welke gedragingen strafbaar zijn en 
welke sancties opgelegd kunnen worden. Een breed scala 
aan onderwerpen die in strafzaken vragen oproepen zal aan 
bod komen. Denk hierbij aan onderwerpen als de algemene 
strafbaarheidsvoorwaarden, de objectieve en subjectieve 
bestanddelen, causaliteit, deelneming, strafbare poging 
en voorbereiding en de strafuitsluitingsgronden. Aan de 
hand van de wet en de interpretatie hiervan door de Hoge 
Raad zullen de diverse leerstukken behandeld worden. Wat 
is opzettelijk handelen precies? Ben je ook strafbaar als je 
iemand per ongeluk doodt? Hoever gaat de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid? Stel dat een automobilist iemand aanrijdt, 
waarna het slachtoffer tijdens de spoedoperatie overlijdt door 
een medische fout. Valt de bestuurder dat strafrechtelijk te 
verwijten? De antwoorden op deze (en andere) vragen vindt 
u in de wet, maar vooral ook in uitspraken van de Hoge Raad. 
Deze cursus besteedt daar uiteraard aandacht aan, maar 
gaat ook in op afwijkende meningen. Daarmee krijgt u een 
compleet beeld van de opvattingen binnen dit rechtsgebied.

Docenten
Dhr. mr. drs. R. Timmers en dhr. mr. L. Rommy. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB1302

Personen- en familierecht  

a

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. Let bij uw 
studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, 
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie 
tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijftermijn.

 
Voorkennis
Deze cursus veronderstelt voorkennis van de cursussen 
Inleiding privaatrecht, Overeenkomstenrecht en De dynamiek 
van het goederenrecht.

Het doel van de cursus is studenten te laten kennismaken met 
het personen- en familierecht, het huwelijksvermogensrecht 
en het erfrecht, en studenten een zodanig inzicht te 
verschaffen dat zij in staat zijn om in een concrete casus uit 
een ongeordend feitencomplex, zoals zich dat in de praktijk 
kan voordoen, de relevante gegevens te selecteren en te 
ordenen, een duidelijke probleemstelling te formuleren 
en aan de hand daarvan beargumenteerd tot een juiste 
oplossing van het probleem te komen. De juridische regeling 
van het personen- en familierecht is opgenomen in Boek 
1 van het Burgerlijk Wetboek. Deze nationale regeling 
kan echter niet los staan van  Internationale en Europese 
Verdragen (EVRM en IVRK) en jurisprudentie in relatie tot het 
Nederlandse personen- en familierecht. In dit kader komen 
eerst onderwerpen aan bod die aan de zuiver persoonlijke 
betrekkingen tussen onder meer ouders en kinderen en 
echtgenoten/ partners onderling nadere invulling geven. 
Het gaat hierbij om onderwerpen als persoon, woonplaats 
huwelijk, geregistreerd partnerschap, afstamming/adoptie, 
gezag en omgang, maar ook meerderjarigenbescherming zal 
hier aan bod komen. Voor een belangrijk deel ziet Boek 1 BW 
echter ook op de vermogensrechtelijke betrekkingen op basis 
van deze familierelaties, waaronder het relatievermogensrecht 
en het alimentatierecht. Het relatievermogensrecht zal in het 
licht van zowel formele als informele relatievormen worden 
besproken. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan Boek 
3 van het Burgerlijk Wetboek. 

Docenten
Mw. mr. M. Peereboom - van Drunick 
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Cursuscode: RB1302
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Cursuscode: RB3702
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Ondernemingsrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

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

In het dagelijks leven heeft iedere burger met rechts te 
maken: vrijwel iedereen is lid van één of meer verenigingen 
en sommigen zijn aandeelhouder in een nv of bv. De cursus 
Ondernemingsrecht maakt u vertrouwd met de in het 
Burgerlijk Wetboek geregelde rechts: vereniging, coöperatie, 
onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, naamloze 
vennootschap en besloten vennootschap. Zo’n rechtspersoon 
lijkt enkel een juridisch bedenksel, maar het is kennelijk 
toch wel handig, want er zijn honderdduizenden bv’s in het 
Nederlandse bedrijfsleven. Sommige voordelen van een 
rechtspersoon liggen voor de hand. Denk aan de continuïteit 
van de zaak: een natuurlijk persoon zal ooit een keer 
overlijden, een rechtspersoon heeft daar geen last van. 
In de cursus Ondernemingsrecht leert u wat een 
rechtspersoon precies is en in welke gedaante deze zich kan 
voordoen.  

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

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis
Deze cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus 
Inleiding privaatrecht.

Mensen zijn aangewezen op samenwerking. Zonder 
overeenkomsten is geen economische activiteit 
mogelijk. De frequentie waarmee in het economisch 
verkeer overeenkomsten worden gesloten maakt het 
overeenkomstenrecht dan ook tot een essentieel onderdeel 
van ons rechtssysteem. Het eerste deel van de cursus 
Overeenkomstenrecht (Algemeen overeenkomstenrecht) 
verschaft kennis en inzicht in de kernbegrippen en centrale 
thema’s van het overeenkomstenrecht. Tevens wordt u 
geleerd om casusposities op te lossen aan de hand van 
opgedane theoretische inzichten. Bij de uitvoering van al die 
overeenkomsten, in juridische termen: het nakomen van de 
uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, gaat 
natuurlijk regelmatig wat verkeerd. Hoe dergelijke conflicten 
juridisch moeten worden opgelost, komt in het tweede deel 
van de cursus (Algemeen verbintenissenrecht) aan de orde.

Docenten
Dhr. dr. mr. B. van der Velden, dhr. mr. J. Ebbinga,  
dhr. mr. dr. M. Nelemans.
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Cursuscode: RB0912
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal individueel 
geroosterd tentamen (DIT)

Cursuscode: RB0602
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Tweede kwartiel

Start 15-11-2021

Advies aanmelden 31-10-2021

Aanmelden t/m 14-11-2021

Derde kwartiel

Start 07-02-2022

Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 06-02-2022
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Schrijven over grondrechten

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis
U dient zich voor deze cursus in te schrijven na afronding van 
de cursus Inleiding Europees recht vanwege de opbouw van 
het schrijfvaardighedenonderwijs.
De cursus veronderstelt voorkennis van alle inleidende 
cursussen uit de propedeuse. Kennis van de cursus 
Constitutioneel recht alsmede kennis op het niveau van de 
hoofdvakken van de andere rechtsgebieden wordt sterk 
aanbevolen.

Deze cursus behandelt algemene grondrechtelijke leerstukken 
en laat zien hoe grondrechten functioneren in de Nederlandse 
samenleving en hoe de rechter denkt over botsingen van 
grondrechten. U leert om dagelijkse situaties te begrijpen en 
te formuleren in termen van grondrechten. U raakt vertrouwd 
met het redeneren vanuit de grondrechten en leert hoe u een 
juridisch en maatschappelijk aanvaardbaar antwoord kunt 
geven. De cursus beoogt de schrijfvaardigheid van studenten 
te versterken door een schrijfopdracht over grondrechten als 
integraal onderdeel op te nemen. Het accent bij deze opdracht 
ligt op het zelfstandig formuleren van een vraagstelling en het 
zelfstandig verzamelen en verwerken van divers en relevant 
bronnenmateriaal. Schrijven over grondrechten is kortom een 
oefening met onderzoeks- en schrijfvaardigheid op weg naar 
de afsluiting van de bacheloropleiding.

Docenten
Mw. prof. mr. C. Zoethout, dhr. mr. dr. L. van Apeldoorn,  
mw. mr. drs. M. van Schaik en dhr. mr. T. Herrenberg.

 
www.ou.nl/studieaanbod/RB1702

Recht als wetenschap

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis
Er wordt voorkennis van alle inleidende vakken uit de 
propedeuse verondersteld. 

Deze cursus bestaat uit zes leereenheden. De eerste 
leereenheid draait om de vraag wat wetenschap is en waar 
de scheidslijn ligt tussen wetenschap en niet-wetenschap. 
In de tweede leereenheid wordt de vraag behandeld of 
de rechtswetenschap het predicaat wetenschap verdient. 
In de derde leereenheid worden de twee vormen van 
wetenschappelijk deugdelijk redeneren, inductie en 
deductie, besproken en worden zij onderscheiden van 
ondeugdelijk redeneren (drogredenen). Vervolgens wordt in 
de vierde leereenheid duidelijk gemaakt dat met de eerste 
manier van wetenschappelijk redeneren, inductie, een 
onoplosbaar probleem samenhangt. In de vijfde leereenheid 
wordt aangetoond dat dit probleem ook in de juridische 
context aanwezig is. In de zesde en laatste leereenheid 
wordt ingegaan op de vraag hoe de andere manier van 
wetenschappelijk redeneren, deductie, in de juridische 
context functioneert (leereenheid 6). 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 
wetenschappelijk bewijs in de zaak deugde niet en het vonnis 
bevatte drogredenen.

Docenten
Mw. dr. L. Strikwerda, mw. mr. dr. M. Boonk  
en mw. prof. dr. M. Malsch.
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Cursuscode: RB1502
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Tweede kwartiel

Start 15-11-2021

Advies aanmelden 31-10-2021

Aanmelden t/m 14-11-2021

Rechtsfilosofie

a

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. U kunt 
het DIT-tentamen zelf inplannen tijdens een van de 
tentamensessies in uw studiecentrum.

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

De cursus Rechtsfilosofie kent twee algemene leerdoelen. 
Allereerst heeft deze cursus tot doel studenten te laten 
nadenken over het recht vanuit een ander perspectief dan zij 
gewend zijn door hun kennis en begrip bij te brengen van een 
aantal belangrijke rechtsfilosofische kwesties en de ideeën 
van bekende rechtsfilosofen daarover. Ten tweede heeft deze 
cursus tot doel studenten te leren zich zelfstandig een mening 
te vormen over rechtsfilosofische vraagstukken en deze goed 
te verwoorden en te beargumenteren. Met bovengenoemde 
algemene leerdoelen hangt een aantal specifieke leerdoelen 
samen. Om het eerste algemene leerdoel te bereiken 
wordt studenten geleerd filosofische problemen in het 
recht te herkennen, welke visies en opvattingen bekende 
rechtsfilosofen hierover hebben en hoe deze visies en 
opvattingen zich tot elkaar verhouden. Om het tweede 
algemene leerdoel te bereiken wordt studenten geleerd 
hun eigen mening over rechtsfilosofische vraagstukken in 
volzinnen, gestructureerd en beargumenteerd op te schrijven. 
Dit betekent dat de cursus Rechtsfilosofie aandacht besteedt 
aan drie belangrijke juridische vaardigheden, te weten: 
oordeelsvorming, schrijfvaardigheid en argumenteren.

Docenten
Mw. dr. L. Strikwerda en mw. mr. dr. M. Boonk. 

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB0502

Rechtsgeschiedenis

a

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. U kunt 
het DIT-tentamen zelf inplannen tijdens een van de 
tentamensessies in uw studiecentrum.

Voorkennis
Het verdient aanbeveling de cursussen Inleiding recht te 
hebben gevolgd.

De mededeling dat het recht niet uit de lucht komt vallen 
mag u gerust als een cliché beschouwen. De zin ‘het recht is 
een historisch verschijnsel’ klinkt heel anders, maar toch is de 
strekking hetzelfde. Beide zinnen leiden tot de conclusie dat 
het recht zich voortdurend ontwikkelt. 

Dit betekent in de eerste plaats dat er tussen het moderne 
recht en dat van voorheen 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 historische beoefening ervan. Op de 
tweede plaats leidt het onderkennen van recht als een 
historisch fenomeen onvermijdelijk tot de conclusie dat het 
recht verandert. Een bonte waaier van maatschappelijke 
factoren bepaalt de opkomst, verandering en ondergang 
van rechtsinstellingen. Economische, politieke, kerkelijke en 
ethische kwesties spelen daarin een rol. Het is de taak van de 
rechtshistoricus de historische samenhang tussen het recht 
en andere maatschappelijke verschijnselen zoveel mogelijk 
boven water te halen en daaruit de ontwikkeling van het recht 
te verklaren.

Docenten
Dhr. dr. mr. B. van der Velden. 
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Cursuscode: RB0502
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal individueel 
geroosterd tentamen (DIT)

Cursuscode: RB0402
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal individueel 
geroosterd tentamen (DIT)

Cursuscode: RB1702
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Vierde kwartiel

Start 25-04-2022

Advies aanmelden 10-04-2022

Aanmelden t/m 24-04-2022
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de tenlastelegging, de grondslagleer en de mogelijkheid van 
partiële vrijspraak;

Virtueel adviesbureau 
Constitutioneel Hof

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.
Deze cursus is onderdeel van de minor ‘Rechtsvergelijking’.

Voorkennis
Deze cursus gaat uit van voorkennis van het recht in het 
algemeen op het niveau van de volledige propedeuse en van 
het staatsrecht op het niveau van de cursus Constitutioneel 
recht. U wordt dringend aangeraden pas aan deze cursus te 
beginnen wanneer u de propedeuse en Constitutioneel recht 
heeft afgerond.

Ingangseisen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de minor ‘Rechtsvergelijking’ 
en u kunt deze cursus alleen volgen wanneer u ook de ove-
rige cursussen in de minor (Inleiding rechtsvergelijking en 
Constitutionele rechtsvergelijking) volgt. De cursus Zomerschool: 
Recht in Europa behoort eveneens tot deze minor, maar deze 
geldt als alternatief voor het Virtueel adviesbureau. U kunt met 
andere woorden niet beide cursussen volgen.

In dit virtuele adviesbureau werkt u (afhankelijk van het 
aantal deelnemers) zelfstandig of samen met medestudenten 
aan een advies (voor enkele leden van de Tweede Kamer die 
een initiatiefwet overwegen) over de wenselijkheid van het 
invoeren van een Constitutioneel Hof in Nederland. Centraal 
staat de vraag of constitutionele toetsing in Nederland 
mogelijk moet worden gemaakt en zo ja, onder welke 
voorwaarden en in welke vorm. U bouwt hierbij voort op 
de kennis die u heeft opgedaan in de andere cursussen in 
de minor: Inleiding rechtsvergelijking en Constitutionele 
rechtsvergelijking. De samenwerking vindt online plaats, 
evenals de eindpresentatie van uw advies.

Docenten
Dhr. mr. M. van Oosterzee en mw. prof. mr. C. Zoethout.

 
www.ou.nl/studieaanbod/RB3202

Verdieping straf(proces)recht 

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Ingangseisen
Voor de cursus Verdieping straf(proces)recht kunt u zich niet 
aanmelden voordat de cursussen Materieel strafrecht en 
Formeel strafrecht succesvol zijn afgerond.

Tijdens de cursussen Materieel strafrecht en Formeel strafrecht 
is het strafrecht respectievelijk het strafprocesrecht in de 
breedte aan de orde gekomen. In deze cursus focussen we op 
een aantal specifieke thema’s die relevant zijn voor een goed 
begrip van zowel het straf- als het strafprocesrecht en die laten 
zien dat het straf- en strafprocesrecht onlosmakelijk met elkaar 
samenhangen. Gekozen is bovendien voor thema’s die nog in 
ontwikkeling zijn of waarover in de literatuur of rechtspraak 
nog discussie bestaat.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

de subjectieve bestanddelen van de delictsomschrijving, 
waarbij vooral wordt stilgestaan bij het grijze gebied tussen 
culpa en opzet;

 
 
Docenten
Mw. mr. S. Naber. 

www.ou.nl/studieaanbod/RB2402
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Cursuscode: RB2402
Omvang: 5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

het functioneel daderschap en de strafbaarheid van rechts;

de sanctionering van vormverzuimen;

de samenloopregelingen en het ne bis in idem-beginsel

Verzekeringsrecht

a

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. Let bij uw 
studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, 
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie 
tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijftermijn.
Deze cursus is onderdeel van de interne minor ‘De 
ondernemer’ en kan tevens gevolgd worden als losse 
keuzecursus binnen de externe minor.

Vrijwel iedereen heeft er in het dagelijks leven mee te maken. 
Een verzekering is een belangrijk consumentenproduct, 
getuige de vele reclameactiviteiten op dit vlak. Dat levert 
niet alleen leuke slogans op zoals ‘Even Apeldoorn bellen’, het 
betekent ook dat de in het Burgerlijk Wetboek ingebouwde 
consumentenbescherming van toepassing kan zijn. 
Verzekeringen zijn ook voor het bedrijfsleven van groot 
belang, denk bijvoorbeeld aan de brandverzekering, de 
transportverzekering en de kredietverzekering.

Bij verzekeringen zijn vaak vele partijen betrokken: de 
verzekeraar, tussen, de verzekerde en de tot uitkering 
gerechtigde. En indien schade is vergoed, heeft de verzekeraar 
aanspraken tegen degene die de schade heeft veroorzaakt. 
Het grote aantal betrokkenen kan snel leiden tot even zovele 
juridische vragen. Bijvoorbeeld of de verzekerde voldoende 
gegevens heeft verstrekt aan de verzekeraar. Mede door 
het grote aantal betrokkenen is het verzekeringsrecht een 
specialisme binnen het privaatrecht. In de cursus komen zowel 
de grondslagen van het verzekeringsrecht als de rol van de 
verschillende partijen bij het sluiten en de afwikkeling van 
verzekeringsovereenkomsten uitgebreid aan de orde. Het 
verzekeringsrecht is rijk aan jurisprudentie, hetgeen ook uit de 
cursus blijkt.

Docenten
Dhr. prof. mr. drs. M. Hendrikse en dhr. prof. mr. J. Rinkes.

www.ou.nl/studieaanbod/RB2702

Zomerschool: Recht in Europa

a

U dient zich allereerst met een voorafgaand verzoek 
tot het mogen volgen van de Zomerschool te wenden 
tot mr. M. van Oosterzee, 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. De 
aanmeldingsperiode wordt gecommuniceerd via de 
studentennieuwsbrief. Deze cursus maakt onderdeel uit 
van de interne minor ‘Rechtsvergelijking’ en kan tevens 
gevolgd worden als losse keuzecursus binnen de externe 
minor.

Voorkennis
Deze cursus gaat uit van voorkennis van het recht in het 
algemeen op het niveau van de volledige propedeuse en van 
het staatsrecht op het niveau van de cursus Constitutioneel 
recht. U wordt dringend aangeraden pas aan deze cursus te 
beginnen wanneer u Constitutioneel recht heeft afgerond.

Ingangseisen 

Als algemene toelatingseis geldt dat u de propedeuse moet 
hebben behaald (vrijstellingen kunnen worden meegerekend). 
Aanmelden is alleen mogelijk nadat schriftelijk toestemming is 
verleend door de faculteit.

De Zomerschool is een samenwerking tussen de juridische 
faculteiten van de Duitse FernUniversität, de Spaanse 
UNED en de Nederlandse OU en vindt afwisselend plaats in 
Duitsland, Spanje of Nederland. De zomerschool biedt u een 
uitgelezen gelegenheid om gedurende één week intensief 
de discussie aan te gaan met een internationaal gezelschap 
over met name constitutionele vraagstukken. U spreekt over 
recht in het Engels, u ontdekt opmerkelijke verschillen tussen 
rechtsstelsels en u maakt kennis met culturele verschillen en 
verschillen in onderwijsstijlen tussen de deelnemende landen. 
De onderwijsvorm is zeer interactief: u werkt in gemengde 
groepen (tien studenten per land) aan diverse opdrachten en 
sluit die af met presentaties en discussies.

Docenten
Dhr. mr. M. van Oosterzee.

 

www.ou.nl/studieaanbod/RB2802
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Deze cursus maakt daarnaast onderdeel uit van de minor 
‘Rechtsvergelijking’. De cursus Virtueel adviesbureau 
Constitutioneel Hof behoort eveneens tot deze minor, maar 
deze geldt als alternatief voor de Zomerschool. U kunt met 
andere woorden niet beide cursussen volgen. 
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Bestuurs(proces-)recht in een 
veranderende rechtsorde

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt u 
tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromge-
ving en (indien van toepassing) kunt u worden ingedeeld in 
een studiegroep. Bij aanmelding na de adviesdatum kunnen 
we dit niet garanderen. Na de startdatum van de cursus is 
aanmelden niet meer mogelijk. Deze cursus is een profiel-
cursus maar kan ook als keuzecursus gevolgd worden. 

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van 
de cursussen Inleiding bestuursrecht, Bestuursrecht I en 
Bestuursrecht II.

Ingangseisen
Het aanmelden voor de cursus Bestuurs(proces-)recht in een 
veranderende rechtsorde is alleen mogelijk nadat materieel en 
formeel bestuursrecht (Bestuursrecht I en II) op bachelorniveau 
succesvol zijn afgerond.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) steunt op diepere 
grondslagen. De cursus heeft tot doel deze grondslagen te 
verkennen. De (rechts)theorie wordt hierbij niet gemeden! 
Daarbij is van belang dat de Awb steeds naast het ‘bijzondere’ 
bestuursrecht staat (bijvoorbeeld omgevingsrecht, sociale 
zekerheidsrecht).
Ook aan de ontwikkelingen in het positieve recht wordt 
aandacht geschonken. De laatste jaren hebben zich
belangrijke ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot 
verschillende bestuursrechtelijke leerstukken.
Materieel- en procesrechtelijke onderwerpen met betrekking 
tot de Awb vormen daarom een belangrijk onderdeel van dit 
vak. Daarbij zal onder meer aandacht besteed worden aan 
de resultaten van de evaluaties van de Awb en de daaruit 
voortvloeiende wijzigingen en aan het onderwerp juridisering. 
Ook de recente wijzigingen van het algemeen bestuurs(proces)
recht en het bestuurlijke schadevergoedingsrecht worden 
grondig belicht.

 
Docenten
Mw. mr. dr. C. Albers en dhr. prof mr. R. Ortlep. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM3403

Algemene Voorwaarden

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, 
ontvangt u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang 
tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u 
worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding 
na de adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer 
mogelijk. Deze cursus is een profielcursus maar kan ook als 
keuzecursus gevolgd worden. 

Voorkennis
Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau 
van Verbintenissenrecht, Aansprakelijkheidsrecht en 
Overeenkomstenrecht.

Het gebruik van algemene voorwaarden is niet weg te denken 
uit de rechtspraktijk. Het thema is in beweging en raakt vele 
praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen 
uit ten aanzien van algemene voorwaarden en consumenten, 
maar hebben ook een directe impact in b2b-relaties. Hoge 
Raad-arresten geven aan dat met veel facetten rekening 
moet worden gehouden. Ook kunnen ontwikkelingen van 
de communautaire wetgever (d.i. Europa) niet worden 
genegeerd. De regelingen in het Burgerlijk Wetboek zijn 
ingewikkeld en divers. Deze ingewikkeldheid wordt nog 
groter als in een concreet geval aspecten van internationaal 
recht spelen.
 
De cursus Algemene voorwaarden heeft een praktische 
insteek. Er wordt niet alleen het wettelijk kader geschetst, 
maar u dient ook daadwerkelijke praktijkvraagstukken op 
te lossen, algemene voorwaarden op te stellen en deze te 
beoordelen. De cursus heeft kortom een “hand-on” aanpak.

 
Docenten
Dhr. prof. mr. T.H.M. van Wechem. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM2503

Bescherming van persoonsgegevens 
in een strafrechtelijke context

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 

De komst van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) heeft het recht van eenieder om 
in elk geval te weten welke gegevens van hem of haar bekend 
zijn bij allerlei instanties duidelijk op de kaart gezet. Tevens 
zijn die instanties zich meer dan ooit bewust van het feit dat 
zij bij het verwerken en delen van persoonsgegevens een 
grote mate van terughoudendheid en zorgvuldigheid aan de 
dag moeten leggen. Binnen de strafrechtelijke handhaving is 
eveneens sprake van het op grote schaal verwerken en delen 
van persoonsgegevens. Hierop is echter niet de AVG van 
toepassing, maar een andere richtlijn van de EU: de Richtlijn 
gegevensbescherming door politie en justitie (Richtlijn 
2016/680). Die richtlijn is per 1 januari 2019 verwerkt in de 
Wet Politiegegevens en de Wet Strafvorderlijke en justitiële 
gegevens. 

Het aparte regiem voor gegevensbescherming in het 
kader van de strafvordering is logisch verklaarbaar vanuit 
het belang van het voorkomen en opsporen van strafbare 
feiten en het berechten en bestraffen van degenen die zich 
daaraan schuldig maken. Dat betekent echter niet dat dit 
doel het verwerken en delen van persoonsgegevens in de 
strafrechtelijke context ongelimiteerd mogelijk maakt. 
In deze cursus zullen wij stilstaan bij de begrenzing van de 
mogelijkheid tot verwerking en deling van persoonsgegevens. 
Bovendien roept het gebruik van nieuwe technologieën en 
bevoegdheden (bijvoorbeeld het gebruik van algoritmen en 
het doorzoeken van social media door de politie) de vraag 
op in hoeverre dat in overeenstemming is met het recht op 
privacy en meer specifiek het recht op gegevensbescherming.

   
Docenten
Mw. prof. mr. dr. W. Dreissen.  

www.ou.nl/studieaanbod/RM2803

Consumentenrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau 
van de volgende cursussen: Verbintenissenrecht, 
Aansprakelijkheidsrecht en Overeenkomstenrecht, inclusief 
een deel Algemene Voorwaardenrecht.

Het consumentenrecht is onder invloed van ‘Europa’ 
heftig in ontwikkeling en zal ook de komende jaren steeds 
veranderingen ondergaan. Mogelijk zal het desintegreren, 
doordat het steeds meer afzonderlijke deelonderwerpen kent. 
Privacy en milieubescherming maken nu ook hun opwachting 
als relevante onderwerpen. Hopelijk komt er na de periode 
van ‘differentiatie’ een periode van ‘integratie’, waarbij 
bijzondere regelingen opgaan in algemenere. ‘Europa’ dient 
zowel handelsbelangen als consumentenbelangen en die 
twee lopen niet altijd parallel.  
Een kenmerk van veel consumentenbeschermende regelingen 
is dat ze beperkt zijn tot een specifiek toepassingsgebied. 
Die beperking kan bewerkstelligd worden op verschillende 
manieren, onder meer door uitzonderingen in de wet en 
door het hanteren van beperkte definities. Zo kan men 
bijvoorbeeld het begrip ‘dienst’ beperkt definiëren, of het 
begrip ‘consument’. De betekenis van definitiekwesties in het 
consumentenrecht is groot.

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

www.ou.nl/studieaanbod/RM1203
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Doorwerking van Europees recht in 
nationale rechtsstelsels

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.  

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

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, rechtsbescherming en grondrechten vanuit 
Europees perspectief. 
Hoe is de verhouding van deze leerstukken 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.

 
Docenten
Dhr. prof. dr. J.W. Sap, mw. mr. dr. M. de Bruijn en  
dhr. dr. E. Arenas Catalán. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM3103

Europees bestuursrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 

Onder de slogan ‘Europa. Best Belangrijk’ ging een aantal 
jaar geleden een door de Nederlandse overheid geïnitieerde 
campagne van start om de burger bewust te maken van het 
belang van de Europese Unie. Deze slogan en campagne 
waren geen succes en zijn samen met de recente Brexit 
tekenend voor de miskenning van het belang van de 
Europese Unie voor met name het nationale bestuursrecht. 
De europeanisering van het nationale bestuursrecht wordt 
niet alleen uitgeoefend door beginselen en fundamentele 
rechten, maar ook door specifieke regelgeving, zoals de 
verlening van dienstenvergunningen (Dienstenrichtlijn), 
de inspraak en rechtsbescherming van milieubesluiten 
(Aarhusrichtlijn), de besluitvorming en onafhankelijkheid van 
de nationale toezichthouder (Kaderrichtlijn Telecommunicatie) 
en de indringendheid van rechterlijke toetsing in asielzaken 
(Procedurerichtlijn). Inmiddels zijn er zelfs plannen voor een 
Europese Algemene wet bestuursrecht (Euro-Awb) en is er in 
toenemende mate aandacht voor een dialoog (vernetwerking) 
tussen de Europese en nationale rechters en bestuursorganen. 

 
Docenten
Dhr. prof. dr. mr. R. Ortlep. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM2103

De strafrechtelijke aanpak van 
terrorisme

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Ingangseisen
Voor deze cursus is formeel strafrecht op bachelorniveau 
vereist.

Deze cursus beziet het actuele en belangwekkende thema 
van de strafrechtelijke aanpak van terrorisme in Nederland 
vanuit meerdere gezichtspunten en legt verbanden met 
grotere beginselen, de bescherming van de mensenrechten 
en criminologische/sociologische aspecten. De cursus wordt 
volgens een reëel scenario (een fictieve strafzaak die handelt 
over terrorisme) opgebouwd.

Serious game 
Een deel van het onderwijs wordt verbonden aan een 
realistische praktijksimulatie van een Nederlandse strafzaak 
over terrorisme; een zogenaamde serious game. In de 
serious game wordt het reguliere verloop van een strafzaak 
over terrorisme gevolgd: van opsporing naar vervolging tot 
uiteindelijk berechting. Gedurende het verloop van de serious 
game krijgen de studenten telkens een andere rol toebedeeld 
en worden vanuit die rol verschillende beslissingen genomen. 
Met de serious game wordt beoogd een brug te slaan tussen 
wetenschap en de strafrechtelijke praktijk: wetenschappelijke 
kennis die wordt opgedaan in de loop van het vak wordt 
immers direct en interactief toegepast in de game. 

 
Docenten
dhr. mr. dr. S. Brinkhoff. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM2303

Contemporary Issues in  
International Law

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, 
ontvangt u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang 
tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u 
worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding 
na de adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer 
mogelijk. Deze cursus is een profielcursus maar kan ook als 
keuzecursus gevolgd worden. 

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van 
internationaal recht (in het Engels: International Law), alsmede 
een actieve en passieve kennis van het Engels.

International law is an exciting field with many different areas 
which all have their own set problems and complexities. 
Whereas the RB1812 course International Law aims to increase 
the knowledge and understanding of core international 
subjects, this is an advanced course that enhances students’ 
knowledge and understanding of selected topics that are 
relevant in today’s globalised world. Upon completion of this 
course, students will have been introduced and gained an 
understanding of five specialised topics: the law of armed 
conflict, human rights and refugee law, international criminal 
law, environmental law (including the marine environment), 
and international economic law. Apart from these five 
specialised topics, this course will include a topic on theory 
and international law. Such conceptual thinking will empower 
students to understand better the competing politics, actors, 
and ideologies of the international legal order.

 
Docenten
Dhr. prof. mr. G. Hernández. 
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Europees mededingingsrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen.  

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

Onvervalste concurrentievoorwaarden worden niet alleen 
bereikt door harmonisatie van nationale regels, maar ook 
door de mededingingsregels. In dit mastervak wordt u 
geholpen uw weg te vinden via de grondbeginselen en het 
doel van Europees mededingingsrecht. Doel van dit vak is 
dat de student inzicht krijgt in de werking van Europees 
mededingingsrecht. De student vergaart kennis van de 
beginselen van mededinging als economisch fenomeen. De 
student krijgt inzicht in de werking van het kartelverbod en 
het verbod van misbruik 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 kan 
de kennis en het inzicht toepassen op casusposities. Tevens 
schrijft de student een essay over een uitspraak of dilemma 
van Europees mededingingsrecht.

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

www.ou.nl/studieaanbod/RM1103

Europees Privaatrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Deze cursus 
is een profielcursus maar kan ook als keuzecursus gevolgd 
worden. 

Voorkennis
Overeenkomstenrecht op bachelorniveau.

Ingangseisen 
Goederenrecht op bachelorniveau is vereist.

Het verder ontwikkelen van het DCFR/CESL, dat is opgesteld 
als een model voor een Europese privaatrechtscodificatie, is 
sinds december 2014 geen prioriteit meer van de Europese 
Commissie. Dogmatisch heeft het DCFR zijn belang echter 
nog niet verloren. Het DCFR is niet meer weg te denken uit 
rechtspraak en wetgeving. Het EHJ, de Nederlandse en de 
Zweedse rechter maakten afgelopen jaren regelmatig gebruik 
van het DCFR, maar ook meerdere nationale wetgevers 
gebruikten de tekst als ‘toolbox’ voor nieuwe wetgeving.

Na bestudering van de cursus dient u onder andere:

de recente ontwikkelingen in het Europese privaatrecht en het 
eenvormige privaatrecht te omschrijven.

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

www.ou.nl/studieaanbod/RM3503

(Gezondheids-)zorg en recht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 
De begeleiding van deze cursus beslaat twee kwartielen. 

Na het volgen van deze cursus heeft u een goede 
basiskennis van de juridische aspecten van gezondheidszorg. 
De nadruk in deze cursus ligt op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst, de zorgovereenkomst en de 
zorgverzekering conform de zorgverzekeringswet. U doet 
kennis op omtrent de aard, ratio, totstandkoming en reikwijdte 
van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), u 
verwerft inzicht in de positie van wilsonbekwamen en u leert 
over informatie en toestemming, wederzijdse verplichtingen, 
dossierplicht, geheimhouding en privacy, wetenschappelijk 
onderzoek, aansprakelijkheid en exoneratie-verbod. 
U verwerft kennis van aard en ratio van de 
zorgverzekeringswet, de samenhang met Wlz, 
toepasselijkheid, verzekerings- en acceptatieplicht, 
premiebetaling, dekkingsomvang, restitutie en 
naturapolissen, vrije artsenkeuze en hinderpaalcriterium en 
grensoverschrijdende zorg. Tevens verwerft u inzicht in de 
juridische consequenties van de driehoek zorgverzekeraar, 
patiënt en zorgverlener, contractsdwang en de rol en taken 
van het zorginstituut.

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

www.ou.nl/studieaanbod/RM2403

Gegevensbescherming: de AVG en 
de UAVG

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.  

Voorkennis
Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau 
van materieel en formeel privaatrecht, materieel en formeel 
strafrecht, bestuursrecht, constitutioneel recht en Europees 
recht.

Deze cursus brengt de uitgangspunten en beginselen van 
het verwerken van persoonsgegevens volgens de (U)AVG 
in kaart. U verwerft kennis over en inzicht in de betekenis 
van de verschillende rechten van betrokkenen en plichten 
van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van 
persoonsgegevens. De focus ligt in deze cursus met name 
op de materieelrechtelijke normen voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan 
op de verschillende rechten van betrokkenen wanneer 
persoonsgegevens worden verwerkt (o.a. recht op informatie, 
inzage, wissing en bezwaar). 

Na het doorlopen van de cursus heeft u een grondige 
inleidende kennis van het gegevensbeschermingsrecht op 
grond van de (U)AVG, de ontwikkeling daarvan en de plaats 
van de AVG en UAVG ten opzichte van het straf-, bestuurs- en 
privaatrecht, alsmede de fundamentele rechten.

 
Docenten
Mw. mr. dr. A. Berlee. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM3603

Cursuscode: RM1103
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT) 
en opdracht

Cursuscode: RM3503
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Tweede kwartiel

Start 15-11-2021

Advies aanmelden 31-10-2021

Aanmelden t/m 14-11-2022

Vierde kwartiel

Start 25-04-2022

Advies aanmelden 10-04-2022

Aanmelden t/m 24-04-2022

Derde kwartiel

Start 07-02-2022

Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 06-02-2022

Eerste kwartiel

Start 01-09-2021

Advies aanmelden 15-08-2021

Aanmelden t/m 31-08-2021

Een rechtsvergelijking te maken tussen een rechtsinstituut in  
het DCFR en BW aan de hand van een casus en kan dit analyseren.

een kritische analyse te geven van de ontwikkeling van 
privaatrechtelijke EU-regelgeving na de publicatie van het DCFR.

een onderbouwde visie te geven op de rechtsvergelijking van 
een gekozen rechtsinstituut.

Cursuscode: RM3603
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Cursuscode: RM2403
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht
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Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. Let bij uw 
studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, 
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie 
tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijftermijn. 

De cursus biedt (diepgaande) kennis van en inzicht op 
het gebied van IPR, handelsrecht en handelscontracten in 
een internationale context. Daarbij wordt ingegaan op de 
verhouding tussen nationaal, Europees en internationaal recht 
op het gebied van IPR en handelsrecht. De cursus is globaal als 
volgt opgezet. 

Het onderdeel handelsrecht bestaat uit vijf leereenheden 
waarin belangrijke handelscontracten centraal staan. De 
volgende onderwerpen komen aan de orde: handelsrecht 
algemeen, de overeenkomst van internationale koop, 
betalingsverkeer en zekerheden , vervoerrecht: internationaal 
vervoer van goederen over de weg en over zee en ten 
slotte verzekering en de (internationale) handel: de 
transportverzekering en de kredietverzekering. In het 
(internationaal) handelsrecht wordt veel gebruikgemaakt 
van internationale regelgeving zoals verdragen. Deze 
internationale bronnen komen ruimschoots aan de orde in 
deze cursus.

Het onderdeel IPR bestaat uit vier leereenheden. IPR staat 
voor (regels van) internationaal privaatrecht. Dit zijn – kort 
gezegd – regels die door de aangezochte rechter in een 
geschil worden toegepast om vast te stellen aan de hand 
van welk recht een geschil dient te worden opgelost waarbij 
internationale aanknopingspunten aanwezig zijn.  Tijdens 
de cursus wordt een algemeen inzicht geboden in de van 
toepassing zijnde wettelijke regelingen in het burgerlijk 
wetboek (Boek 10 BW), alsook in de diverse Verdragen 
en Europese Verordeningen. Een lichte nadruk  wordt 
gelegd op de toepassing van deze regels bij internationale 
handelscontracten en internationale onrechtmatige daad-
situaties alsmede de toepassing van de regels die gelden voor 
de aanwijzing van de bevoegde rechter.  Ook wordt aandacht 
geschonken aan regels van eenvormig privaatrecht (EPR). Een 
voor de Nederlandse praktijk belangrijk verdrag op dat gebied 
is het Weens Koopverdrag.

 
Docenten
Dhr. mr. dr. D. Hellegers, dhr. prof. mr. drs. M. Hendrikse 
en dhr. Prof. mr. E. van Wechem. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM3703

Insolventierecht

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. Let bij uw 
studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, 
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie 
tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijftermijn.

Let op: deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus 
Faillissementsrecht (R25251). 

Insolventierecht houdt zich niet alleen bezig met het 
faillissement (een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen 
van de schuldenaar die heeft opgehouden te betalen, met de 
bedoeling dit vermogen te verdelen onder zijn schuldeisers), 
maar ook met de surseance (rechterlijk uitstel) van betaling 
en, sinds 1 december 1998, de sanering van schulden van 
natuurlijke . Deze laatste regeling komt in de cursus echter 
niet aan bod.

Het terrein waarop de faillissementscurator zich beweegt, 
is bezaaid met juridische voetangels en klemmen. Tal van 
tegenstrijdige belangen vechten met elkaar om voorrang. 
Wat hoort tot de boedel? Wat komt ten goede van de bank 
of de fiscus? Wat is van de failliet zelf? Wanneer zijn de 
bestuurders van een failliete vennootschap aansprakelijk 
in hun privévermogen? Hebben werknemers van die 
vennootschap nog recht op loon en vakantiegeld? Deze 
opsomming vormt slechts een greep uit de vragen die in de 
cursus Insolventierecht aan bod komen. Deze verscheidenheid 
van problemen is kenmerkend voor het insolventierecht. Dat 
veelzijdige karakter maakt het insolventierecht zowel boeiend 
als gecompliceerd.
Uit de confrontatie van alle aanspraken en rechten moet 
blijken welke van de (dikwijls conflicterende) belangen van de 
verschillende crediteuren het sterkste is. Het is in de praktijk 
nu eenmaal zo dat niet iedereen voor 100% betaald kan 
worden, want meestal zijn de baten slechts een fractie van 
de schulden. Het zal duidelijk zijn dat de taak van de curator, 
degene die onder toezicht van de rechter-commissaris belast 
is met het beheer en de vereffening van de failliete boedel, 
niet eenvoudig is. Hetzelfde geldt voor een bewindvoerder in 
een surseance van betaling of een schuldsanering natuurlijke . 
 

Docenten
Mw. mr. dr. M. Reumers. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM0813

Internationaal strafrecht

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op 
elk gewenst moment starten met deze cursus. Let bij uw 
studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, 
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie 
tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijftermijn.

Ingangseisen
Voor deze cursus is formeel strafrecht op bachelorniveau 
vereist.

Mag de zeventienjarige Vince worden uitgeleverd aan de 
Verenigde Staten, omdat hij via phishing zo’n 10.000 dollar 
van zo’n 5000 Amerikanen heeft afgetroggeld? Of moet 
Nederland hem vervolgen en straffen, omdat hij Nederlands 
onderdaan is?  Hoe is dit alles geregeld wanneer Vince geen 
geld van Amerikanen heeft afgetroggeld, maar van Franse 
onderdanen in Frankrijk? Of wanneer een Duitse onderdaan in 
Nederland iemand heeft mishandeld en naar Duitsland wist te 
ontkomen?

Dit zijn tamelijk willekeurige voorbeelden van zaken waarbij 
het internationale strafrecht een rol speelt. De combinatie 
van groeiende mobiliteit, toenemende internationalisering 
en de laatste jaren natuurlijk vooral ook de toenemende 
digitalisering zorgen ervoor dat dit rechtsgebied steeds 
veelvuldiger in het vizier komt. Staten helpen elkaar in 
strafzaken, onder andere door gezochte  op te pakken en 
bijvoorbeeld naar het land van herkomst te sturen om daar 
terecht te staan. Binnen de Europese Unie zijn de procedures 
daarvoor aanzienlijk vereenvoudigd. Dat is gebaseerd op een 
binnen de Europese Unie aangenomen vertrouwen in elkaars 
rechtssysteem. Dat dit vertrouwen soms ontbreekt, bleek toen 
de Nederlandse rechter geen gevangenen overleverde aan 
Hongarije, vanwege slechte detentieomstandigheden aldaar 
en later vanwege de vrees dat de rechtspraak in dat land 
niet onafhankelijk is. In deze cursus wordt de samenwerking 
binnen de Europese Unie behandeld en die tussen Nederland 
en de Verenigde Staten. Daarbij zal blijken dat de Verenigde 
Staten, en soms ook EU-lidstaten, het niet altijd even nauw 
nemen met de mensenrechten. Bekend zijn ontvoeringen 
door de geheime dienst van de Verenigde staten.  
Naast de uitlevering en de overdracht van straffen, wordt 
voorts aandacht besteed aan het onderwerp rechtsmacht 
en aan de Wet internationale misdrijven, inclusief het 
Internationaal Strafhof. 
 

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

www.ou.nl/studieaanbod/RM0603

Cursuscode: RM3703
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Cursuscode: RM0813
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Cursuscode: RM0603
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Handelsrecht en IPR: handelscontracten  
in een internationale context

Internationale mensenrechten  
in de stad

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.  
 

Voorkennis
Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van 
internationaal recht.

Mensenrechten worden vaak in verband gebracht 
met de rijksoverheid en internationale organisaties. 
Mensenrechtenverdragen leggen staten immers 
verplichtingen op en de rijksoverheid wordt gezien als de 
belangrijkste vertegenwoordiger van de staat. Echter, de 
gemeente is eveneens een onderdeel van de staat en dient 
zich ook te houden  aan de internationale normen. De 
gemeentelijke wetgeving en het beleid dienen daarmee in 
overeenstemming te zijn. In 2013 werd dit erkend doordat 
de regering in het Nationaal actieplan mensenrechten 
benadrukte dat de verschillende bestuurslagen afzonderlijk 
en in medeverantwoordelijkheid zorg dragen voor de 
bescherming en bevordering van mensenrechten. 
In de cursus staat deze problematiek centraal en wordt de 
rol van de gemeentelijke overheid toegelicht en onderzocht 
aan de hand van een aantal issues. Vooraf wordt eerst uitleg 
gegeven over het huidige mensenrechtensysteem (civiele 
en politieke rechten) en de doorwerking van mensenrechten 
in de Nederlandse rechtsorde en op gemeentelijk niveau. 
Daarnaast wordt een aantal specifieke onderwerpen 
behandeld en een casus uit de praktijk belicht, bijvoorbeeld 
het recht op huisvesting en gentrificatie, huiselijk geweld, 
migratie of toegang tot de stad voor mensen met een 
beperking.

Docenten
Mw. prof. dr. J. Janssen, mw. dr. mr. W. Guns en dhr. dr. E. 
Arenas Catalán. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM2903

Eerste kwartiel

Start 01-09-2021

Advies aanmelden 15-08-2021

Aanmelden t/m 31-08-2021

Cursuscode: RM2903
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht
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Juridische aspecten van financiële 
dienstverlening

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. 

De mastercursus Juridische aspecten van financiële 
dienstverlening laat u uitgebreid kennismaken met het 
financieel recht. Hoofdrolspelers hierbij zijn financiële 
consumenten, dienstverleners 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 toezichthouders, 
Europese regelgeving en de bijbehorende literatuur zorgen 
voor een uitgebreide kennismaking met het zeer actuele en 
dynamische financieel recht. 

In deze cursus 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 en 
geschillenbeslechting op financiële markten.

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

www.ou.nl/studieaanbod/RM1003

Masterclass CW-RW ‘De toekomst 
van de democratie’

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, zorgt u 
ervoor dat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang 
heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) 
ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding 
na de adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. 

In deze masterclass stellen we de vraag naar de toekomst van 
de democratische rechtsstaat. Waarom zijn sommigen gaan 
twijfelen aan zijn toekomst? Staan democratische rechtsstaten 
inderdaad onder druk en zo ja, hoe dienen we daarop te 
reageren? Is versterking van de natiestaat geboden (“We 
want our country back”) of dienen we juist internationale 
verbanden en instellingen onder een krachtiger democratisch 
regime te brengen? We bespreken diagnoses van de huidige 
staat van de democratische rechtsstaat in vooral westerse 
samenlevingen, staatsrechtelijke ontwikkelingen in Europa, 
en staan ook stil bij concrete pogingen de democratie via 
een nieuwe type partijvorming, referenda en burgerpanels te 
vernieuwen.

Rechtenstudenten volgen voor 2,5 EC een verdiepingsmodule 
waarin we nader ingaan op de staatsrechtelijke aspecten van 
de huidige democratie-crisis.

Docenten
Mw. mr. drs. M. van Schaik en dhr. dr. mr. L. van Apeldoorn. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM2203

Methodologie van de rechtswetenschap

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.  

De cursus beoogt zowel een reflectie te bieden op de aard van 
de rechtswetenschap als  studenten te instrueren in het doen 
van juridisch onderzoek op masterniveau. 

In de eerste plaats wordt in deze cursus aandacht besteed 
aan de aard van de rechtswetenschap en plaatsbepaling 
ten opzichte van andere disciplines met verschillende 
onderzoeksmethoden. Ook wordt kort stilgestaan bij de  
mogelijkheden die relevante sociaalwetenschappelijke 
disciplines kunnen bieden voor het begrip en de toepassing 
van het recht.  

Er is in deze cursus ten tweede veel aandacht voor de 
uitvoering van rechtswetenschappelijk onderzoek. De 
kwaliteit van de argumentatie neemt daarbij een centrale 
plaats in. De cursus biedt aldus een training in de onderzoeks- 
en schrijfvaardigheden die nodig zijn in de andere 
mastercursussen, in het bijzonder de scriptie.

De cursus bestaat voor 50% uit een algemeen deel en voor 
50% uit een specialisatie in de richting van de gekozen 
afstudeervariant en wordt afgesloten met een eindopdracht; 
een paper over een door de docenten vastgesteld onderwerp.

Docenten
Dhr. dr. mr. L. van Apeldoorn, mw. mr. dr. M. Boonk MA, dhr. 
prof. mr. S. Brinkhoff, dhr. mr. L. Rommy en dhr. mr. dr. R. 
Passchier. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM03203

Master zomerschool recht in Europa

U dient zich allereerst met een voorafgaand verzoek 
tot het mogen volgen van de Zomerschool te wenden 
tot dhr. mr. 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 aanmelden. U meldt zich 
vervolgens aan volgens het reguliere traject. 
Deze cursus kan alleen gevolgd worden als keuzecursus 
in de masteropleiding en wordt dit academisch jaar 
eenmaal aangeboden in het vierde kwartaal. De 
aanmeldingsinformatie wordt gepubliceerd via de 
studentennieuwsbrief. 

Inhoud
De zomerschool is een samenwerkingsverband tussen de 
juridische faculteiten van de FernUniversiteit, de UNED en de 
Open Universiteit en vindt afwisselend plaats in Nederland, 
Duitsland en Spanje. De Zomerschool biedt zowel voor 
studenten als voor docenten een uitgelezen gelegenheid om 
gedurende één week onderling de discussie aan te gaan over 
diverse juridische onderwerpen.  
 
Door deel te nemen aan de Zomerschool: 
 
doet u kennis op van het Legal English;

Docenten
Dhr. mr. dr. D. Hellegers en mw. prof. mr. dr. W. Dreissen. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM1903

Derde kwartiel

Start 07-02-2022

Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 06-02-2022

Derde kwartiel

Start 07-02-2022

Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 06-02-2022

Eerste kwartiel

Start 01-09-2021

Advies aanmelden 15-08-2021

Aanmelden t/m 31-08-2021

Cursuscode: RM1003
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Cursuscode: RM1903
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht

maakt u kennis met andere rechtstelsels;

maakt u kennis met andere leeromgevingen en 
onderwijsculturen;

hebt u de gelegenheid om gedurende één week de discussie 
aan te gaan met (buitenlandse) studenten en docenten over 
diverse juridische onderwerpen;

hebt u de mogelijkheid eerder verworven kennis en 
vaardigheden toe te passen;

kunt u als ‘advocaat’ deelnemen aan de moot court, waarbij u 
een pleidooi ten gehore moet brengen en uw wederpartij van 
repliek of dupliek moet dienen.

Cursuscode: RM2203
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Cursuscode: RM3203
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht
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Sanctierecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Ingangseisen
Formeel strafrecht op bachelorniveau is vereist.

De cursus Sanctierecht behandelt de ontwikkeling 
en toepassing van het strafrechtelijk sanctiesysteem. 
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. Een belangrijk onderwerp is de rechtspositie van 
gedetineerden in penitentiaire inrichtingen. Op dit vlak is 
een ontwikkeling te zien die, zeker vanaf 1945, gekenmerkt 
wordt door een wijziging in uitgangspunten. Zo stelde de 
overheid zich aanvankelijk tot doel de resocialisatie van 
alle gedetineerden te bevorderen, ongeacht de persoon 
van de gedetineerde. De laatste jaren is een tendens 
te bespeuren waaruit blijkt dat de resocialisatie van 
gedetineerden afhankelijk wordt gesteld van de mate waarin 
die gedetineerden gemotiveerd zijn om hieraan te werken. 
De algemene resocialisatieopdracht van de overheid is dus 
verworden tot een selectieve resocialisatieopdracht.

 
Docenten
Mw. mr. dr. M. Attinger. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM0703

Organisatiecriminaliteit

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis
De cursus veronderstelt kennis van de criminologie op het 
niveau van de cursus Inleiding criminologie óf De veilige stad 
en bovendien een goede kennis van de Engelse taal.

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 wettelijk 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 vanwege hun beroep.

 
Docenten
Dhr. prof. dr. E. Kolthoff. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM0103

Omgevingsrecht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt u 
tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromge-
ving en (indien van toepassing) kunt u worden ingedeeld in 
een studiegroep. Bij aanmelding na de adviesdatum kunnen 
we dit niet garanderen. Na de startdatum van de cursus is 
aanmelden niet meer mogelijk.

Let op: deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus-
sen Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijke ordeningsrech-
ten, Wabo en Omgevingsrecht I en II. Dit betekent dat ze 
wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding 
kunnen worden ingebracht. 
 

Ingangseisen
Materieel en formeel bestuursrecht op bachelorniveau is vereist.

Voorkennis
Het volgen van de profielvakken Staats- en Bestuursrecht 
wordt aanbevolen.

In het kader van Omgevingsrecht worden de belangrijkste  
(inter)nationale achtergronden, uitgangspunten en  
instrumenten van een deel van het Nederlandse 
omgevingsrecht geanalyseerd. Daarbij ligt het accent op 
de onderlinge samenhang van verschillende (onder)delen 
van het Nederlandse en het Europese omgevingsrecht 
en het toepassen en analyseren van de belangrijkste 
instrumenten. Tevens komen de belangrijke instrumenten 
van het ruimtelijke ordeningsrecht (Wro en Wabo) en het 
natuurbeschermingsrecht (Wet natuurbescherming) aan 
de orde. Bij het onderdeel natuurbeschermingsrecht wordt 
uitvoerig stilgestaan bij gebieds- en soortbescherming in 
relatie tot het relevante Europese omgevingsrecht, zoals de 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Verder wordt stilgestaan 
bij de doelstelling, vorm en inhoud van de toekomstige 
Omgevingswet en de mogelijke consequenties van 
die wet voor het Nederlandse omgevingsrecht (RO en 
natuurbescherming).

Docenten
Dhr. mr. dr. S.D.P. Kole en dhr. mr. R. Bronsema. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM1343

Opstellen en beoordelen van contracten

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, zorgt u 
ervoor dat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang 
heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) 
ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding 
na de adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer 
mogelijk. Deze cursus is een profielcursus maar kan ook als 
keuzecursus gevolgd worden.

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau 
van Verbintenissenrecht, Aansprakelijkheidsrecht en 
Overeenkomstenrecht.

Van juristen die na hun studie in de praktijk gaan werken, 
wordt bijna automatisch verwacht dat zij in staat zijn om 
contracten op stellen en deze te beoordelen. Veelal wordt 
dus aangenomen dat deze vaardigheid bij de jurist aanwezig 
is, zonder dat daar in de studie specifieke aandacht aan 
is besteed. De kennis  die tijdens de studie is verworven 
over generieke thema’s als toerekenbare tekortkoming, 
overmacht, schadevergoeding, ontbinding en opzegging 
van overeenkomsten brengt geenszins mee dat deze in de 
praktijk kan worden toegepast, zonder dat men daarnaast ook 
inzicht heeft gekregen in de tips & tricks die  eigen zijn aan de 
dynamiek van de rechtspraktijk. Normaliter vindt de jurist via 
“trial and error” zijn of haar weg.
 

Docenten
Dhr. prof. mr. T.H.M. van Wechem. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM2603

Cursuscode: RM1343
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Cursuscode: RM2603
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Eerste kwartiel

Start 01-09-2021

Advies aanmelden 15-08-2021

Aanmelden t/m 31-08-2021

Derde kwartiel

Start 07-02-2022

Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 06-02-2022

Tweede kwartiel Vierde kwartiel

Start 15-11-2021 Start 25-04-2022

Advies aanmelden 31-10-2021 Advies aanmelden 10-04-2022

Aanmelden t/m 14-11-2021 Aanmelden t/m 24-04-2022

Tweede kwartiel Vierde kwartiel

Start 15-11-2021 Start 25-04-2022

Advies aanmelden 31-10-2021 Advies aanmelden 10-04-2022

Aanmelden t/m 14-11-2021 Aanmelden t/m 24-04-2022

Cursuscode: RM0103
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Cursuscode: RM0703
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht
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Scriptie

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 studieadviseur.
In het scriptiereglement en op de cursussite 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).
 

Ingangseis
Deelname aan de Scriptie is pas mogelijk nadat 30 
studiepunten van de wo-masteropleiding zijn behaald.

U schrijft de scriptie op het rechtsgebied van een van de door 
u gekozen profielkeuzevakken, zodat u over voldoende kennis 
beschikt om op het gekozen rechtsgebied een scriptie te 
schrijven.

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 stilgestaan bij de vraag wat juridisch wetenschappelijk 
onderzoek inhoudt, aan welke eisen een juridische 
onderzoeksvraag 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.

Docenten
Afhankelijk van de keuze van het onderwerp.
Medewerker scripties: mw. N. Gruisen, tel. 045-5762375,  
nicole.gruisen@ou.nl.
 

www.ou.nl/studieaanbod/RM9906
www.ou.nl/studieaanbod/RM990Y
www.ou.nl/studieaanbod/RM990Z

Cursuscode: RM9906
Omvang: 15 EC
Cursuscode: RM990Y
Omvang: 17,5 EC
Cursuscode: RM990Z
Omvang: 20 EC
Tentamenvorm: opdracht

Sociale markteconomie en EU-recht

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Deze cursus 
is een profielcursus maar kan ook als keuzecursus gevolgd 
worden. 

Voorkennis
De cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau 2 van 
Europees recht.

Na afronding van de cursus Sociale markteconomie 
(SME) en EU-recht bent u in staat om:

Het oorspronkelijke model van de sociale markteconomie uit 
te leggen, de afzonderlijke elementen/principes te plaatsen/
herkennen in de Europese maatschappij 

Hier kritisch op te reflecteren aan de hand van enkele andere 
mogelijk te hanteren maatschappijmodellen waaronder de 
donut(economie)

Positie in te nemen inzake de elementen/principes van een 
SME op EU-niveau

Aan te geven hoe als jurist een bijdrage kan worden geleverd 
aan de ontwikkelingen van een SME op EU-niveau

In samenwerking een probleem (juridisch) uit te werken, 
verbeteringen voor de situatie aan te dragen en in een paper 
te presenteren.
 

Docenten
Mw. mr. dr. R. Slegers. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM3003

Staatsrecht in beweging

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, 
ontvangt u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang 
tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u 
worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding 
na de adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer 
mogelijk. Deze cursus is een profielcursus maar kan ook als 
keuzecursus gevolgd worden. 

Ingangseisen
Het aanmelden voor de cursus Staatsrecht in beweging is 
alleen mogelijk nadat materieel en formeel bestuursrecht 
(Bestuursrecht I en II) op bachelorniveau succesvol zijn 
afgerond.

Voorkennis
Deze cursus veronderstelt kennis van de inhoud van de 
bachelorcursussen Constitutioneel recht, Schrijven over 
grondrechten, materieel en formeel bestuursrecht.

In deze cursus staat een bezinning op de fundamentele 
vragen die aan het constitutionele recht ten grondslag 
liggen centraal. Het gaat dan onder meer om de verhouding 
tussen wetgever en rechter, de betekenis en omvang van 
mensenrechten (en in het bijzonder de vrijheid van de burger 
ten opzichte van de staat), de verhouding van Nederland tot 
de Europese Unie en de invloed van de burger op politieke 
beslissingen. De aandacht zal niet alleen op Nederland zijn 
gericht, maar ook op het debat over deze vraagstukken in 
andere landen.

Deze onderwerpen zijn academisch interessant, maar ook 
het concrete maatschappelijke belang ervan is evident. Vele 
van deze kwesties hebben een lange geschiedenis, maar in 
maatschappelijke en politieke discussies wordt duidelijk dat ze 
aan betekenis niets hebben ingeboet.

Docenten
Dhr. dr. J. Doomen en mw. prof. dr. C.M. Zoethout. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM2703

Strafrecht en mensenrechten

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, 
ontvangt u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang 
tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u 
worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding 
na de adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer 
mogelijk. Deze cursus is een profielcursus maar kan ook als 
keuzecursus gevolgd worden.

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

Tijdens deze cursus wordt het strafrecht vanuit het perspectief 
van de bescherming van mensenrechten bekeken en wordt 
ingegaan op het belang en de waarde van die mensenrechten. 
Er komt een aantal rechten en waarborgen aan bod, die onder 
andere in het Europees Verdrag ter bescherming van de 
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 
en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(Handvest EU) staan. In de eerste leereenheid gaan we in op 
de betekenis van de mensenrechten in het algemeen en de 
waarde daarvan voor de strafrechtspleging in het bijzonder. 
Omdat we ons beperken tot Europa, zal aandacht worden 
besteed aan het EVRM en het Handvest EU en de vraag hoe 
die twee mensenrechtenverdragen zich tot elkaar verhouden.

In de overige leereenheden wordt op specifieke rechten 
ingegaan, waarbij de focus vooral ligt op de vraag in hoeverre 
er discrepanties bestaan tussen de wijze waarop het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en/of het Hof van 
Justitie van de Europese Unie daaraan invulling geven en de 
wijze waarop die rechten in Nederland door de wetgever en/
of de Hoge Raad worden geïnterpreteerd. 
 

Docenten
Mw. prof. mr. dr. W. Dreissen en dhr. mr. L. Rommy. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM0003

Cursuscode: RM3003
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: Opdracht

Derde kwartiel

Start 07-02-2022

Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 06-02-2022

Cursuscode: RM2703
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Vierde kwartiel

Start 25-04-2022

Advies aanmelden 10-04-2022

Aanmelden t/m 24-04-2022

Derde kwartiel

Start 07-02-2022

Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 06-02-2022

Cursuscode: RM0003
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht
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Strafrechtelijk bewijs

Deze cursus wordt dit academisch jaar tweemaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, ontvangt 
u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de 
leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden 
ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na de 
adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na de 
startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Ingangseisen
Formeel strafrecht op bachelorniveau is vereist.

Tijdens de cursus zullen we in beeld brengen hoe thans het 
feitenoordeel in strafzaken is genormeerd. Daartoe komen de 
volgende vragen aan bod:

Uit welke bronnen mag de rechter bewijs putten en welke 
eisen worden daaraan gesteld?

De beantwoording van deze vragen moet u in staat stellen 
om aan het eind van de cursus zelf een oordeel te vellen 
over de vraag of het strafrechtelijk bewijsrecht aan de 
maat is. Dat laatste is relevant, omdat met name vanuit 
de rechtspsychologie veel kritiek is geweest op de wijze 
waarop politie, justitie en rechters omgaan met bewijsgaring 
en bewijswaardering. Op die kritiek zal ook in deze cursus 
nadrukkelijk worden ingegaan. Temeer omdat u daarmee 
doordrongen wordt van het feit dat bewijs in strafzaken niet 
alleen een kwestie is van toepassing van de relevante 

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

www.ou.nl/studieaanbod/RM0903

Eerste kwartiel Derde kwartiel

Start 01-09-2021 Start 07-02-2022

Advies aanmelden 15-08-2021 Advies aanmelden 23-01-2022

Aanmelden t/m 31-08-2021 Aanmelden t/m 06-02-2022

Cursuscode: RM0903
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: opdracht

Welke mogelijkheden zijn er om het door de politie en het 
Openbaar Ministerie aangedragen bewijs te toetsen en ter 
discussie te stellen en eventueel aan te vullen?

Op welke wijze kan de rechter reageren op onrechtmatig 
verkregen bewijs?

Welke motiveringseisen gelden er voor de strafrechter met 
betrekking tot de bewijsbeslissing?

Strafrechtspleging in de  
digitale samenleving

Deze cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden:

 

Wanneer u zich voor de adviesdatum aanmeldt, 
ontvangt u tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang 
tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u 
worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding 
na de adviesdatum kunnen we dit niet garanderen. Na 
de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer 
mogelijk. Deze cursus is een profielcursus maar kan ook als 
keuzecursus gevolgd worden. 

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

 
Ingangseisen
Formeel strafrecht op bachelorniveau is vereist.

De cursus Strafrechtspleging in de digitale samenleving 
behandelt strafrecht en strafrechtspleging in relatie tot de 
digitalisering van de samenleving en heeft aldus kenmerken 
van strafrecht, criminologie en soms ook sociologie en 
rechtsfilosofie. De cursus is toegespitst en verdiepend in die 
zin dat wordt ingezoomd op vraagstukken van strafrecht in 
‘cyberspace’ en tegelijk verbredend omdat strafrechtspleging 
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.

Docenten
Mw. dr. L. Strikwerda. 

www.ou.nl/studieaanbod/RM0203

Cursuscode: RM0203
Omvang: 7,5 EC
Tentamenvorm: digitaal 
groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Vierdfe kwartiel

Start 25-04-2022

Advies aanmelden 10-04-2022

Aanmelden t/m 24-04-2022
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http://www.ou.nl/studieaanbod/RM0903
http://www.ou.nl/studieaanbod/RM0203


Faculteit Rechtswetenschappen bezoekadres: Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen
postadres: Postbus 2960, 6401 DL Heerlen, +31 (0)45 - 576 2888 www.ou.nl/rechtswetenschappen

Psychologie 
Cultuurwetenschappen 
Informatica 
Informatiekunde  
Managementwetenschappen 
Natuurwetenschappen 
Onderwijswetenschappen
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