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De bacheloropleiding Notarieel recht omvat 180 studiepunten, verdeeld over drie jaren van elk 60 studiepunten.
Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de
opleiding vind je in de Onderwijs- en Examenregeling.
Ben je aankomend student ga dan voor meer informatie over deze opleiding naar: www.vu.nl &gt; Onderwijs &gt;
Bacheloropleidingen
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Bachelor Notarieel recht, 1e jaar
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Beginselen bestuursrecht

Periode 4

6.0

R_Beg.best.r

Beginselen Europees recht

Periode 5

6.0

R_Beg.Eur.r

Beginselen staatsrecht

Periode 1

6.0

R_BegSta

Beginselen strafrecht

Periode 2

6.0

R_BegstrR

Encyclopedie der
rechtswetenschap I
(academische kern)

Periode 4

6.0

R_EncycI

Inleiding goederenrecht

Periode 3

3.0

R_Inlgoed3

Inleiding in de
rechtswetenschap

Periode 1

6.0

R_InlrechRC

Inleiding verbintenissenrecht Periode 2

6.0

R_InlVerb

Juridische vaardigheden
(academische kern)

Periode 4+5

6.0

R_Jurvaar

Personen- en familierecht

Periode 3

3.0

R_PersFamR

Rechtsgeschiedenis
(academische kern)

Periode 5

6.0

R_RechgGs

Bachelor Notarieel recht, 2e jaar
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Bestuursrecht

Periode 5

6.0

R_BestRe

Burgerlijk procesrecht en
insolventierecht

Periode 3

6.0

R_BurgPI

Capita selecta notarieel
vermogensrecht

Periode 5

6.0

R_CSnnotV

Contractenrecht

Periode 1

6.0

R_ContR

Erfrecht I

Periode 2

6.0

R_ErfrechtI

Erfrecht II

Periode 6

6.0

R_ErfrechtII

Goederenrecht

Periode 2

6.0

R_GoedR

Notariswet

Periode 1

6.0

R_NotarisW

Vennootschaps- en
rechtspersonenrecht

Periode 4

6.0

R_VenReP

Verbreding goederenrecht A Periode 4

6.0

R_VerbrGA

Bachelor Notarieel recht, 3e jaar
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Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Bachelorscriptie

Periode 2+3

6.0

R_B.scriptie

Bachelorscriptie

Periode 5+6

6.0

R_B2scriptie

Bedrijfseconomie I

Periode 2

6.0

R_BedrEcI

Bedrijfseconomie II

Periode 3

3.0

R_BedrEcII

Belastingrecht I

Periode 1

6.0

R_BelastI

Belastingrecht II

Periode 2

6.0

R_BelastII

Belastingrecht III

Periode 3

3.0

R_BelastIII

Encyclopedie der
rechtswetenschap II

Periode 5

6.0

R_EncycII

Huwelijksvermogensrecht

Periode 4+5

9.0

R_HuwvermR

Ondernemingsrecht

Periode 1

6.0

R_Ondernem.r

Pleitoefening

Periode 1+2

6.0

R_PleitO6

Pleitoefening

Periode 4+5

6.0

R_PleitO62

3.0

R_VerbrGB

Verbreding goederenrecht B Periode 4

Honoursprogamma
Opleidingsdelen:
- Interdepartmental Honours Courses
- Facultair Honours Rechten

Interdepartmental Honours Courses
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Current Issues in
Psychopathology

Semester 1

6.0

OH_CIP

Facultair Honours Rechten
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Diplomacy and Law in
History

Periode 1+2

6.0

R_DipLawH

Recht en medische
biotechnologie

Periode 5+6

6.0

R_R.medBio
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Bachelorscriptie
Vakcode

R_B.scriptie (200385)

Periode

Periode 2+3

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. W.P. Boor

Examinator

mr. W.P. Boor

Docent(en)

mr. W.P. Boor, prof. dr. B.M.J. van Klink

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

300

Doel vak
Hoe draagt het vak bij aan de eindtermen van de opleiding?
Door het succesvol afronden van dit vak laat de student zien dat hij of
zij in staat is om:
- een eenvoudig rechtswetenschappelijk onderzoek te verrichten en
daarvan schriftelijk verslag te leggen in de vorm van een goed
rechtswetenschappelijk betoog van substantiële omvang;
- met een grote mate van zelfstandigheid een rechtswetenschappelijke
probleemstelling te formuleren;
- in antwoord op de geformuleerde probleemstelling een beargumenteerd
oordeel te vormen en/of een beargumenteerd standpunt in te nemen;
- de relevante rechtsbronnen en vakliteratuur te verzamelen, te
selecteren en te beoordelen en beschikt over de voor het
scriptieonderzoek relevante juridische en/of rechtswetenschappelijke
vakkennis.
Dit vak heeft ten doel studenten bovengenoemde vaardigheden aan te leren
en/of verder te laten ontwikkelen. Het succesvol afronden van de
bachelorscriptie vormt het bewijs dat aan de (relevante) eindtermen van
de opleiding is voldaan. Hierdoor zijn studenten voldoende geëquipeerd
om te beginnen aan een masteropleiding binnen de rechtsgeleerdheid.
Inhoud vak
Om studenten voor te bereiden op het onderzoeks- en schrijfproces worden
direct na aanvang van het vak een aantal colleges en een
bibliotheekpracticum aangeboden.
In de colleges worden studenten praktische en relevantie informatie en
tips aangereikt. Daarnaast komen onderwerpen aan bod die relevant zijn
voor het gekozen rechtsgebied en wordt de student bewust gemaakt van
het belang van het maken van keuzes over methoden van onderzoek en het
verantwoorden van deze keuzes.
In het bibliotheekpracticum (facultatief) maken studenten kennis met
diverse zoekstrategieën voor het vinden van juridische en
rechtswetenschappelijke bronnen.
De rest van het vak bestaat uit het schrijven van de
scriptie onder individuele begeleiding van een docent. Het vak kent een
aantal tussentijdse deadlines, waaronder het inleveren van een
scriptieplan. Na afloop van elk van deze deadlines levert de begeleidend
docent
commentaar op de ingeleverde stukken. De student krijgt feedback via
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e-mail en in een aantal gesprekken.
In een laatste gesprek licht de begeleidend docent aan de hand van een
beoordelingsformulier toe hoe hij of zij tot de beoordeling is gekomen.
Toetsvorm
Eén paper (werkstuk/opdracht/scriptie)
Literatuur
Verplicht:
- I. Curry-Sumner e.a., Onderzoeksvaardigheden. Instructie voor
juristen,Nijmegen: Ars Aequi Libri 2010.
- M.H. Bastiaans e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten,
bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige
publicaties, Deventer: Kluwer 2013. (gratis te downloaden op internet;
link te vinden in de Studenthandleiding).
Aanbevolen:
- E. Tiggeler, Taalgids voor juristen, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007.
Vereiste voorkennis
120 bachelorstudiepunten bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of
Notarieel recht, inclusief het vak Juridische vaardigheden.
Studenten van de opleiding Notarieel recht mogen zich alleen inschrijven
voor Fiscaal recht, Notarieel recht of Privaatrecht.
Studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid mogen zich voor alle
rechtsgebieden
inschrijven behalve voor Notarieel recht.
Voor het rechtsgebied Fiscaal recht wordt ten zeerste aanbevolen dat
studenten het vak Belastingrecht
I (eerste semester) hebben gevolgd.
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Intekenprocedure
Studenten dienen zich bij inschrijving ook meteen in te tekenen voor één
van de onderstaande acht rechtsgebieden:
- Fiscaal recht
- Notarieel recht
- Privaatrecht
- Rechtsgeschiedenis (geschiedenis van het privaatrecht)
- Rechtstheorie (rechtsfilosofie & encyclopedie van de rechtswetenschap)
- Staats- en bestuursrecht (inclusief arbeidsrecht)
- Strafrecht
- Transnational Legal Studies (Europees en internationaal recht & IT en
recht)
Studenten van de opleiding Notarieel recht mogen zich alleen inschrijven
voor Fiscaal recht, Notarieel recht of Privaatrecht. Studenten van de
opleiding Rechtsgeleerdheid mogen zich voor alle rechtsgebieden
inschrijven behalve voor Notarieel recht. Voor het rechtsgebied Fiscaal
recht wordt ten zeerste aanbevolen dat men het vak Belastingrecht I
volgt.
Na het verstrijken van de aanmelddeadline (voor periode 2+3) is
aanmelden voor het vak niet meer mogelijk.
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Voor het vak geldt dat gegeven wordt in periode 2+3 geldt dat vol = vol.
Het vak gegeven in periode 5+6 kent geen maximum capaciteit.
DIT VAK IS UITGESLOTEN VAN DE 18 EC REGELING. Of te wel de studiepunten
voor dit vakken tellen niet mee voor de 18 EC regeling.
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen:
Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
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de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

Bachelorscriptie
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Vakcode

R_B2scriptie ()

Periode

Periode 5+6

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. W.P. Boor

Examinator

mr. W.P. Boor

Docent(en)

dr. H.M.G. Denters, prof. mr. J. Hallebeek, mr. B. de
Wilde, mr. B.C. van Beers, prof. dr. B.M.J. van Klink, dr.
mr. C.B.P. Mahe, dr. K.M. de Vries, S. Mommers LLM
MSc

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
Hoe draagt het vak bij aan de eindtermen van de opleiding?
Door het succesvol afronden van dit vak laat de student zien dat hij of
zij in staat is om:
- een eenvoudig rechtswetenschappelijk onderzoek te verrichten en
daarvan schriftelijk verslag te leggen in de vorm van een goed
rechtswetenschappelijk betoog van substantiële omvang;
- met een grote mate van zelfstandigheid een rechtswetenschappelijke
probleemstelling te formuleren;
- in antwoord op de geformuleerde probleemstelling een beargumenteerd
oordeel te vormen en/of een beargumenteerd standpunt in te nemen;
- de relevante rechtsbronnen en vakliteratuur te verzamelen, te
selecteren en te beoordelen en beschikt over de voor het
scriptieonderzoek relevante juridische en/of rechtswetenschappelijke
vakkennis.
Dit vak heeft ten doel studenten bovengenoemde vaardigheden aan te leren
en/of verder te laten ontwikkelen. Het succesvol afronden van de
bachelorscriptie vormt het bewijs dat aan de (relevante) eindtermen van
de opleiding is voldaan. Hierdoor zijn studenten voldoende geëquipeerd
om te beginnen aan een masteropleiding binnen de rechtsgeleerdheid.
Inhoud vak
Om studenten voor te bereiden op het onderzoeks- en schrijfproces worden
direct na aanvang van het vak een aantal colleges en een
bibliotheekpracticum aangeboden.
In de colleges worden studenten praktische en relevantie informatie en
tips aangereikt. Daarnaast komen onderwerpen aan bod die relevant zijn
voor het gekozen rechtsgebied en wordt de student bewust gemaakt van
het belang van het maken van keuzes over methoden van onderzoek en het
verantwoorden van deze keuzes.
In het bibliotheekpracticum (facultatief) maken studenten kennis met
diverse zoekstrategieën voor het vinden van juridische en
rechtswetenschappelijke bronnen.
De rest van het vak bestaat uit het schrijven van de
scriptie onder individuele begeleiding van een docent. Het vak kent een
aantal tussentijdse deadlines, waaronder het inleveren van een
scriptieplan. Na afloop van elk van deze deadlines levert de begeleidend
docent
commentaar op de ingeleverde stukken. De student krijgt feedback via
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e-mail en in een aantal gesprekken.
In een laatste gesprek licht de begeleidend docent aan de hand van een
beoordelingsformulier toe hoe hij of zij tot de beoordeling is gekomen.
Toetsvorm
Één paper (werkstuk/opdracht/scriptie)
Literatuur
Verplicht:
- I. Curry-Sumner e.a., Onderzoeksvaardigheden. Instructie voor
juristen,Nijmegen: Ars Aequi Libri 2010.
- M.H. Bastiaans e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten,
bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige
publicaties, Deventer: Kluwer 2013. (gratis te downloaden op internet;
link te vinden in de Studenthandleiding).
Aanbevolen:
- E. Tiggeler, Taalgids voor juristen, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007.
Vereiste voorkennis
120 bachelorstudiepunten bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of
Notarieel recht, inclusief: het vak Juridische vaardigheden.
Studenten van de opleiding Notarieel recht mogen zich alleen inschrijven
voor Fiscaal recht, Notarieel recht of Privaatrecht.
Studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid mogen zich voor alle
rechtsgebieden
inschrijven behalve voor Notarieel recht.
Voor het rechtsgebied Fiscaal recht wordt ten zeerste aanbevolen dat
studenten het vak Belastingrecht
I (eerste semester) hebben gevolgd.
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Intekenprocedure
Studenten dienen zich bij inschrijving ook meteen in te tekenen voor één
van de onderstaande acht rechtsgebieden:
- Fiscaal recht
- Notarieel recht
- Privaatrecht
- Rechtsgeschiedenis (geschiedenis van het privaatrecht)
- Rechtstheorie (rechtsfilosofie & encyclopedie van de rechtswetenschap)
- Staats- en bestuursrecht (inclusief arbeidsrecht)
- Strafrecht
- Transnational Legal Studies (Europees en internationaal recht & IT en
recht)
Studenten van de opleiding Notarieel recht mogen zich alleen inschrijven
voor Fiscaal recht, Notarieel recht of Privaatrecht. Studenten van de
opleiding Rechtsgeleerdheid mogen zich voor alle rechtsgebieden
inschrijven behalve voor Notarieel recht. Voor het rechtsgebied Fiscaal
recht wordt ten zeerste aanbevolen dat studenten het vak Belastingrecht
I (eerste semester) hebben gevolgd.
Na het verstrijken van de aanmelddeadline (voor periode 5+6) is
aanmelden voor het vak niet meer mogelijk.
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Mocht er bij geen enkel onderwerp meer plaats zijn dan kun je je
inschrijven voor alleen het vak (dus zonder onderwerp). Na het
verstrijken van de intekenperiode zul je dan op een willekeurig
onderwerp worden geplaatst. Studenten Notarieel recht kunnen zich melden
bij de coordinator als hun ondewerpen vol zitten.
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de onderstaande eindtermen van de opleiding.
Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
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de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
gewijzigd dd. 20 02.2015

Bedrijfseconomie I
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Vakcode

R_BedrEcI (200386)

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. drs. P.R. de Geus

Examinator

mr. drs. P.R. de Geus

Docent(en)

mr. drs. P.R. de Geus

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
Het verkrijgen van voldoende kennis op het voor juristen relevante
terrein van de bedrijfseconomie en jaarrekeningenrecht. Het einddoel is
dat de student op elementair niveau een financiele administratie kan
lezen en bekend is met de relevante wetgeving op het gebied van de
financiele administratie voor ondernemingen.
Inhoud vak
De verplichting voor ondernemingen om een financiele administratie bij
te houden is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het
jaarrekeningenrecht is dus onderdeel van het ondernemingsrecht.
Daarnaast zijn er ook verplichtingen opgenomen in de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.
Zowel de civiele als de fiscale wetgeving met betrekking tot een
jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting) zullen
bij dit vak uitgebreid aan bod komen.
Onderwerpen die behandeld worden: Wet- en regelgeving, Balans, Winst- en
Verliesrekening, Vermogensvergelijking Kasstroomoverzicht, (notariele)
boekhouding, Journaliseren, Financiele analyse en Waardebepaling.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
Jaarrekeninglezen voor juristen, De Geus e.a., Boom juridische
uitgevers, 2012
Jaarrekening MKB 2014, Mansvelder e.a., Kluwer, 2014
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding.
Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-heeft elementaire kennis van Engelse juridische terminologie
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-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke contex
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
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-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren

Bedrijfseconomie II
Vakcode

R_BedrEcII (200387)

Periode

Periode 3

Credits

3.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. drs. P.R. de Geus

Examinator

mr. drs. P.R. de Geus

Docent(en)

mr. drs. P.R. de Geus

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep, Werkcollege

Niveau

300

Doel vak
Het verkrijgen van voldoende kennis op het voor juristen relevante
terrein van de bedrijfseconomie en jaarrekeningenrecht. Het einddoel is
dat de student op elementair niveau een financiele administratie kan
lezen en bekend is met de relevante wetgeving op het gebied van de
financiele administratie voor ondernemingen.
Inhoud vak
De verplichting voor ondernemingen om een financiele administratie bij
te houden is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het
jaarrekeningenrecht is dus onderdeel van het ondernemingsrecht.
Daarnaast zijn er ook verplichtingen opgenomen in de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.
Zowel de civiele als de fiscale wetgeving met betrekking tot een
jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting) zullen
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bij dit vak uitgebreid aan bod komen.
Onderwerpen die behandeld worden: Wet- en regelgeving, Balans, Winst- en
Verliesrekening, Vermogensvergelijking Kasstroomoverzicht, (notariele)
boekhouding, Journaliseren, Financiele analyse en Waardebepaling.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
Jaarrekeninglezen voor juristen, De Geus e.a., Boom juridische
uitgevers, 2012
Jaarrekening MKB 2014, Mansvelder e.a., Kluwer, 2014
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding.
Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-heeft elementaire kennis van Engelse juridische terminologie
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Informatievaardigheden
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-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren

Beginselen bestuursrecht
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Vakcode

R_Beg.best.r (200128)

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. P.J. Huisman

Examinator

mr. P.J. Huisman

Docent(en)

prof. mr. J. Struiksma

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

100

Doel vak
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor
-beschikt over een fundamenteel academisch werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht,staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal en
Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen;
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context.
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden;
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving;
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied;
-in staat zijn om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op
te zetten.
Probleemoplossende vaardigheden:
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex;
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus;
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen.
Communicatieve vaardigheden:
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands;
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands;
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat;
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien.
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Informatievaardigheden:
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen;
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren.
Inhoud vak
College 1: Introductie, de Awb, het bestuursorgaanbegrip;
College 2: Het besluitbegrip, bevoegdheden van het bestuur;
College 3: Normen voor bestuurlijk handelen;
College 4: Bestuursrechtelijke rechtshandhaving;
College 5: Rechtsbescherming I;
College 6: Rechtsbescherming II.
De specifieke leerdoelen per college worden voor aanvang van het vak op
Blackboard geplaatst.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen (MC en open vragen)
Literatuur
F.C.M.A. Michiels, Hoofdzaken van het bestuursrecht,Deventer: Kluwer
2014 (zevende druk).
Vereiste voorkennis
Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de digitale voorbereidingsopdracht én
- het maken van de werkgroepopdrachten en het verrichten van eventuele
andere voorbereidende activiteiten.
Overige informatie
Na het volgen van de cursus Beginselen bestuursrecht zijn studenten
vertrouwd met de beginselen van het bestuursrechtelijke
begrippenapparaat. Dit houdt in dat zij centrale, bestuursrechtelijke
termen (bestuursorgaan, besluit, belanghebbende etc.) aan de hand van
wettelijke bepalingen en vaste jurisprudentie kunnen duiden en in
onderling verband kunnen zien. Tevens hebben studenten geleerd om
gestructureerd en analytisch bestuursrechtelijke casus te behandelen en
hun oplossing zowel mondeling als schriftelijk aan medestudenten en
docent te presenteren. Meer in het algemeen hebben studenten inzicht in
de plaats van het bestuursrecht in de Nederlandse rechtsorde en de wijze
waarop het bestuursrecht zich tot de overige rechtsgebieden verhoudt.
Beoogd wordt expliciet aan te sluiten bij de rechtspraktijk: diverse
casus die tijdens de werkgroepen worden behandeld, zijn rechtstreeks aan
de praktijk ontleend. Uiteraard wordt het bestuursrecht ook
wetenschappelijk-theoretisch benaderd. Dat theorievorming, wetgeving en
rechtspraak elkaar beïnvloeden, wordt in het vak steeds benadrukt.

Beginselen Europees recht
Vakcode

R_Beg.Eur.r (200130)

Periode

Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Coördinator

prof. dr. J.W. Sap

Examinator

prof. dr. J.W. Sap

Docent(en)

prof. dr. J.W. Sap

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

100

Doel vak
Het thuis zijn in de elementaire begrippen van het recht van de Europese
Unie, het beschikken over denk- en redeneervaardigheden die nodig zijn
voor het systematisch en creatief kunnen toepassen van deze begrippen op
een casus. Door middel van het analyseren van realistische casusposities
worden studenten getraind in het oplossen van praktijkgerichte kwesties.
Hierdoor verwerven studenten naast vakkennis ook probleem oplossende
vaardigheden.
Tevens bestuderen studenten een groot aantal arresten van het Hof van
Justitie van de EU. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de
klassieke arresten van het Hof als de meer actuele jurisprudentie.
Een belangrijk leerdoel is ook kritische reflectie op het ingewikkelde
bouwwerk van de Europese Unie sinds de inwerkingtreding van het Verdrag
van Lissabon.
Inhoud vak
Aan de orde komen de algemene kenmerken van het recht van de Europese
Unie, de institutionele structuur, rechtsbeginselen, de besluitvorming,
de bronnen en doorwerking van het Europese recht, rechtsbescherming,
vier vrijheden, marktintegratie, mededinging, gemeenschappelijke regels
en externe betrekkingen, EMU.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
- F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie. Den Haag,
Boom, laatste druk
- J.W. Sap en M.L. Smit (red.), Jurisprudentie Europees recht. Nijmegen,
Ars Aequi, laatste druk.
- Werkboek Beginselen Europees recht, 2014-2015 (verkrijgbaar in de VUboekhandel)
Vereiste voorkennis
Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de digitale voorbereidingsopdracht én
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht,staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal en
Europeesrecht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
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-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden:
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden:
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden:
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Informatievaardigheden:
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen.

Beginselen staatsrecht
Vakcode

R_BegSta (200136)

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

dr. A.J. Overbeeke

Examinator

dr. A.J. Overbeeke

Docent(en)

prof. mr. A.E. Schilder, mr. M.L. van EngelenburgHanekom, dr. A.J. Overbeeke, mr. H.R. Hyslop

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep
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Niveau

100

Doel vak
Het vak beoogt te bereiken dat een student de elementaire begrippen en
bronnen van het nationale en het internationale publiekrecht kent, deze
begrippen kan toepassen op een eenvoudige casus en inzicht heeft in het
functioneren van een democratische rechtsstaat, mede binnen de
internationale rechtsorde.
Inhoud vak
Vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat komen aan de
orde: de betekenis van constitutie, grondwet en verdragen; de
ontwikkeling, inrichting en werking van de parlementaire democratie; de
rol van de rechter; de betekenis van de grondrechten; alsmede de
verschillende soorten regelgeving.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
- Hoor- en werkgroep/werkcollegestof;
- Prof. mr. A.D. Belinfante / mr. J.L. de Reede, Beginselen van het
Nederlandse staatsrecht, Deventer, Kluwer, recentste druk (in augustus
verschijnt een 18de druk (2015)).
Eventuele aanvullende literatuur wordt later bekend gemaakt.
Vereiste voorkennis
Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
gewijzigd dd. 31.08.2015
Intekenprocedure
Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Recidivisten
kunnen zich vanaf 26 augustus 2015 intekenen.
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
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-Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
-juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

Beginselen strafrecht
Vakcode

R_BegstrR (200122)

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. B. de Wilde

Examinator

mr. B. de Wilde

Docent(en)

mr. B. de Wilde, mr. H.M. van Stein Callenfels, mr. drs.
E.M. van Poecke, A.C. Diesfeldt, mr. A. Das, mr. S.W.
van Andel

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

100

Doel vak
Het doel van dit vak is het verschaffen van kennis van en inzicht in het
Nederlandse strafrecht en in het bijbrengen van de vaardigheid om
volgens een methode van rechtsvinding casusvragen op het gebied van het
strafrecht te beantwoorden.
Inhoud vak
De belangrijkste onderwerpen van het materiële strafrecht (bijv. opzet,
strafuitsluitingsgronden en poging) en van het formele strafrecht (bijv.
dwangmiddelen en bewijsrecht) worden aan de orde gesteld. Het materiële
en het formele strafrecht worden zoveel mogelijk als geïntegreerd
systeem behandeld. De internationale inbedding van het Nederlandse
strafrecht komt aan de orde doordat aandacht wordt besteed aan de rol
van Europese mensenrechten.
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Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
M.J. Kronenberg & B. de Wilde, Grondtrekken van het Nederlandse
strafrecht, Deventer: Kluwer 2015;
M. Bosch (red.), Arresten strafrecht/strafprocesrecht met annotaties,
Deventer: Kluwer 2014.
Vereiste voorkennis
Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
Intekenprocedure
Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Recidivisten
kunnen zich vanaf 26 augustus 2015 intekenen.
Overige informatie
Vragen?
Alle vragen of opmerkingen over dit vak kunnen worden gestuurd naar
beginselenstrafrecht@vu.nl.

Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
- heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
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Communicatieve vaardigheden
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

Belastingrecht I
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Vakcode

R_BelastI (211419)

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. R.T.B.M. Gerritsen

Examinator

mr. R.T.B.M. Gerritsen

Docent(en)

mr. R.T.B.M. Gerritsen, mr. J. Gooijer

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkcollege

Niveau

300

Doel vak
Het heeft als leerdoelen:
Het verwerven van elementaire kennis van bepaalde onderdelen van het
Nederlands belastingrecht op het gebied van de inkomsten- en
vennootschapsbelasting. Voorts wordt inzicht gegeven in de onderlinge
samenhang tussen de inkomsten-, loon- en dividendbelasting. Na het
succesvol afronden van dit vak moet de student de fiscale gevolgen van
juridische handelingen begrijpen en globaal kunnen duiden.
Inhoud vak
In Belastingrecht I komen onder meer de navolgende onderwerpen aan de
orde:
- Systematiek van de Wet Inkomstenbelasting 2001;
- Winst uit onderneming;
- Inkomen uit aanmerkelijk belang;
- Loon;
- Resultaat uit overige werkzaamheden;
- Inkomsten uit eigen woning;
- Inleiding vennootschapsbelasting.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en
bedrijfsjuristen, Deventer, laatste druk.
Belastingwetten, Teksteditie, Kluwer, SDU of Vermande, uitgave 2015
Vereiste voorkennis
Ingangseis:
- een afgerond eerste bachelorjaar Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Overige informatie
Voor het met succes afronden van dit vak is het zeer gewenst dat men
voldoende kennis heeft van boekhouden, dat wil zeggen het globaal kunnen
lezen van balans en resultatenrekening.
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Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
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-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Belastingrecht II
Vakcode

R_BelastII (211420)

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. R.T.B.M. Gerritsen

Examinator

mr. R.T.B.M. Gerritsen

Docent(en)

mr. R.T.B.M. Gerritsen, mr. drs. T. Hoekstra, prof. dr. mr.
F.P.G. Potgens, mr. J. Gooijer

Lesmethode(n)

Werkcollege, Hoorcollege

Niveau

300

Doel vak
Het verwerven van elementaire kennis van bepaalde onderdelen van het
Nederlands belastingrecht op het gebied van de
vennootschapsbelasting,het internationale belastingrecht,, de
omzetbelasting en het formeel belastingrecht. Voorts
wordt inzicht gegeven in de onderlinge samenhang van de verschillende
belastingen.
Na het succesvol afronden van dit vak moet de student de fiscale
gevolgen van juridische handelingen begrijpen en globaal kunnen duiden.
Bij het vak belastingrecht-2 wordt voorkennis verondersteld van het vak
belastingrecht 1 (inkomstenbelasting).
Inhoud vak
In dit vak worden de hoofdlijnen van de vennootschapsbelasting, het
internationale belastingrecht, de
omzetbelasting behandeld. Tevens wordt globaal aandacht besteed aan
formeelrechtelijke aspecten van de belastingheffing.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en
bedrijfsjuristen, Deventer, laatste druk;
Den Dool e.a., Compendium vennootschapsbelasting, laatste druk;
Belastingwetten, Teksteditie, Kluwer, SDU of Vermande, uitgave 2015
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Vereiste voorkennis
Ingangseis:
- een afgerond eerste bachelorjaar Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht.
Overige informatie
Bij het vak belastingrecht-2 wordt voorkennis verondersteld van het vak
belastingrecht 1 (inkomstenbelasting). Daarnaast wordt verondersteld dat
men boekhouden op voldoende wijze beheerst, dat wil zeggen het kunnen
lezen van een balans en een resultatenrekening.

Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding.
Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
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rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Belastingrecht III
Vakcode

R_BelastIII (211421)

Periode

Periode 3

Credits

3.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. R.T.B.M. Gerritsen

Examinator

mr. R.T.B.M. Gerritsen

Docent(en)

mr. R.T.B.M. Gerritsen, mr. J. Gooijer

Lesmethode(n)

Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
Het vak heeft als leerdoelen:
Het verdiepen van de fiscale kennis door deze toe te passen op aan de
praktijk ontleende feitencomplexen in de vorm van casus. Belastingrecht3 borduurt voort op de vakken Belastingrecht 1 en 2.
Inhoud vak
Behandeling van fiscale aspecten van drie verschillende onderwerpen. De
onderwerpen worden bekendgemaakt via Blackboard.
Toetsvorm
Opdrachten
Literatuur
Voor uitwerking van de cases kan alle relevante literatuur worden
geraadpleegd. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bronnen beschikbaar
in de UB.
De literatuur behorende bij de hoorcolleges wordt van te voren op
blackboard geplaatst.
Vereiste voorkennis
Ingangseis:
- een afgerond eerste bachelorjaar Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht
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Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding
Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
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vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

Bestuursrecht
Vakcode

R_BestRe (200227)

Periode

Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. M.R. Botman

Examinator

mr. M.R. Botman

Docent(en)

prof. mr. S.E. Zijlstra, mr. P.J. Huisman, dr. A.R. Neerhof,
mr. M.R. Botman

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
De leerdoelen van het vak zijn als volgt:
De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste begrippen
en concepten in het bestuursrecht;
De student kan de verworven kennis en inzicht toepassen in
casusposities en zich een oordeel vormen over de uitkomst in een
bepaalde casuspositie.
Inhoud vak
In het vak Bestuursrecht worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Bevoegdheidsverkrijging;
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- Belanghebbende-begrip;
- Bestuurshandelingen;
- Normering en algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
- Bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten;
- Handhaving en bestuursprocesrecht.
Onderwijsvorm
Hoorcolleges en werkgroepen.
Per collegeweek wordt eerst een hoorcollege gegeven waarin
de hoofdlijnen van de collegestof worden uiteengezet en met voorbeelden
worden toegelicht. Vervolgens worden in diezelfde week twee werkgroepen
gegeven waarin vragen worden behandeld die de student tevoren heeft
voorbereid.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen.
Literatuur
- R.J.N. Schlössels en S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale
rechtsstaat, Deventer: Kluwer (meest recente druk).
Vereiste voorkennis
Het vak Beginselen bestuursrecht.
Overige informatie
Bestuursrecht draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen;
- beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context;
- heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening;
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving;
- kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied;
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten;
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex;
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus;
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen;
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands;

Burgerlijk procesrecht en insolventierecht
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Vakcode

R_BurgPI (200323)

Periode

Periode 3

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. E.F. Groot

Examinator

mr. E.F. Groot

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
Tijdens het hoorcollege wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het
onderwerp van een betreffende week. Onder andere worden de (recente)
ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht en insolventierecht
behandeld.
Tijdens de werkgroepen wordt op de stof ingegaan aan de hand van casus
en meerkeuzevragen.
Van de werkgroepstudenten wordt verwacht dat zij de vragen voorafgaand
aan de werkgroep grondig hebben bestudeerd, zodanig dat zij in staat
zijn om tijdens de werkgroepen de vragen beargumenteerd te beantwoorden.
De opdrachten (casus en meerkeuzevragen) worden voorafgaand aan de
werkgroepen op Blackboard gezet (Course Documents). De vaardigheden
worden onder meer geoefend door de studenten in kleine groepen samen
verschillende casus/vragen te laten oplossen en de studenten vervolgens
zelf het antwoord te laten presenteren.
Inhoud vak
De volgende hoofdonderdelen komen aan de orde:
- de rechterlijke organisatie en de rol en (internationale) bevoegdheid
van de rechter,
- algemene beginselen van (internationaal) procesrecht en alternatieve
vormen van geschilbeslechting,
- de dagvaardingsprocedure in eerste aanleg (o.a. algemene procesgang,
verwikkelingen, kosten van procedures, vonnissen, andere wijzen van
beëindiging van de procedure),
- de verzoekschriftprocedure,
- het (incasso) kort geding,
- arbitrage,
- bewijs (o.a. akten, getuigen, deskundigen, plaatsopneming, bewijsrecht
in bijzondere procedures, voorlopige bewijsmiddelen, verkrijging van
bewijs uit het buitenland),
- rechtsmiddelen (o.a. verzet, hoger beroep, cassatieberoep,
buitengewone rechtsmiddelen),
- executie- en beslagrecht (o.a. executoriale titels,
executiegeschillen, conservatoire en executoriale beslagen),
- insolventierecht (o.a. faillissement, schuldsanering, surséance van
betaling, samenloop).
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
Studiereeks Burgerlijk Procesrecht, deel I tot en met VI, Kluwer,
Deventer, laatste (!) drukken
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C.J.J.C. van Nispen, A.W. Jongbloed en G.J. Meijer, Rechtspraak
Burgerlijk procesrecht, laatste druk; aanbevolen
De op Blackboard voor de werkgroepen opgegeven arresten; de meeste
arresten staan in
de aanbevolen arrestenbundel.
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Intekenprocedure
Gewijzigd: 15 december 2014
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het burgerlijk
procesrecht en insolventie(proces)recht), alsmede de systematiek
daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese
procesrecht en insolventie(proces)recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) procesrecht,
en heeft besef van de eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
-het mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
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de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

Capita selecta notarieel vermogensrecht
Vakcode

R_CSnnotV ()

Periode

Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

W.J.J.G. Speetjens

Examinator

W.J.J.G. Speetjens

Docent(en)

W.J.J.G. Speetjens

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

200

Inhoud vak
Het gaat om onderwerpen die verband houden met de doorwerking van andere
rechtsgebieden op het werkterrein van de notaris. Te denken valt aan de
vermogensrechtelijke gevolgen van minderjarigheid, curatele en
meerderjarigenbewind voor de behandeling en afwikkeling van
nalatenschappen en andere gemeenschappen. Voorts kan gedacht worden aan
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, die in de notariële
beroepspraktijk van steeds groter belang wordt. Vanouds van belang voor
zowel erfrecht als huwelijksvermogensrecht, maar niettemin onderbelicht,
is de overeenkomst van levensverzekering. Ten slotte noemen wij het
executierecht met betrekking tot registergoederen, dat om voor de hand
liggende redenen in het vak burgerlijk procesrecht niet uitvoerig aan
bod kan komen.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.
Vereiste voorkennis
- het vak Inleiding goederenrecht
- het vak Inleiding verbintenissenrecht
- het vak Personen- en familierecht (vanaf collegejaar 2015-2016)
Aanbevolen voorkennis
- het vak Erfrecht I
- het vak Goederenrecht
Overige informatie
EINDTERMEN
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
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-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

Contractenrecht
Vakcode

R_ContR ()

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

dr. mr. C.B.P. Mahe

Examinator

dr. mr. C.B.P. Mahe

Docent(en)

prof. mr. C.E.C. Jansen, dr. mr. C.B.P. Mahe, mr.
A.G.F.M. Flos, mr. dr. M.Y. Schaub

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

200

Doel vak
Aan het eind van het vak Contractenrecht kunnen de studenten:
(1) vakliteratuur lezen en aangeven wat hoofd- en bijzaken zijn;
(2) de belangrijkste leerstukken van het contractenrecht op het terrein
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van de inhoud en de niet-nakoming van overeenkomsten, hun
onderscheidende kenmerken, alsmede de verbanden die tussen die
leerstukken kunnen worden gelegd, herkennen, toelichten en hanteren aan
de hand van concrete voorbeelden;
(3) een contractenrechtelijk arrest lezen en vervolgens aangeven hoe dat
arrest is opgebouwd, wat de centrale vraag is waarover de rechterlijke
instanties zich hebben gebogen en wat de kernoverwegingen van die
instanties zijn geweest bij het beantwoorden van die vraag;
(4) een casus bestuderen en analyseren met het oog op het formuleren van
de te beantwoorden contractenrechtelijke rechtsvraag, alsmede met het
oog op het vergaren van informatie die kan worden gebruikt bij het
schriftelijk, volledig, gemotiveerd en met behulp van de wet en de
jurisprudentie beantwoorden van die rechtsvraag;
(5) wetenschappelijke publicaties lezen en kritisch reflecteren op de
kennis die is opgedaan naar aanleiding van de leerstof die voor dit vak
dient te worden bestudeerd.
Inhoud vak
- Totstandkoming van overeenkomsten;
- Inhoud van overeenkomsten;
- Rechtsgevolgen van overeenkomsten (aanvulling en beperking);
- Algemene voorwaarden;
- Gevolgen van niet-nakoming;
- Overeenkomsten en derden.
Onderwijsvorm
Volgordelijk ziet het onderwijsleerproces er als volgt uit:
(1) Studenten lezen en bestuderen de verplichte leerstof voorafgaande
aan het
hoorcollege mede aan de hand van zelfstudiehulpvragen en maken een begin
met de
schriftelijke voorbereiding van de werkgroepopdrachten;
(2) Studenten volgen het hoorcollege;
(3) Studenten worden aan het begin van de werkgroep, voorafgaande aan de
bespreking van de door hen voorbereide wekelijkse opdrachten,
individueel
mondeling getoetst om vast te stellen of zij beschikken over de
basiskennis die
noodzakelijk is om zinvol te kunnen deelnemen aan de bespreking van de
wekelijkse werkgroepopdrachten. Die basiskennis kan worden verworven
door
de bovenstaande aanwijzingen met betrekking tot de voorbereiding in acht
te
nemen. Het met succes afleggen van deze toets is een instapeis voor
deelname
aan de werkgroep;
(4) Hierna worden de wekelijkse werkgroepopdrachten plenair besproken.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
• C.J.H. Brunner, G.T. de Jong, H.B. Krans en M.H. Wissink,
Verbintenissenrecht algemeen, Studiereeks Burgerlijk Recht, 4e druk,
Deventer: Kluwer 2014.
• Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk,
Rechtshandeling en Overeenkomst, Studiereeks Burgerlijk Recht, 7e druk,
Deventer: Kluwer 2013.
• P. Klik, Koop en Consumentenkoop, 8e druk, Deventer: Kluwer 2014.
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - B Notarieel recht - 2015-2016

2-5-2016 - Pagina 36 van 80

• In aanvulling op de bovenstaande literatuur behoren eveneens tot de
verplichte studiestof de artikelen, conclusies en noten waarnaar
specifiek wordt verwezen in de elektronische syllabus.
Vereiste voorkennis
Ingangseisen:
- het vak Inleiding verbintenissenrecht.
Aanbevolen voorkennis
- het vak Inleiding goederenrecht
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - B Notarieel recht - 2015-2016

2-5-2016 - Pagina 37 van 80

Current Issues in Psychopathology
Vakcode

OH_CIP ()

Periode

Semester 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.

Docent(en)

prof. dr. A.C. Krabbendam

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

300

Diplomacy and Law in History
Vakcode

R_DipLawH ()

Periode

Periode 1+2

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

prof. dr. L.H.J. Sicking

Examinator

prof. dr. L.H.J. Sicking

Docent(en)

prof. dr. L.H.J. Sicking

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

300

Doel vak
Insight in the historical development of both diplomacy and public
international law and their connections.
Awareness of the relevance of pre-modern developments for the
understanding of present-day international relations.
Ability to do bibliographical research
Ability to use published primary sources next to secondary literature
Ability to write a research-based paper departing from a central
question.
Inhoud vak
International law is as old as relations between political
collectivities. The question of how these contacts evolved over time
will be central to this course. The aim is to gain insight into the
diplomatic context in which international relations, its legal aspects
in particular, developed. Special attention is given to the so-called
‘new diplomatic history’, derived from and inspired by all kinds of new
forms of diplomacy, which collectively are referred to as ‘new
diplomacy’. This new approach to diplomacy recognizes the role of nonstate actors in international relations and public international law.
The history of diplomacy and international law can benefit from this new
and wide-ranging approach. This applies in particular to pre-modern
times (antiquity, middle ages, early modern period) during which nonstate actors as the church, nobles, city states and cities
(associations) were actively engaged in diplomacy alongside states. It
is expected that this change of perspective will yield surprising
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insights providing interesting points of departure for comparisons with
contemporary developments.
Toetsvorm
Course participation (active discussion) (25%), oral presentation (25%),
written paper (50%).
Literatuur
Literature (either available (electronically) at VU library or
to be handed out and/or posted on blackboard).
Required reading for the first course:
J. Black, A History of Diplomacy (London 2010 or later imprint), 7-42.
G. Mattingly, Renaissance diplomacy (Boston 1955 or later imprint) 1529.
C.G. Roelofsen, ‘Inleiding’ in: A.C.G.M. Eyffinger, Compendium
volkenrechtsgeschiedenis (Deventer 1991) 1-9.
N.J. Schrijver, Internationaal publiekrecht als wereldrecht (The Hague
2011) 19-27.
J. Watkins, ‘Toward a New Diplomatic History of Medieval and Early
Modern Europe’, Journal of Medieval and Early Modern Studies 38 no. 1
(Winter 2008) 1-14.
Overige informatie
This course is part of the honours programme.

Encyclopedie der rechtswetenschap I (academische kern)
Vakcode

R_EncycI ()

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

dr. A.J. Wolthuis

Examinator

dr. A.J. Wolthuis

Docent(en)

prof. mr. W.J. Veraart, dr. A.J. Wolthuis, H.E. van Rossum
LLM, L.M.A. Francot, S. Mommers LLM MSc

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

100

Doel vak
Aan het einde van de cursus kan de student:
- de aan bod gekomen filosofische kernbegrippen herkennen, uitleggen en
actief toepassen;
- het gedachtegoed van de behandelde filosofen en filosofische concepten
herkennen, uitleggen, plaatsen in de geschiedenis en de discussie, met
elkaar vergelijken en relateren aan het centrale thema;
- naar aanleiding van een nieuwe, open filosofische vraag de relevante
stof volledig en precies in het antwoord verwerken;
- teksten die tot de canon van de wereldliteratuur behoren in hun
onderlinge samenhang begrijpend lezen en inhoudelijke vragen over die
teksten beantwoorden;
- vraagstukken met betrekking tot het centrale thema in de stof
herkennen en formuleren.
De cursus beoogt dat de student kennis verkrijgt van juridische en
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morele waarden als menselijke waardigheid, gelijkheid, vrijheid en
rechtvaardigheid. Daarnaast streeft het vak ernaar dat de student ook
het beroep voelt dat die waarden in concrete juridische vraagstukken op
hem/haar doen.
Encyclopedie der Rechtswetenschap I behoort tot de academische kern en
beoogt de student voor te bereiden op wetenschapsbeoefening, onder
andere door het leren lezen, begrijpen en analyseren van
rechtstheoretische grondteksten. Het vak I biedt de student de
mogelijkheid kennis te vergaren van (rechts)filosofische thema's en
vraagstukken en van de geschiedenis van het westerse denken over recht
en staat. Daarmee bevordert Encyclopedie der Rechtswetenschap I dat de
student vakspecifieke kennis in een wijsgerige en maatschappelijke
context kan hanteren. Het vak beoogt op deze wijze de student te laten
beseffen dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context.
Inhoud vak
Wat is recht? Wat belooft en hoe ‘werkt’ recht? Wat doet recht voor en
met mensen? Met welke mensbeelden werkt ons recht? Hoe verhoudt recht
zich tot rechtvaardigheid? Dit zijn grote vragen die in de rechtenstudie
op de achtergrond steeds een rol spelen. In Encyclopedie I willen we
enkele van deze vragen op de voorgrond plaatsen en rechtstreeks in het
onderwijs ter discussie stellen. Daarvoor gaan we te rade bij primaire
teksten van een aantal belangrijke rechtsfilosofen uit het verleden. In
zeven weken zullen we in min of meer chronologische volgorde enkele
denkers over recht en staat behandelen. We beginnen en eindigen in de
twintigste eeuw, ongeveer op het moment waarop de hedendaagse
rechtsfilosofie – die in het vak Encyclopedie II centraal staat –
begint. Dat vak bouwt direct voort op de ideeënhistorische basis die in
Encyclopedie I wordt gelegd.
Onderwijsvorm
Hoorcolleges en werkgroeponderwijs
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
- C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (red.), Recht, Orde en Vrijheid. Een
historische inleiding in de rechtsfilosofie, derde druk, Deventer:
Kluwer 2011.
- Syllabus Encyclopedie der Rechtswetenschap I, 2015-2016
Vereiste voorkennis
Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de digitale voorbereidingsopdracht én
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
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eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat

Encyclopedie der rechtswetenschap II
Vakcode

R_EncycII ()

Periode

Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Coördinator

dr. mr. L.D.A. Corrias

Examinator

dr. mr. L.D.A. Corrias

Docent(en)

prof. mr. W.J. Veraart, dr. mr. L.D.A. Corrias, mr. B.C. van
Beers

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
Het vak Encyclopedie II beoogt dat de student:
- centrale begrippen, argumentaties en debatten uit de rechtsfilosofie
kan uitleggen;
- rechtsfilosofische begrippen kan toepassen op actuele juridische en
politieke debatten;
- een rechtsfilosofisch onderbouwd oordeel kan verdedigen over
juridische en politieke vraagstukken;
- rechtsfilosofische stromingen kan evalueren door de argumenten voor en
tegen deze stromingen af te wegen;
- zelfstandig de hoofd- en bijzaken in rechtsfilosofische teksten kan
analyseren en in staat is rechtsfilosofische posities te relateren aan
andere rechtsfilosofische teksten.
Inhoud vak
Het vak Encyclopedie II behandelt een aantal fundamentele vragen met
betrekking tot
de (filosofische) grondslagen van het recht.
Die fundamentele vragen kunnen in drie groepen worden verdeeld.
I. Op de eerste plaats vragen betreffende de aard van het recht. Wat is
recht, in het algemeen, voor iets? Waarnaar verwijzen we, wanneer we
over ‘recht’ spreken?
II. De tweede groep vragen heeft betrekking op het probleem van de
rechtsvinding. Wat zijn de criteria op grond waarvan we uit kunnen maken
dat iets recht is? Op welke wijze dient de rechter in concrete gevallen
vast te stellen wat het recht verlangt?
III. De derde groep vragen heeft betrekking op rechtvaardigheid. Welk
rechtvaardigheidsideaal ligt aan ons recht ten grondslag?
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
Syllabus/Werkboek Encyclopedie II 2015/2016.
Nader bekend te maken boek.
Vereiste voorkennis
Het vak Encyclopedie der rechtswetenschap I
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de onderstaande eindtermen van de opleiding.
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-Beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
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De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien

Erfrecht I
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Vakcode

R_ErfrechtI (211212)

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. F.A. Groote Wassink

Examinator

mr. F.A. Groote Wassink

Docent(en)

mr. F.A. Groote Wassink

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
Het vak draagt bij aan de eindtermen 1-15 van de notariële opleiding.
Inhoud vak
Bij Erfrecht I worden de volgende onderwerpen behandeld: het
versterferfrecht, de wettelijke verdeling, de wilsrechten, de uiterste
wilsbeschikking algemeen en bijzonder, de uiterste wilsbeschikking maken
en eruit genieten; makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde,
schenking, legitieme, andere wettelijke rechten.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen plus presentaties over
wetenschappelijke artikelen.
Literatuur
Handboek erfrecht, M.J.A. van Mourik c.s.,studenteneditie, Kluwer, 5e
druk 2011, ISBN 9789013096378, € 49,50
Rechtspraak Personen- en familierecht, 5e gewijzigde druk, Prof. mr.
W.G. Huijgen, Prof. mr. W.D. Kolkman, Prof. mr. L.C.A. Verstappen, Prof.
mr. S.F.M. Wortman. SDU 2009, ISBN 9789012389037 (ook te gebruiken bij
Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht II).
De artikelen die elke week deel uitmaken van de opdrachten van de tweede
intensieve werkgroep. Deze worden in de syllabus bekendgemaakt.
Aanbevolen voorkennis
De vakken:
- Inleiding goederenrecht of Beginselen privaatrecht I
- Inleiding verbintenissenrecht of Beginselen privaatrecht II.
Doelgroep
Tweedejaars studenten notarieel recht
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Overige informatie
EINDTERMEN
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
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huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
-systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren

Erfrecht II
Vakcode

R_ErfrechtII (211214)

Periode

Periode 6
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Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. F.A. Groote Wassink

Examinator

mr. F.A. Groote Wassink

Docent(en)

mr. dr. M.R. Kremer, mr. F.A. Groote Wassink

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
Het vak draagt bij aan de eindtermen 1-15 van de opleiding notarieel
recht.
Inhoud vak
Aanvaarden en verwerpen, erfopvolging, overgang, verklaring van erfrecht
en verklaring van executele, verhaal(saanspakelijkheid), beheer en
beschikking over goederen van de nalatenschap indien er geen executele
of bewind is, artt. 3:170, 190, 191; de ouderlijke boedelverdeling,
beheer en beschikking door executeur; beheer en beschikking door de
bewindvoerder, bewind, vereffening, verdeling, problemen bij verdeling,
nietige en vernietigbare verdeling, inbreng, inkorten, gedwongen
schuldtoerekening, ouderlijke beodelverdeling, schenking, quasi-legaat,
overgangsrecht.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
Handboek erfrecht, M.J.A. van Mourik c.s.,studenteneditie, Kluwer 2011,
ISBN 978-90-130-9637
WPNR 2004 Werkgroep deontologie nieuw erfrecht van de KNB, ‘Enige
beschouwingen over de notariële deontologie bij een nalatenschap’, WPNR
2004, 6585. Reacties WPNR 2005, 6607; WPNR 2005,6627; WPNR 2006, 6687.
WPNR 2006, 6672 ‘De boedelnotaris’, special.
Monografieën BW Gemeenschap, Prof. mr. M.J.A. van Mourik, Kluwer 2006,
ISBN 9789013035285 (al gebruikt bij Verbreding goederenrecht I) of Asser
3-IV Gemeenschap (on-line te raadplegen) geheel behalve hoofdstuk VI
Rechtspraak Personen- en familierecht, 4e gewijzigde druk, Prof. mr.
W.G. Huijgen, Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, Prof. mr. L.C.A. Verstappen,
Prof. mr. S.F.M. Wortman. SDU 2012, ISBN 978 90 1238903 7 (ook te
gebruiken bij Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht I)
Aanbevolen voorkennis
De vakken:
- Inleiding goederenrecht of Beginselen privaatrecht I
- Erfrecht I.
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
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Overige informatie
EINDTERMEN
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
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de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren

Goederenrecht
Vakcode

R_GoedR ()

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. dr. R. Mellenbergh

Examinator

mr. dr. R. Mellenbergh

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

200

Doel vak
Hoe draagt het vak bij aan de eindtermen van de opleiding?
Het vak Goederenrecht B2 is één van de basis vakken binnen het
privaatrecht. De Boeken 3 en 5 BW komen uitgebreid aan bod. De voor de
praktijk belangrijke zekerheidsrechten pand- en hypotheekrecht worden
besproken.
Inhoud vak
- Eigendom
- Mandeligheid en burenrecht
- Gemeenschap
- Eigendomsvoorbehoud
- Verkrijging en verlies van goederen (waaronder verjaring)
- Overdracht
- Levering met tussenpersonen
- Levering bij voorbaat
- Derdenbescherming
- Beperkte rechten: erfdienstbaarheid, erfpachtrecht, opstalrecht,
vruchtgebruik, appartementsrechten)
- Verhaal en voorrang
- Voorrechten
- Hypotheekrecht
- Pandrecht
- Retentierecht
- Recht van reclame
Onderwijsvorm
- Hoorcolleges (in totaal 7 weken)
- Werkgroepen (in totaal 6 weken), waarbij de deelnemende studenten
voorbereid moeten zijn
Toetsvorm
- Geroosterd schriftelijk tentamen (open vragen)
Literatuur
- Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, Pitlo Deel 3, Het Nederlands burgerlijk
recht, Goederenrecht, Deventer: Kluwer, 2012, dertiende druk
- F.M.J. Verstijlen, Iedereen pandhouder: door de 'verzamelpandakte'
naar paritas creditorum, WPNR 2013 (6983), p. 563-564
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- R.M. Wibier, Eigendomsvoorbehoud en de overdraagbaarheid en
verpandbaarheid van 'voorwaardelijke eigendom', Maandblad voor
vermogensrecht 2013, p. 286-290
- Arrestenbundel Goederenrecht B2 van Dr. R. Mellenbergh (September
2015)
- Stof van de hoorcolleges (power point presentaties)
Vereiste voorkennis
Ingangseis:
- Vak Inleiding Goederenrecht B1
Aanbevolen voorkennis
Vak Inleiding verbintenissenrecht
Doelgroep
Bachelor jaar 2 studenten
Intekenprocedure
In het collegejaar 2015 - 2016 wordt het vak Goederenrecht B2 alleen nog
voor 6 ec aangeboden
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
- heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
- beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
- heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden:
- lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
- kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
- reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
- is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op
te zetten
Probleemoplossende vaardigheden:
- selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
- selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
- oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
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gevallen
Communicatieve vaardigheden:
- een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat

Huwelijksvermogensrecht
Vakcode

R_HuwvermR (211314)

Periode

Periode 4+5

Credits

9.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. dr. M.R. Kremer

Examinator

mr. dr. M.R. Kremer

Docent(en)

mr. dr. M.R. Kremer

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met gebruikmaking
van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en technieken
kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
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zetten
Probleemoplossende vaardigheden
selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederland
mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Informatievaardigheden
op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren
Inhoud vak
Bij huwelijksvermogensrecht worden de volgende onderwerpen behandeld:
rechten en verplichtingen echtgenoten, toestemming, bestuur, omvang
wettelijke gemeenschap, schulden, ontbinding van de wettelijke
gemeenschap, gemeenschap Boek 3 BW, huwelijksvoorwaarden,
vergoedingsrechten, verrekenbedingen, ongehuwd samenwonen, Wet
verevening pensioenrechten bij scheiding, huwelijksgemeenschap en
faillissement.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
- De Bruijn-Huijgen-Reinhartz, Het Nederlands Huwelijksvermogensrecht,
Deventer, 2012; geheel
- W.G. Huijgen e.a., Rechtspraak Personen- en familierecht,
huwelijksvermogensrecht en erfrecht, SDU, Den Haag, 2012, 5e druk,
daarvan het onderdeel Huwelijksvermogensrecht, arresten nrs. 78 t/m 124
+ nrs. 129-132 + extra opgegeven arresten
- Syllabus huwelijksgoederenrecht 2013-2014
- Hoorcollegesheets
- Hoorcollege- en werkgroepenstof uit de eerste wekelijkse werkgroep
- Literatuur zoals wordt opgegeven voor de tweede wekelijkse werkgroep
- Op blackboard aangegeven extra literatuur en/of jurisprudentie
Aanbevolen voorkennis
- het vak Personen- en familierecht
- de vakken Contractenrecht en Goederenrecht (Of het vak Contracten- en
ggoederenrecht)
- het vak Erfrecht I
- de vakken Verbreding goederenrecht A en B (Of de vakken Verbreding
goederenrecht I en II)
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Overige informatie
EINDTERMEN
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren
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Inleiding goederenrecht
Vakcode

R_Inlgoed3 ()

Periode

Periode 3

Credits

3.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. A.G.F.M. Flos

Examinator

mr. A.G.F.M. Flos

Docent(en)

mr. dr. R. Mellenbergh

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

100

Doel vak
Het vak draagt bij aan het verwerven van basiskennis van het Nederlandse
goederenrecht, een belangrijk onderdeel van het vermogensrecht. Het vak
geeft een inleiding in de functie en systematiek alsmede in de
belangrijkste begrippen van het goederenrecht, de overdracht van
goederen en derdenbescherming. Daarnaast draagt het vak bij aan het
ontwikkelen van vaardigheden, in het bijzonder het oplossen van
casusposities en het ontwikkelen van analytische vaardigheden in een
rechtswetenschappelijke context.
Inhoud vak
- Inleiding, begrippen, eigendom, beperkte rechten, relatieve rechten,
absolute rechten, kenmerken absolute en relatieve rechten
- Bezit, houderschap, overdracht, overdraagbaarheid,
beschikkingsbevoegdheid, levering van roerende zaken, nietregistergoederen en levering van registergoederen
- Overdracht en derdenbescherming
Onderwijsvorm
Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen.
Toetsvorm
Schriftelijk tentamen
Literatuur
- Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, Pitlo Deel 3, Het Nederlands burgerlijk
recht, Goederenrecht, Deventer: Kluwer, 2012, dertiende druk
Vereiste voorkennis
Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de werkgroepopdrachten
Doelgroep
Studenten B1
Intekenprocedure
Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Herkansers
kunnen zich vanaf 26 augustus 2015 intekenen.
Overige informatie
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Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de bachelor
Rechtsgeleerdheid:
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
-De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
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technieken
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

Inleiding in de rechtswetenschap
Vakcode

R_InlrechRC (200135)

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

H.E. van Rossum LLM

Examinator

H.E. van Rossum LLM

Docent(en)

prof. mr. W.J. Veraart, prof. dr. B.M.J. van Klink, mr. J.
Zwart, H.E. van Rossum LLM, A.M. Johannes, S.
Mommers LLM MSc, mr. drs. I.R. Bluijs

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

100

Doel vak
Het vak heeft als leerdoelen:
- Elementaire kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht verkrijgen;
- elementaire kennis van en inzicht in de verhouding nationaal recht en
internationaal/Europees recht verkrijgen;
- het bestuderen van en kritisch reflecteren op het recht vanuit
verschillende invalshoeken;
- het op elementair niveau lezen, begrijpen en analyseren van wetgeving
en rechtspraak.
Inhoud vak
Dit vak geeft een eerste inleiding in het recht. Aan de orde komen
vraagstukken als ‘Wat is recht?’, ‘Wat zijn rechtsbronnen?’, ‘Wat zijn
de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat?’, ‘Wat is de rol van
het internationale recht in de Nederlandse rechtsorde?’. Tevens wordt
een introductie gegeven in de verschillende rechtsgebieden en komen de
beginselen aan de orde die aan deze rechtsgebieden ten grondslag liggen.
Tevens wordt apart het onderdeel Arrestlezen aangeboden. Met dit
onderdeel wordt de student wegwijs gemaakt in het lezen van
jurisprudentie.
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Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen Inleiding
Geroosterd schriftelijke toets Arrestlezen
Literatuur
- Soeteman, A. Over recht gesproken. Een inleiding tot het recht,
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015.
- Klink, B. van & A. Broekers-Knol, Juridisch wijzer: De staat, Europa
en het recht. Praktische handleiding juridische vaardigheden, Amsterdam:
Prometheus 2009.
- Een niet-geannoteerde wettenbundel, editie 2015-2016.
- Syllabus Inleiding in de rechtswetenschap 2015-2016.
Vereiste voorkennis
Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de digitale voorbereidingsopdracht én
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
Intekenprocedure
Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Recidivisten
kunnen zich vanaf 26 augustus 2015 intekenen.
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
Eindtermen bachelor Notarieel Recht
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De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert

Inleiding verbintenissenrecht
Vakcode

R_InlVerb (200138)

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. dr. M.Y. Schaub

Examinator

mr. dr. M.Y. Schaub

Docent(en)

prof. mr. A.J. Akkermans, prof. mr. C.E.C. Jansen

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

100

Doel vak
Kennisleerdoelen
1. de meest elementaire begrippen van het verbintenissenrecht in
samenhang met die van het algemeen deel van het vermogensrecht, hun
onderscheidende kenmerken, alsmede de verbanden die tussen die begrippen
kunnen worden gelegd, herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van
concrete voorbeelden;
2. de belangrijkste bronnen van waaruit verbintenissen tussen
rechtssubjecten kunnen ontstaan opsommen, herkennen en toelichten aan de
hand van concrete voorbeelden;
3. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om van een geldige
totstandkoming van een rechtshandeling in het algemeen en een
meerzijdige rechtshandeling (overeenkomst) in het bijzonder te kunnen
spreken, opsommen, herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van
concrete voorbeelden;
4. de voorwaarden die de wet stelt aan het op de juiste wijze
vernietigen van een rechtshandeling opsommen, herkennen, toelichten en
hanteren aan de hand van concrete voorbeelden;
5. de rechtsgevolgen van een vernietigde of nietige rechtshandeling
opsommen, herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van concrete
voorbeelden;
6. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om van een geldige
volmachtverlening te kunnen spreken opsommen, herkennen, toelichten en
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hanteren aan de hand van concrete voorbeelden;
7. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om in geval van ontbreken
van een (toereikende)
volmacht bescherming te kunnen bieden aan de wederpartij, die met de
onbevoegde tussenpersoon heeft gehandeld, opsommen, herkennen,
toelichten en hanteren aan de hand van concrete voorbeelden en de
rechtsgevolgen die intreden wanneer wordt vastgesteld dat de wederpartij
(geen) aanspraak kan maken op de hiervoor bedoelde bescherming opsommen,
herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van concrete voorbeelden;
8. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een verbintenis tot
schadevergoeding op grond van een eigen onrechtmatige daad dan wel op
grond van een kwalitatieve aansprakelijkheid te doen ontstaan opsommen,
herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van concrete voorbeelden
(op hoofdlijnen);
9. de regels aan de hand waarvan de omvang van de verbintenis tot
schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad dient te worden bepaald
opsommen, herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van concrete
voorbeelden (op hoofdlijnen);
10. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een verbintenis op grond
van onverschuldigde betaling (verdiepend), zaakwaarneming of
ongerechtvaardigde verrijking (op hoofdlijnen) te doen ontstaan
opsommen, herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van concrete
voorbeelden.
Vaardighedenleerdoelen
1. het Burgerlijk Wetboek hanteren door aan de hand van concrete
voorbeelden op het terrein van het algemeen deel van het vermogensrecht
en het verbintenissenrecht aan te geven, waar in het Burgerlijk Wetboek
mogelijkerwijs een oplossing zou kunnen worden gevonden voor de in die
voorbeelden besloten liggende vraagstukken (vaardigheid: het kunnen
hanteren van de rechtsbronnen);
2. literatuur lezen en aangeven wat hoofd- en bijzaken zijn
(vaardigheid: het kunnen analyseren van materiaal);
3. een arrest lezen en vervolgens aangeven hoe dat arrest is opgebouwd,
wat de centrale vraag is waarover de rechterlijke instanties zich hebben
gebogen en wat de kernoverwegingen van die instanties zijn geweest bij
het beantwoorden van die vraag (vaardigheden: het kunnen hanteren van de
rechtsbronnen; het kunnen analyseren van materiaal; het zelfstandig
kunnen formuleren van een probleemstelling);
4. een casus bestuderen en analyseren met het oog op het formuleren van
de te beantwoorden rechtsvraag, alsmede met het oog op het vergaren van
informatie die kan worden gebruikt bij het schriftelijk, volledig,
gemotiveerd en met behulp van de wet en de jurisprudentie beantwoorden
van die rechtsvraag (vaardigheden: het kunnen analyseren van materiaal;
het zelfstandig kunnen formuleren van een probleemstelling; het kunnen
hanteren van de rechtsbronnen; het kunnen structureren van een
schriftelijk betoog).
Inhoud vak
Week 1: bronnen van verbintenissen: totstandkoming van rechtshandelingen
en overeenkomsten
Week 2: nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (I)
Week 3: nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (II);
gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
Week 4: vertegenwoordiging en volmacht; tenietgaan van verbintenissen
Week 5: onrechtmatige daad als bron van verbintenissen (I): persoonlijke
aansprakelijkheid
Week 6: onrechtmatige daad als bron van verbintenissen (II):
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kwalitatieve aansprakelijkheid
Week 7: schadevergoeding en overige bronnen van verbintenissen
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
In ieder geval zal gebruik worden gemaakt van:
- P.A.M. Croes (red.), Privaatrecht als opdracht, Nijmegen: Ars Aequi
Libri 2012, 8e druk (hierna: PAO)
- J. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel, W.L. Valk,
Rechtshandeling en Overeenkomst, Studiereeks Burgerlijk Recht deel 3,
Deventer 2013, 7e druk (hierna: R&O)
Aanvullende literatuur zal bekend worden gemaakt via Blackboard.
Vereiste voorkennis
Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de digitale voorbereidingsopdracht én
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
Intekenprocedure
Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Recidivisten
kunnen zich vanaf 26 augustus 2015 intekenen.
Overige informatie
Speciaal e-mailadres voor het vak:
inleiding.verbintenissenrecht.rechten@vu.nl
Alle informatie is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen worden via
Blackboard bekend gemaakt.

Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
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vakgebied
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands

Juridische vaardigheden (academische kern)
Vakcode

R_Jurvaar ()

Periode

Periode 4+5

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. drs. I.R. Bluijs

Examinator

mr. drs. I.R. Bluijs

Docent(en)

dr. A.J. Wolthuis, mr. M.L. van Engelenburg-Hanekom

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep, Bijeenkomst

Niveau

100

Doel vak
Het vak Juridische vaardigheden geldt als één van de belangrijkste
vaardighedentrainingen in de juridische opleiding omdat dit de basis
legt voor vervolgcursussen in de vaardighedenlijn. Als zodanig wordt in
dit vak een aantal juridische academische vaardigheden getraind dat voor
juristen onontbeerlijk is. Het betreft hier voornamelijk
basisvaardigheden die in de loop van de studie bij andere vakken (in de
vaardighedenlijn) verder worden ontwikkeld.
Na afronden van dit vak is de student in staat:
I. juridische teksten (arresten, wetten, parlementaire stukken en
rechtswetenschappelijke literatuur) te lezen en te begrijpen;
II. juridische informatie te vinden in (digitale) bibliotheken en
databestanden en deze te beoordelen op (onder meer) relevantie,
actualiteit en kwaliteit;
III. een eigen juridisch standpunt te vormen over actuele
maatschappelijke kwesties die het recht betreffen op basis van goede
kennis van het recht en van de feiten ter zake;
IV. een eigen juridisch standpunt te onderbouwen met een goede, geldige
en aanvaardbare, argumentatie;
V. door middel van het opstellen van een onderzoeksplan duidelijk te
maken hoe hij van plan is zijn onderzoek aan te pakken en het juridische
opiniestuk vorm te geven;
VI. het eigen en andermans leerproces bij te sturen, door feedback te
geven en te ontvangen en deze feedback vervolgens toe te passen ter
verbetering van het eigen schrijven;
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VII. op een constructieve manier samen te werken met een medestudent en
verantwoordelijkheid af te leggen voor de individuele inspanning;
VIII. het geheel schriftelijk vast te leggen in correct Nederlands en in
overeenstemming met academische maatstaven.
Inhoud vak
De cursus bestaat uit twee blokken. In het eerste blok leert u om
complexe argumentaties te analyseren. De geldigheid van argumentaties
wordt onderzocht en drogredenen worden opgespoord (logica).Tevens wordt
aandacht besteed aan de aanvaardbaarheid van argumenten en andere
middelen waarmee u het publiek kunt overtuigen (retorica). Dit wordt
getoetst in
een schriftelijk tentamen. Bij het tweede blok wordt u wegwijs gemaakt
in het zoeken en analyseren van juridische bronnen. Vervolgens schrijft
u met een medestudent een onderzoeksplan en een wetenschappelijk paper
over een actuele kwestie. Het is de bedoeling dat u een onderzoeksvraag
bedenkt. Om deze vraag te beantwoorden dient u bronnen te zoeken en
analyseren, en juridische argumenten voor en tegen het door u ingenomen
standpunt te formuleren. Tijdens het schrijven van de paper krijgt u
feedback van uw docent en van
medestudenten (peer review). Uiteindelijk moet dit leiden tot een goed
beargumenteerd juridisch betoog.
Toetsvorm
Het eindcijfer wordt opgebouwd uit een deelcijfer voor een schriftelijk
tentamen en een deelcijfer voor een paper (50/50). Deze deelcijfers zijn
niet compenseerbaar.
Literatuur
De te gebruiken literatuur wordt in de syllabi bekend gemaakt.
Vereiste voorkennis
Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
Overige informatie
VRAGEN en/of OPMERKINGEN
E-mailadres coördinator: jur.vaardigheden.rechten@vu.nl
Het onderdeel Wetenschappelijk schrijven wordt gecoördineerd door
mevrouw S. Mommers.
Het vak draagt bij aan de onderstaande eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
- lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
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-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren

Notariswet
Vakcode

R_NotarisW (211211)

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. dr. M.R. Kremer

Examinator

mr. dr. M.R. Kremer

Docent(en)

mr. dr. M.R. Kremer, mr. F.A. Groote Wassink, W.J.J.G.
Speetjens

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
Aan het einde van het vak Notariswet kunt u:
- aan de hand van concrete voorgelegde voorbeelden op het terrein van de
uitoefening van het notarisambt aangeven, waar in de Wet op het
notarisambt mogelijkerwijs een oplossing kan worden gevonden voor de in
die voorbeelden besloten liggende vraagstukken (vaardigheid: het kunnen
hanteren van de rechtsbronnen);
- literatuur lezen en aangeven wat hoofd- en bijzaken zijn (vaardigheid:
het kunnen analyseren van materiaal);
- een arrest lezen dat betrekking heeft op het notarisambt en vervolgens
aangeven hoe dat arrest is opgebouwd, wat de centrale vraag is waarover
de rechterlijke instanties zich hebben uitgesproken en wat de
kernoverwegingen van die instanties zijn geweest bij het beantwoorden
van die rechtsvraag (vaardigheden: het kunnen hanteren van de
rechtsbronnen; het kunnen analyseren van materiaal);
- een casus bestuderen en analyseren met het oog op het formuleren van
de daarin aan de orde zijnde rechtsvraag en informatie vergaren die kan
worden gebruikt bij het schriftelijk, volledig, gemotiveerd en met
behulp van de wet en de jurisprudentie beantwoorden van die rechtsvraag
(vaardigheden: het kunnen analyseren van materiaal; het zelfstandig
kunnen formuleren van een probleemstelling; het kunnen hanteren van de
rechtsbronnen; het kunnen structureren van een schriftelijk betoog; het
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - B Notarieel recht - 2015-2016

2-5-2016 - Pagina 62 van 80

kunnen schrijven van correct Nederlands).
Inhoud vak
Geschiedenis van het notarisambt; de kern van het notarisambt; normen
in het notariaat; de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de
notaris; de notaris als ondernemer; samenwerkingsverbanden;
internationaal perspectief; buitenwettelijke taak; zorgplicht;
ministerieplicht en dienstweigering; de benoeming; geheimhoudingsplicht
en verschoningsrecht; kantoororganisatie; akten; bewijs;
bevoegdheidsbeperkingen notaris; beëindiging van het ambt
Integriteit; criminaliteitsbestrijding en tuchtrecht;
beroepsaansprakelijkheid.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
B.C.M. Waaijer, De notariswet, Kluwer, Deventer; Laatste druk
Overige informatie
EINDTERMEN
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
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-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren

Ondernemingsrecht
Vakcode

R_Ondernem.r (211358)

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. A.J.M. Klein Wassink

Examinator

mr. A.J.M. Klein Wassink

Docent(en)

prof. mr. J.B. Huizink, mr. A.J.M. Klein Wassink

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
- Het vak biedt een integral en diepgaand overzicht van het Nederlandse
ondernemingsrecht en sluit aan bij de notariele rechtsbeoefening.
Inhoud vak
In het vak Ondernemingsrecht worden de volgende onderwerpen behandeld:
personenvennootschappen, BV io en bekrachtiging,
kapitaalbeschermingsregelingen, aansprakelijkheid van bestuurders,
financiele verslaggeving, herstructurering van ondernemingen,
medezeggenschap en ondernemingsraad, concernrecht, besluitvorming en
vertegenwoordiging (gevolgen en beperkingen) enqueterecht, uitkoop en
geschillenregeling, beschermingsconstructies, structuurvennootschappen,
beursvennootschappen , WFT en recente ontwikkelingen aan de hand van
wetsvoorstellen en rechtspraak.
Onderwijsvorm
Hoorcolleges en werkgroepen met inleveropdrachten
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
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Literatuur
J.B. Huizink, Rechtspersoon, vennootschap en onderneming, laatste druk,
Studiereeks Burgerlijk Recht
jurisprudentie via blackboard bekend te maken
eventueel aanvullend materiaal via blackboard bekend te maken
Vereiste voorkennis
Ingangseis:
- het vak Vennootschaps- en rechtpersonenrecht
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Overige informatie
EINDTERMEN
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
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-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren

Personen- en familierecht
Vakcode

R_PersFamR (200321)

Periode

Periode 3

Credits

3.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. G.C.A.M. Ruitenberg

Examinator

mr. G.C.A.M. Ruitenberg

Docent(en)

dr. mr. C. Blankman, mr. B. Breederveld, prof. dr. mr.
M.V. Antokolskaia, mr. G.C.A.M. Ruitenberg

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

100

Doel vak
Het doel van het vak personen- en familierecht is, dat studenten kennis
verkrijgen van en inzicht in enkele onderwerpen van het personen- en
familierecht, alsmede in de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen en de historische achtergrond.
Na het volgen van dit vak:
- hebben studenten inzicht verkregen in het rechtsgebied personen- en
familierecht en kunnen zij juridische vraagstukken/ problemen analyseren
en de opgedane kennis daarop toepassen;
- zijn studenten bekend met de historische achtergrond van het huidige
personen- en familierecht;
- kunnen studenten vertellen welke actuele ontwikkelingen er in het
personen- en familierecht gaande zijn;
- zijn studenten in staat om (kritisch) te reflecteren op de
hervormingen die in het personen- en familierecht hebben plaatsgevonden
en gaande zijn.
Inhoud vak
De hoofdonderdelen die worden besproken zijn:
- Huwelijk en echtscheiding;
- Afstamming;
- Gezag en omgang;
- Levensonderhoud;
- Huwelijksvermogensrecht;
- Meerderjarigenbescherming.
Onderwijsvorm
Het vak bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de werkgroepen
worden studenten aan de hand van meerkeuzevragen en casusvragen
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voorbereid op het tentamen.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen.
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Intekenprocedure
Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Recidivisten
kunnen zich vanaf 26 augustus 2015 intekenen.
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Informatievaardigheden
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren
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Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Informatievaardigheden
-op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren

Pleitoefening
Vakcode

R_PleitO6 ()

Periode

Periode 1+2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

L. ten Haaf LLM

Examinator

L. ten Haaf LLM
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Docent(en)

dr. mr. C. Blankman, mr. C.J. Petiet, mr. H.A.J.M.
Versteeg, B. Aarrass LLM, L. ten Haaf LLM, A.M.
Johannes, K. Naganathar LLM, J.P. Zeilstra

Lesmethode(n)

Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
Bij het vak Pleitoefening gaan studenten voor het eerst tegen elkaar
pleiten (ten overstaan van een meervoudige kamer van de Rechtbank),
nadat ze vooruitlopend hierop inhoudelijke stukken hebben geschreven aan
de hand van een specifieke casus (straf-, privaat- of
staats-/bestuursrechtelijk).
Het vak geldt als één van de belangrijkste en zwaarste
vaardighedentrainingen in de juridische bacheloropleiding. Omdat een
jurist niet zonder presentatievaardigheden en overtuigingskracht kan,
zullen ook degenen die niet opteren voor de togaberoepen veel baat
hebben bij dit vak. Pleitoefening reikt derhalve vaardigheden aan die in
elke juridische omgeving onontbeerlijk zijn.
Het vak heeft als leerdoelen voor de student:
• Het praktisch kunnen toepassen van verworven theoretische kennis
over het geldende recht, door toepassing van deze kennis op vraagstukken
die aan de rechtspraktijk zijn ontleend.
• Het kunnen beoordelen van deze vraagstukken op hun juridische,
rechtstatelijke, maatschappelijke en ethische waarde.
• Het kunnen innemen van een gefundeerde positie, dit standpunt
overzichtelijk kunnen formuleren en zowel schriftelijk als mondeling
kunnen presenteren aan de hand van een logisch geldende, deugdelijke
opbouw van argumenten, waarmee getracht wordt een rechter of andere
instantie te overtuigen.
• Het doeltreffend en efficiënt kunnen inzetten van relevante en
actuele bronnen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden
ter onderbouwing van een pleidooi.
• Het kunnen verbinden van de juridische praktijk met de
maatschappelijke context waarin het recht zich manifesteert.
• Het kunnen (bij)sturen van het eigen en andermans leerproces,
door feedback te geven en te ontvangen en deze feedback vervolgens toe
te passen ter verbetering van het eigen schrijven en pleiten.
Inhoud vak
Studenten schrijven zichzelf in voor een rechtsgebied (strafrecht,
privaatrecht of staats-/bestuursrecht) en worden per rechtsgebied
ingedeeld in groepen van 12 studenten. Vervolgens krijgen zij een casus
uitgereikt, aan de hand waarvan ze allereerst in groepsverband een
processtuk schrijven en vervolgens individueel een pleitnota. Feedback
op deze schriftelijke stukken wordt gegeven door een vakdocent, die de
student tijdens het gehele traject inhoudelijk begeleidt. Naast het
schrijven van deze inhoudelijke stukken dient de student verplicht deel
te nemen aan drie vaardighedentrainingen, die gegeven worden door
ervaren psychologen-trainers. Ook volgt de student het onderdeel
'Argumentatieleer' (een verplicht hoorcollege, een verplichte werkgroep
en het schrijven van een reflectieverslag). Het vak wordt afgesloten met
een pleidooi ten overstaan van een meervoudige kamer van de Rechtbank.
Toetsvorm
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De student wordt beoordeeld op het in groepsverband geschreven
processtuk, op de individueel geschreven pleitnota en op het pleiten ter
zitting. Het schriftelijke deel (processtuk en pleitnota) telt voor 50%
mee voor het eindcijfer en het mondelinge deel (pleiten ter zitting)
telt mee voor de overige 50%. Indien geen voldoende is behaald voor het
schriftelijke onderdeel, zal de student geen deel kunnen nemen aan het
pleiten ter zitting. Daarnaast wordt de student beoordeeld op het
geschreven reflectieverslag voor het onderdeel Argumentatieleer: ook
hiervoor moet een voldoende worden behaald. Om Pleitoefening succesvol
af te ronden, moet de
student voor alle drie de onderdelen een voldoende halen.
Literatuur
Ankie Broekers-Knol en Bart van Klink, "Pleitwijzer, succesvol pleiten
in de praktijk". Bert Bakker, Amsterdam, laatste druk.
Vereiste voorkennis
- minimaal 100 bachelorstudiepunten, inclusief het vak Juridische
vaardigheden
Intekenprocedure
Het vak wordt tweemaal per studiejaar gegeven: in het eerste semester
(periode 1 en 2, september-december) en in het tweede semester (periode
4 en 5, februari-mei). Studenten schrijven zich zelf in via VUnet en
kiezen bij inschrijving voor een rechtsgebied. Indien het rechtsgebied
van keuze reeds vol is, dient er een ander rechtsgebied te worden
gekozen. Er zal niet worden nageplaatst. De student is door de
ingangseis immers in staat om een casus te behandelen uit ieder
rechtsgebied, ongeacht de persoonlijke voorkeur.
Let op: er geldt een inschrijvingsdeadline! Inschrijven voor het eerste
semester kan tot en met zondag 30 augustus 2015, inschrijven voor het
tweede semester kan tot en met 4 januari 2016.
Voor de eerste ronde van dit vak (eerste semester) geldt: VOL=VOL.
Na het verstrijken van de inschrijvingsdeadline is inschrijven voor en
deelname aan het vak niet meer mogelijk.
DIT VAK IS UITGESLOTEN VAN DE 18 EC REGELING. Of te wel de studiepunten
voor dit vakken tellen niet mee voor de 18 EC regeling.
Overige informatie
- Voor vragen waarvan de antwoorden niet in de studiegids dan wel in de
syllabus kunnen worden gevonden: pleitoefening.rch@vu.nl.

Vrijstellingsverzoeken voor dit vak dienen vóór het sluiten van de
inschrijvingstermijn bij de Examencommissie te zijn ingediend.

Pleitoefening
Vakcode

R_PleitO62 ()

Periode

Periode 4+5

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands
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Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

L. ten Haaf LLM

Examinator

L. ten Haaf LLM

Lesmethode(n)

Werkgroep

Niveau

300

Overige informatie
Voor meer informatie over het vak kun je kijken bij het vak
Pleitoefening dat in semester 1 wordt gegeven.

Recht en medische biotechnologie
Vakcode

R_R.medBio (982003)

Periode

Periode 5+6

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

prof. dr. mr. D.W.J.M. Pessers

Examinator

prof. dr. mr. D.W.J.M. Pessers

Docent(en)

prof. dr. mr. D.W.J.M. Pessers

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

300

Doel vak
N.B.: DIT IS DE STUDIEGIDSTEKST VAN HET COLLEGEJAAR 2013-2014.
ONDERDELEN VAN DE ONDERSTAANDE TEKSTEN KUNNEN GEWIJZIGD OF VEROUDERD
ZIJN.
Van de studenten wordt verwacht dat zij een maatschappelijk vraagstuk i.c. de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de medische
biotechnologie - vanuit een kritisch, metajuridisch en
positiefrechtelijk perspectief kunnen benaderen. Dat wil zeggen:
concrete vraagstukken van de medische biotechnologie analyseren aan de
hand van rechtsbeginselen, rechtsliteratuur, wetgeving, jurisprudentie,
en rechtsvergelijking. De studenten worden geacht zelfstandig hun weg te
vinden in deze juridische bronnen en in woord (presentatie) en geschrift
(essay) verslag te doen van hun onderzoek.
Inhoud vak
Het leerdoel van dit honoursvak is om studenten kennis te laten maken
met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Gekozen is voor een
nieuw rechtsgebied dat nog in de beginfase van wetenschappelijke
bewerking verkeert, maar ongetwijfeld in de loop van deze eeuw steeds
verder aan belang zal winnen. Onder invloed van ontwikkelingen in de
medische biotechnologie wordt dat wat eens science fiction was
werkelijkheid. Het leven kan kunstmatig worden verwekt, het kan worden
gemanipuleerd, genetisch gescreend en steeds verder worden verlengd.
Organen, weefsels, bloed en eicellen hebben inmiddels commerciële waarde
verkregen. Via internet is een omvangrijke internationale handel in
menselijk lichaamsmateriaal ontstaan.
Hoe onaantastbaar is het lichaam nog? Dreigt het lichaam – in strijd met
diepgewortelde rechtsovertuigingen – een zaak te worden? Hoe ver strekt
de zelfbeschikking ten aanzien van het lichaam? Verzet de menselijke
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waardigheid zich tegen commerciële exploitatie van lichaamsdelen?
De medische biotechnologie confronteert ons met principiële vragen
inzake de status van het lichaam en de persoon op het terrein van de
mensen- en grondrechten, het personen- en familierecht, het
vermogensrecht, het gezondheidsrecht, het bestuursrecht en het
strafrecht.
Hoe moeten juristen deze biotechnologische ontwikkelingen duiden en
reguleren? Hoe krijg je een juist inzicht in de aard, de gevolgen en de
risico’s van de medische biotechnologie? Welk rechtsfilosofisch
mensbeeld moet behouden blijven of juist worden veranderd? Welke
belangen moeten wel of niet worden gehonoreerd? Het
rechtswetenschappelijk debat over deze kwesties vergt een voor juristen
ongebruikelijke verbeeldingskracht.
Van de honoursstudenten wordt juist dat laatste gevraagd. Zij worden
uitgenodigd – als waren zij de toekomstige wetgevers op dit terrein mee te denken over de morele en juridische dimensies van de medische
biotechnologie en over de rechtsbeginselen die relevant zouden kunnen
zijn voor de regulering ervan. De studenten zouden hun eerste inspiratie
kunnen vinden in de omvangrijke romanliteratuur, science fiction, films
en beeldende kunsten die de nieuwe technologische, posthumane mens tot
onderwerp hebben.
De studenten lezen zich aan de hand van de verplichte literatuur zo snel
mogelijk in de praktische en rechtsfilosofische aspecten van het
probleemveld in. Vervolgens kiezen zij – geheel vrij en bij voorkeur
geïnspireerd door niet-juridische bronnen - een onderwerp op het
terrein van de medische biotechnologie. Over dat onderwerp schrijven zij
een essay van 10 à 15 bladzijden, dat twee weken na de laatste werkgroep
moet worden ingeleverd, en waarin ook de verplichte literatuur adequaat
is verwerkt. Tijdens de werkgroepen brengen de studenten verslag uit
over de stand van hun onderzoek door middel van een presentatie.
Onderwijsvorm
Werkcolleges waarin studenten een tussentijds verslag moeten presenteren
van de stand van hun onderzoek.
Maximaal 10 studenten kunnen deelnemen aan het vak. Deelname aan de
werkcolleges is verplicht.
Toetsvorm
Het vak wordt getoetst aan de hand van de volgende onderdelen:
- Presentatie(s).
- Essay.
Literatuur
Verplichte literatuur:
- Britta van Beers, De humaniteit van humane biotechnologie. Juridische
perspectieven op menselijke waardigheid en medische biotechnologie. In:
Humane biotechnologie en recht. Praeadviezen voor de Nederlandse
Juristen-Vereniging. (NJV) Handelingen van de NJV, 2009- 1, 139e
jaargang, pp.97-145.
- Tsjalling Swierstra e.a. (red.), Leven als bouwpakket. Ethisch
verkennen van een nieuwe technologische golf. Den Haag: Rathenau
Instituut, 2009.
- Geesink, Ch. Steegers, Nier te koop- baarmoeder te huur. Wereldwijde
handel in lichaamsmateriaal. Den Haag: Rathenau Instituut, 2001.
Michael Sandel, Pleidooi tegen volmaaktheid. Een ethiek voor
gentechnologie. Uitg. ten Have, 2012.
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Rechtsgeschiedenis (academische kern)
Vakcode

R_RechgGs ()

Periode

Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.H. Dondorp

Examinator

mr. J.H. Dondorp

Docent(en)

prof. mr. J. Hallebeek, mr. J.H. Dondorp, mr. J. Zwart, dr.
mr. H. de Jong

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

100

Doel vak
Het doel van de cursus is de student inzicht te geven in de historische
wording van de hedendaagse Europese rechtstelsels aan de hand van een
voorbeeld: de onrechtmatige daad. Aan het eind van de cursus is de
student in staat teksten over dit onderwerp zelfstandig te analyseren en
daarop kritisch te reflecteren.
Inhoud vak
Het vak biedt een schets van de uitwendige geschiedenis van het recht en
van de ontwikkeling van één kernleerstuk in het bijzonder: de
onrechtmatige daad..
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
J. Hallebeek, Lijf ende Goedt, De juridische bescherming van de
menselijke persoon en diens vermogen. Een schets van de Westerse
rechtsgeschiedenis, Amsterdam tweede druk (2015/2016).
Vereiste voorkennis
Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de digitale voorbereidingsopdracht én
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
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-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
Communicatieve vaardigheden
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat

Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking
van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
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-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat

Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
Vakcode

R_VenReP (200223)

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. C.H.C. Overes

Examinator

mr. C.H.C. Overes

Docent(en)

mr. C.H.C. Overes, prof. mr. W.J.M. van Veen, mr. A.J.M.
Klein Wassink, mr. W.J. van t Spijker

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
De student heeft kennis van en inzicht in het systeem van de wet (met
name boek 2 BW), in de verschillende rechtsvormen, in het begrip
rechtspersoonlijkheid en in het functioneren van de rechtspersoon als
organisatie door middel van de organen die elk een eigen taak en
bevoegdheid hebben. Daarnaast moet de student begrip hebben van het
intern functioneren van de rechtspersoon (besluitvorming) als het
functioneren van de rechtspersoon 'naar buiten toe' (vertegenwoordiging)
en de problemen kunnen oplossen die zich daarbij kunnen voordoen.
Studenten zijn zich bewust van het feit dat het vennootschaps- en
rechtspersonenrecht in ontwikkeling is en dat dit recht maatschappelijk
van belang is omdat vennootschappen en rechtspersonen de juridische
vormen zijn waarin economische en maatschappelijke activiteiten worden
ontplooid. Studenten zien dat het vennootschaps- en rechtspersonenrecht
onderdeel uitmaakt van het privaatrecht en samenhang vertoont met het
contracten- en goederenrecht. Studenten zijn in staat de
voorgeschreven literatuur, wetgeving en jurisprudentie te lezen, te
begrijpen en te analyseren. Zij kunnen uit een complex van feiten
relevante informatie selecteren, het juridische probleem formuleren,
relevante wetsartikelen en jurisprudentie toepassen op het
feitencomplex, regelgeving interpreteren, afwegingen maken en vervolgens
een oplossing geven voor het juridische probleem alsmede de keuze voor
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de gekozen oplossing motiveren.
Inhoud vak
Aan bod komen onderwerpen als de contactuele vennootschappen, de formele
en materiele kenmerken van de rechtspersoonsvormen, kapitaal, vermogen
en aandelen, de BV in oprichting, de organisatie van de rechtspersoon en
de bevoegdheden van de organen, bestuurderschap, aandeelhouderschap en
lidmaatschap, besluiten en aantasting van besluiten, vertegenwoordiging
en onrechtmatige daad van de rechtspersoon
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
- Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging en stichting, cooperatie en
onderlinge waarborgmaatschappij, zesde druk, bewerkt door C.H.C. Overes,
T.J. van der Ploeg en W.J.M. van Veen, Deventer: Kluwer 2013.
- P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, bewerkt door J. Winter,
zestiende druk, Deventer: Kluwer 2013.
- Studiebundel 2015-2016, beschikbaar via blackboard.
- Jurisprudentie, beschikbaar via blackboard.
Vereiste voorkennis
- het vak Inleiding goederenrecht of Beginselen privaatrecht I
- het vak Inleiding verbintenissenrecht of Beginselen privaatrecht II
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Overige informatie
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
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juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien

Verbreding goederenrecht A
Vakcode

R_VerbrGA ()

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

prof. mr. H.D. Ploeger

Examinator

prof. mr. H.D. Ploeger

Docent(en)

prof. mr. H.D. Ploeger

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

200

Inhoud vak
Behandeld worden de volgende onderwerpen: eigendom (inclusief het
burenrecht), gemeenschap, en de genotsrechten vruchtgebruik,
erfdienstbaarheden (inclusief de verschillen en overeenkomsten met
kwalitatieve verplichtingen en het kettingbeding), erfpacht en opstal.
In het bijzonder worden deze rechtsfiguren behandeld in relatie tot de
notariële (vastgoed)praktijk.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen. Tevens dient een paper over een nader
op te geven onderwerp te worden geschreven en met een voldoende te zijn
beoordeeld.
Literatuur
Nader op te geven.
Aanbevolen voorkennis
- het vak Inleiding goederenrecht
- het vak Contractenrecht
- het vak Goederenrecht
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Overige informatie
EINDTERMEN
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
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- heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

Verbreding goederenrecht B
Vakcode

R_VerbrGB ()

Periode

Periode 4

Credits

3.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

prof. mr. H.D. Ploeger
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Examinator

prof. mr. H.D. Ploeger

Docent(en)

prof. mr. H.D. Ploeger

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Inhoud vak
De volgende onderwerpen worden behandeld: appartementsrechten en (mede
in verband met de rol van de notaris binnen het rechtsverkeer van
registergoederen) de openbare registers, het leerstuk van verjaring en
de theroei en praktijk van de notariële kwaliteitsrekening.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
Nader op te geven.
Aanbevolen voorkennis

- het vak Inleiding goederenrecht
- het vak Contractenrecht
- het vak Goederenrecht
Doelgroep
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten
Overige informatie
EINDTERMEN
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening
De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
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wetgeving
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
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