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Deel A: facultair deel 

1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling  
1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen 

(hierna ook te noemen: de opleiding) die worden verzorgd aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid (hierna ook te noemen: de faculteit) van de Vrije Universiteit Amsterdam.  

2.  Deze regeling bestaat uit een facultair deel (A) en een opleidingsspecifiek deel (B). Deel A bevat 
algemene bepalingen en is van toepassing op het onderwijs en de examens van de 
masteropleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Deel B bevat opleidingsspecifieke 
bepalingen. Deel A en deel B tezamen vormen de onderwijs- en examenregeling van de 
opleiding.  

3.  Deze regeling kan van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de gezamenlijke 
opleidingen en onderwijseenheden, bedoeld in artikel 7.3c WHW, die mede door de faculteit 
worden verzorgd.  

4.  Deze regeling is van toepassing op een ieder die voor de opleiding is ingeschreven, ongeacht het 
studiejaar, waarin de student voor het eerst voor de opleiding werd ingeschreven.  

5.  Deel B van deze onderwijs- en examenregeling kan voor de desbetreffende opleiding 
aanvullende algemene bepalingen omvatten.  

 
Artikel 1.2 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder:  
 
a. EC (European Credit) een studiepunt met een studielast van 28 uren studie; 
b. examen: het masterexamen van de opleiding; 
c. semester 
 

de eerste (september – januari) of de tweede helft (februari – augustus)  
van het studiejaar; 

d. (onderwijs)onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de wet; 
e.  periode: een deel van een semester;  
f. programma: 
 
 

het totaal en de samenhang van de onderdelen, de onderwijsvormen, de  
contacturen, de toets- en tentamenvormen, de voorgeschreven  
literatuur; 

g. scriptie: 
 

een onderdeel dat bestaat uit literatuuronderzoek, een eigen empirisch 
onderzoek en/of een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in alle 
gevallen leidend tot een schriftelijk verslag daarover; 

h. SAP/SLcMVU: het Studenten Informatie Systeem; 
i. studiegids: 
 
 
 

de gids van de opleiding die een nadere uitwerking van de  
opleidingsspecifieke bepalingen en overige opleidingspecifieke  
informatie bevat. De studiegids is elektronisch beschikbaar via  
www.studiegids.vu.nl;  

j. studielast: 
 
 

de studielast van de onderwijseenheid waarop een tentamen betrekking  
heeft, uitgedrukt in studiepunten = EC. De studielast van 1 jaar (1680  
uur) is 60 studiepunten/EC; 

k. studiejaar: 
 

het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van  
het daarop volgende kalenderjaar  

l. tentamen: 
 
 
 
 

onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de  
student betreffende een onderdeel. De beoordeling wordt uitgedrukt in  
een eindcijfer. Een tentamen kan in gedeeltes worden afgenomen met  
behulp van één of meer deeltentamens. Een hertentamen bestrijkt altijd  
dezelfde materie als het tentamen; 

m. universiteit: 
n. vak 

Vrije Universiteit van Amsterdam; 
zie ‘onderdeel’; 

o. wet: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW); 



p. functiebeperking: 
 
 

aandoening van tijdelijke of blijvende aard die de student beperkt bij het 
volgen van onderwijs, dan wel het afleggen van tentamens of het doen 
van practica; 

q. examinator: 
 

docent die door de examencommissie bevoegd is verklaard om een 
(deel)tentamen of practicum te beoordelen 

r. werkdag: 
 

maandag tot en met vrijdag, behalve indien het erkende feestdagen 
betreft of indien deze dagen door de VU zijn aangewezen als vrije dagen; 

s. Blackboard: elektronisch systeem dat bestemd is voor het uitwisselen van 
onderwijsinformatie 

De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 

2. Vooropleiding en toelating 
 
Artikel 2.1 Vooropleiding  
1.  Voor de inschrijving voor een masteropleiding is een bachelorgraad vereist, behaald in het 

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

2.  Ingeval een gegadigde niet beschikt over een bachelorgraad, zoals bedoeld in het eerste lid, 
beoordeelt de toelatingscommissie van de opleiding de geschiktheid om tot de opleiding 
toegelaten te worden aan de hand van de vereisten, bepaald in Deel B. 

 
Artikel 2.2 Aanmelding en inschrijving  
1.  De uiterste datum voor aanmelding voor de masteropleiding staat vermeld in  

artikel 3.2 (deel B).  
2.  Na een tijdige aanmelding schrijft de student zich vóór 1 september (of 1 februari) in. 
 
Artikel 2.3 Facultaire toelatingscommissie   
Het faculteitsbestuur stelt een of meer toelatingscommissies in. Het faculteitsbestuur wijst de leden 
daarvan aan na overleg met de opleidingsdirecteuren en examencommissies van de desbetreffende 
opleidingen.  
 
Artikel 2.4 Toelatingsprocedure 
1.  De toelating tot de opleiding is opgedragen aan de toelatingscommissie.  
2.  Met het oog op de toelating tot de opleiding stelt de toelatingscommissie een onderzoek in naar 

de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. In aanvulling op schriftelijke 
bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de commissie bepaalde kennis, inzicht en 
vaardigheden laten toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit. De commissie betrekt 
bij haar onderzoek de kennis van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. 

3.  De kandidaat ontvangt een toelatingsbewijs dan wel een afwijzende beslissing. Hiertegen is 
binnen zes weken beroep mogelijk bij het College van Beroep voor de examens. 

 
Artikel 2.5 Weigering of beëindiging inschrijving (iudicium abeundi) 
1.  Op grond van het bepaalde in artikel 7.42a van de wet kan het faculteitsbestuur of de 

examencommissie in uitzonderlijke gevallen het College van Bestuur verzoeken de inschrijving 
van een student voor een opleiding te beëindigen dan wel te weigeren, als die student door zijn 
gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of 
meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische 
voorbereiding op de beroepsuitoefening.  

2.  Indien jegens een student vermoedens van ongeschiktheid bestaan zoals omschreven in het 
eerste lid, stelt de examencommissie of het faculteitsbestuur een onderzoek in, waarvan de 
student onverwijld op de hoogte wordt gesteld. De examencommissie of het faculteitsbestuur 
brengt geen advies uit dan na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en nadat de 
betrokken student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.  



3. Inrichting opleiding 
 
Artikel 3.1 Indeling studiejaar  
1.  Elke opleiding wordt verzorgd in een jaarindeling met twee semesters.  
2.  Elk semester bestaat uit drie perioden van achtereenvolgens acht, acht en vier weken.  
 
Artikel 3.2 Inrichting van de opleiding   
1.    De opleiding omvat de onderwijseenheden die in deel B zijn opgenomen.  
2.  De omvang van de opleiding in EC is vastgelegd in deel B.  
3.  Een onderwijseenheid omvat 6 EC of een veelvoud hiervan.  
4.  In afwijking van het derde lid kan in deel B worden bepaald dat een onderwijseenheid: 3 EC of 

een veelvoud daarvan omvat. Het College van Bestuur kan toestemming hiertoe verlenen. 
5.  De opleiding bestaat uit een verplicht deel en een individuele masterscriptie/-thesis of 

wetenschappelijke stage en, indien van toepassing, een vakspecifiek facultatief deel, zoals nader 
bepaald in het opleidingsspecifieke deel. 

6.  Voorafgaande toestemming van de examencommissie is vereist indien de student zijn 
keuzeruimte in wenst te vullen met een andere onderwijseenheid dan is bepaald in deel B.  

4. Tentaminering en examinering 
 
Artikel 4.1 Intekening voor onderwijs en tentamens  
 
1. Elke student dient zich voor het volgen van onderwijs in te tekenen, indien intekening is vereist 

voor deelname en elke student zich voor het afleggen van een (her)tentamen in te tekenen. 
Intekening kan slechts plaatsvinden in de daartoe aangewezen periode. De intekenprocedure 
wordt beschreven in de bijlage bij het Studentenstatuut. 

2. In uitzondering op het in het eerste lid bepaalde geldt dat iedere student die zich op de juiste 
wijze heeft ingetekend voor deelname aan het onderwijs voor een bepaald vak en hiervoor is 
toegelaten, voor dat vak tevens is ingetekend voor het aansluitende tentamen, tenzij door de 
opleiding een andere werkwijze is bepaald. 

 
Artikel 4.2 Vorm van tentaminering  
1.  De wijze waarop en de vorm waarin een onderwijseenheid wordt afgesloten, zijn bepaald in Deel 

B/studiegids.  
2.  Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere 

wijze dan in de studiegids is bepaald, wordt afgenomen. Nadere regels hieromtrent zijn, indien 
van toepassing, opgenomen in het examenreglement van de examencommissie. 

3. Van een onderwijseenheid die niet meer wordt verzorgd, wordt in het studiejaar na beëindiging 
van dat onderwijs, ten minste eenmaal de gelegenheid gegeven de (deel)tentamen(s) af te 
leggen en wordt voor de navolgende tijd een overgangsregeling in het opleidingsspecifieke deel 
opgenomen.  

 
Artikel 4.3 Mondelinge tentamens  
1.  Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd, tenzij in deel B voor de 

desbetreffende onderwijseenheid anders is bepaald.  
2.  Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de 

examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald. Een student kan een gemotiveerd 
verzoek indienen bij de examencommissie om af te wijken van het openbare karakter van de 
zitting. De examencommissie weegt het belang van de student tegen het belang van de 
openbare zitting af.  

3.  Bij het afnemen van een mondeling tentamen is een tweede examinator aanwezig, tenzij de 
examencommissie anders heeft bepaald. 

 



Artikel 4.4  Vaststelling en bekendmaking van de uitslag  
1.  De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

binnen tien werkdagen vast. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin is de 
beoordelingstermijn voor scripties en eindopdrachten is niet langer dan twintig werkdagen. De 
examinator draagt direct hierna zorg voor registratie van de beoordeling en draagt tevens zorg 
voor onverwijlde bekendmaking van de beoordeling aan de student, met inachtneming van de 
geldende normen van vertrouwelijkheid.  

2.  De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en 
maakt deze bekend aan de student. De derde volzin van het eerste lid is van toepassing. 

3.  Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt 
de examencommissie vooraf op welke wijze en binnen welke termijn de student in kennis wordt 
gesteld van de uitslag. 

4.  Bij de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzage- en nabesprekingsrecht 
als bedoeld in de artikelen 4.8 en 4.9, alsmede op zijn beroepsmogelijkheid bij het College van 
Beroep voor de Examens. 

5.  Een student kan beroep aantekenen tegen de wijze waarop de uitslag tot stand is gekomen bij 
het College van Beroep voor de Examens binnen een termijn van zes weken na bekendmaking 
van de uitslag.  

 
Artikel 4.5 Herkansing 
1.  Tot het afleggen van tentamens van de opleiding wordt twee maal per studiejaar de gelegenheid 

gegeven. 
2.  Het eerste lid is niet van toepassing op het herkansen van een stage of een scriptie. In de 

desbetreffende onderwijs-, stagehandleiding of afstudeerregeling zijn de 
herkansingsmogelijkheden vermeld. 

3. In geval van een herkansing geldt de laatste beoordeling. 
4.  De herkansing voor een tentamen vindt niet plaats binnen 10 werkdagen na de bekendmaking 

van de uitslag van het te herkansen tentamen.   
5. De student die alle tentamens om te voldoen aan de eisen van het examen met goed gevolg 

heeft afgelegd op één na kan de examencommissie gemotiveerd verzoeken hem in de 
gelegenheid te stellen bedoeld tentamen eerder, en zo nodig, op een andere wijze af te 
leggen. Hieraan worden de volgende eisen gesteld: 
-  de desbetreffende onderwijseenheid is het laatst te behalen onderdeel van de 

masteropleiding en 
-  de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid laat onevenredig lang op zich wachten 

of de student moet zich opnieuw inschrijven om het reguliere tentamen te kunnen 
afleggen en 

-  de student heeft aan minimaal één van beide reguliere tentamengelegenheden 
deelgenomen in het betreffende studiejaar. 

Van deze regeling worden uitgesloten de vaardigheidsonderdelen (incl. masterscriptie) en de 
paperonderdelen, dit zijn onderwijseenheden zonder ingeroosterde eindtoets. Wegens de 
opbouw van deze onderwijseenheden is het niet mogelijk deze op een alternatief moment af te 
nemen. 
Het extra toegekende tentamen kan alleen worden afgenomen in reguliere onderwijsperiodes (1 
september tot en met de laatste geroosterde herkansingsdag van reguliere hertentamens in juli). 

 
Artikel 4.6 Cijfers  
Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Deelcijfers worden gegeven met maximaal 1 
decimaal achter de komma. Eindcijfers worden afgerond op hele en halve punten met uitzondering van 
het cijfer 5,5. 
 
Artikel 4.7 Vrijstelling  
1.  De examencommissie kan op schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen 
   voor het afleggen van een of meer tentamens, indien de student: 



             a) hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of 
 hogere beroepsopleiding heeft voltooid; 
b) hetzij aantoont door werk- en/of beroepservaring over voldoende kennis en 
 vaardigheden te beschikken op het desbetreffende onderdeel. 

2.  De examencommissie beslist binnen twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek. 
3.  De masterscriptie is van deze vrijstellingsmogelijkheid uitgezonderd. 
4.  Indien een student aan de eisen van een bepaald tentamen wenst te voldoen door studie aan 

een andere opleiding, voorafgaande goedkeuring van de examencommissie vereist. 
 
Artikel 4.8 Geldigheidsduur resultaten  
1.  De geldigheidsduur van behaalde (deel)tentamens en vrijstellingen voor tentamens wordt 

beschreven in deel B.  
2.  De examencommissie kan de beperkte geldigheidsduur van een tentamen of vrijstelling 

verlengen, indien een student daarom gemotiveerd verzoekt. De examencommissie kan besluiten 
de verlenging van de geldigheid slechts toe te staan nadat de verzoeker een aanvullend 
tentamen van de desbetreffende stof met goed gevolg heeft afgelegd. 

 
Artikel 4.9 Nabespreking en inzage  
1.  Binnen twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen wordt 

het tentamen besproken. Plaats, tijdstip en datum worden uiterlijk tien werkdagen voor de datum 
van de nabespreking bekend gemaakt.  

2.  De nabespreking vindt collectief plaats, tenzij de examinator anders beslist. De examinator kan 
beslissen dat een individuele nabespreking per e-mail plaatsvindt. Is een student door 
zwaarwegende persoonlijke omstandigheden verhinderd om een collectieve nabespreking bij te 
wonen, dan staat de examinator op verzoek een individuele nabespreking toe.  

3.  Bij de nabespreking wordt de student inzage gegeven in zijn tentamen en de beoordeling 
daarvan, zo mogelijk aan de hand van modelantwoorden. Op verzoek van de student wordt uitleg 
gegeven over de beoordeling van een antwoord. 

4.  Indien een student voornemens is beroep aan te tekenen tegen de wijze waarop zijn werk is 
beoordeeld, kan hem op zijn verzoek een kopie van zijn beoordeelde werk worden verstrekt. 

5. Het staat de examinator vrij aanvullende voorwaarden te stellen ten aanzien van het in dit artikel  
neergelegde recht op inzage, mits deze bekend worden gemaakt tien werkdagen voor de datum 
van de nabespreking. 

 
Artikel 4.10 Masterexamen  
1. De examencommissie stelt de uitslag en de datum van afstuderen vast, indien zij heeft 

vastgesteld dat de student de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg 
heeft afgelegd. 

2. Een getuigschrift kan slechts worden uitgereikt, nadat het College van Bestuur heeft verklaard 
  dat de student aan alle procedurele vereisten heeft voldaan, waaronder de betaling van het 

collegegeld. 
 
Artikel 4.11 Getuigschrift en verklaring 
1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een 

getuigschrift uitgereikt. Het model van het getuigschrift is vastgesteld door het College van 
Bestuur. Aan het getuigschrift voegt de examencommissie een diplomasupplement toe dat inzicht 
verschaft in de aard en de inhoud van de afgeronde opleiding. Het diplomasupplement is gesteld 
in het Nederlands of in het Engels en voldoet aan het Europese format.  

2. Degene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen 
getuigschrift als bedoeld in het eerste lid kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door 
de desbetreffende examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn 
vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd, met daarbij vermeld welke 
onderwijseenheden dit betrof, het aantal EC dat daarmee is verkregen en wanneer de tentamens 
zijn behaald.  

3. De student kan onder opgave van redenen de examencommissie verzoeken nog niet over te 
gaan tot uitreiking van het getuigschrift, tenzij hij het verzoek tot afgifte zelf heeft ingediend.  



4. Op het getuigschrift kan het judicium ‘cum laude’ of ‘summa cum laude’ worden vermeld. De 
examencommissie stelt in het examenreglement regels vast met betrekking tot de vereisten 
waaraan voldaan moet zijn om het judicium ‘cum laude’ of ‘summa cum laude’ te verkrijgen. 

 
Artikel 4.12 Fraude en plagiaat  
1.  Het bepaalde in de Regels en Richtlijnen examencommissie is onverkort van toepassing. 
2.  Bij de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische 

detectieprogramma’s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot 
het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. 

5. Studiebegeleiding en studievoortgang 
 
Artikel 5.1 Studievoortgangsadministratie en studiebegeleiding 
1. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van 

de studenten in SAP/SLcM. Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een 
examenonderdeel via SAP/SLcM inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt via VUnet 
tevens over een overzicht van de behaalde resultaten. 

2. Ingeschreven studenten kunnen aanspraak maken op studiebegeleiding. De vormen van 
studiebegeleiding worden vermeld in deel B. 

 
Artikel 5.2 Aanpassingen ten behoeve van een student met een functiebeperking  
1. Een student met een functiebeperking kan op een daartoe strekkend digitaal verzoek, in te 

dienen bij de studieadviseur, in aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs, de 
practica en tentamens. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele 
functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak of een 
tentamen niet wijzigen. In alle gevallen zal de student moeten voldoen aan de eindtermen van de 
opleiding. 

2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt onderbouwd met een verklaring van een arts of 
psycholoog. Zo nodig wordt een schatting vermeld van de mate waarin de studievoortgang zou 
kunnen worden belemmerd.   

3. Indien er sprake is van dyslexie, is de verklaring niet ouder dan twee jaar. De verklaring is 
afkomstig van een BIG-, NIP- of NVO-geregistreerd testbureau. 

4. Op verzoeken over aanpassingen van onderwijsorganisatie en -logistiek beslist het 
faculteitsbestuur of namens deze de onderwijsdirecteur dan wel opleidingsdirecteur. Op 
verzoeken voor aanpassingen die de tentaminering betreffen beslist de examencommissie.  

5. Indien positief op een in het eerste lid bedoelde verzoek is beslist, maakt de student een afspraak 
met de studieadviseur om te bespreken hoe de voorzieningen worden vormgegeven. 

6. Een verzoek tot aanpassing wordt geweigerd indien toekenning ervan een buitenproportioneel 
beslag legt op de organisatie of de middelen van de faculteit of universiteit.  

7. Indien de beperking aanleiding geeft tot verlenging van de tijd waarbinnen het tentamen dient te 
worden afgelegd, verstrekt de examencommissie een verklaring, waaruit het recht op die 
verlenging blijkt. Indien een beperking aanleiding is tot het treffen van andere voorzieningen, kan 
de studieadviseur de nodige maatregelen initiëren. 

8. In het besluit kan een beperkte geldigheid van de te treffen maatregelen worden bepaald. 

6. Hardheidsclausule 
 
Artikel 6.1 Hardheidsclausule  
In gevallen waarin de onderwijs- en examenregeling niet voorziet, en in gevallen waarin sprake is van 
onevenredige benadeling of onbillijkheid van overwegende aard, beslist het faculteitsbestuur waaronder 
de opleiding valt, tenzij het de bevoegdheid van de examencommissie betreft.  
 



Deel B: Opleidingsspecifiek deel  
 
1.  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.1 Gegevens opleiding   
1.   De opleiding Criminologie CROHOnummer 66469 wordt in voltijdse en deeltijdse vorm verzorgd 

en in het Nederlands uitgevoerd. De nominale studieduur is 1 jaar. 
1a.  De deeltijdse vorm heeft een nominale studieduur van 2 jaar.   
2.  De opleiding heeft een omvang van 60 EC. 
3.  Een onderwijseenheid omvat 6 EC of een veelvoud daarvan. 
 
Artikel 1.2  Instroommoment  
De opleiding wordt aangeboden met ingang van het eerste semester van een studiejaar  
(1 september).  
 
 
2.  Doelstellingen en eindtermen van de opleiding 
 
Artikel 2.1 Doelstelling opleiding 
1. Met de opleiding wordt beoogd de student: 

- voor te bereiden op de beroepsuitoefening op het gebied van criminologie, 
- gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van criminologie bij te 
brengen, en 
- voor te bereiden op de wetenschapsbeoefening op het gebied van criminologie 
- toegang te verschaffen tot een promotietraject ter verkrijging van de doctorsgraad. 

2.  De opleiding bevordert voorts de academische vorming van de student, in het bijzonder met 
betrekking tot: 
- het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen; 
- het wetenschappelijk communiceren in de eigen en ten minste één vreemde taal; 
- het hanteren van vakwetenschappelijke kennis in een bredere c.q. wijsgerige en 
maatschappelijke context. 

3.  De opleiding besteedt aandacht aan de persoonlijke ontplooiing van de student, bevordert zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef en bevordert de uitdrukkingsvaardigheid. 

 
Artikel 2.2 Eindtermen 
De afgestudeerde master beschikt over een academisch werk- en denkniveau en: 
1.  is in staat een probleem vanuit verschillende deelgebieden en disciplines te benaderen, 
2.  heeft inzicht in de juridische, maatschappelijke en historische aspecten van een vraagstuk 

in hun onderlinge samenhang en kan daarover kritisch nadenken/oordelen, 
3.  heeft diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in één criminologisch deelthema 
 (opsporingscriminologie of interventiecriminologie), 
4.  is in staat kritisch te reflecteren op voor de criminologie relevante theorieën, onder meer 

aan de hand van eigen onderzoeksbevindingen. De afgestudeerde master beschikt over de 
volgende vaardigheden: 

Analytische vaardigheden 
5.  wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten (ook in de Engelse taal) diepgaand 

kunnen analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen stellen, 
6.  vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen op het gekozen deelthema begrijpen, 

interpreteren, toepassen en kritisch beschouwen, 
7.  theorieën beoordelen en bijstellen aan de hand van de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek. 
Onderzoeksvaardigheden 
8.  complexe criminologische vraagstukken diepgaand analyseren en interpreteren, 
9.  selecteren en analyseren van theorieën bij complexe criminologische vraagstukken, 
10.  zelfstandig een criminologisch onderzoek van enige omvang op academisch niveau 

voorbereiden en uitvoeren (probleemstelling formuleren en afbakenen, methoden van 



onderzoek, verzamelen van informatie, analyseren en interpreteren van gegevens, 
conclusies trekken, en reflecteren op onderzoeksresultaten). 

Schriftelijke en mondelinge vaardigheden 
11.  schriftelijk en mondeling presenteren over een complex criminologisch probleem, in 

correct Nederlands en Engels, 
12.  schriftelijk verslag doen van criminologisch onderzoek van enige omvang, in correct 

Nederlands en Engels, 
13.  een eigen mening formuleren over een criminologisch probleem of ontwikkeling, 
14.  een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een discussie op het 

deelgebied dat het masterprogramma beslaat. 
Algemene vaardigheden, waaronder studievaardigheden 
15.  reflecteren op het eigen leerproces en het eigen leerproces sturen en plannen. 
 
 
3.  Nadere toelatingseisen 
 
Artikel 3.1 Toelatingseisen  
1. Toelaatbaar tot de masteropleiding is degene die aantoont te beschikken over de hierna 

vermelde eisen aan kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een bachelorgraad, 
behaald aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs:  

 a. Kennis en inzicht in de grondbeginselen van de psychologische of    
  pedagogische of sociologische wetenschappen; 
 b. Kennis en inzicht in de toepassingsgebieden van de psychologische of    
  pedagogische of sociologische wetenschappen; 
 c. Kennis en inzicht in de historische en maatschappelijke grondslagen van de   
  psychologische of pedagogische of sociologische wetenschappen; 
 d. Kennis en vaardigheden op het gebied van de methoden en statistiek en wel   
  op een zodanige wijze dat een eenvoudig empirisch onderzoek zelfstandig   
  uitgevoerd kan worden. 

e. Kennis en inzicht op het gebied van de beginselen van het strafrecht 
f. Kennis en inzicht op grondbeginselen van de actuele criminologie 
g. Kennis en inzicht  in de specifieke kenmerken van empirisch criminologisch onderzoek  

2.  Of een belangstellende voldoet aan de toelatingseisen wordt onderzocht door de 
toelatingscommissie.  

3.  Aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid, voldoet in ieder geval degene die een bachelorgraad 
in het wetenschappelijk onderwijs heeft behaald van een van de opleidingen aan de VU:  
a. Criminologie 
b. Psychologie 
c. Sociologie 
d. Pedagogische wetenschappen 

4. Bij aanvang van de opleiding dient gegadigde het bachelorprogramma dat toegang geeft tot de 
opleiding volledig te hebben afgerond. 

5. De vereisten, bedoeld in het eerste lid onder e tot en met g, worden onderzocht door een 
schriftelijke toets. Een nadere uitwerking van deze toets is te vinden op de website van de Vrije 
Universiteit. 

6. Van de toets genoemd in het vorige lid is een belangstellende met een bachelorgraad in de 
Criminologie vrijgesteld daar de vereisten genoemd in het eerste lid onder e tot en met g deel 
uitmaken van de eindtermen van deze bacheloropleidingen. 

 
Artikel 3.2 Uiterste termijn aanmelding 
Een gegadigde dient via Studielink een verzoek in te worden toegelaten tot de opleiding voor 1 juni 2016 
(instroommoment 1 september 2016). 
 
Artikel 3.3 Taaleisen Nederlands bij Nederlandstalige masteropleidingen 
De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land heeft genoten, toont aan dat hij het  
Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen.   

http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/c-d/criminologie_opsporingscriminologie/toelatingseisen-en-aanmelden/index.aspx
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/c-d/criminologie_opsporingscriminologie/toelatingseisen-en-aanmelden/index.aspx


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

-  CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;  
 -  door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte. 
 
Artikel 3.4 Vrij programma  
1.  De student heeft de mogelijkheid om een eigen onderwijsprogramma samen te stellen dat afwijkt 

van de door de opleiding voorgeschreven onderwijsprogramma’s.  
2. De samenstelling van een dergelijk programma behoeft de voorafgaande goedkeuring van de 

examencommissie die daarvoor het meest in aanmerking komt. 
3. Het vrije programma wordt door de student samengesteld uit de onderwijseenheden die door de 

Vrije Universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs worden verzorgd en heeft ten 
minste de omvang, breedte en diepgang van een reguliere masteropleiding.  

4.  Om in aanmerking te komen voor de mastergraad dient het niveau van het programma te voldoen 
aan de doelstellingen en eindtermen die gelden voor de opleiding waarvoor de student is 
ingeschreven. 

 
 
4.  Opbouw van het curriculum 
 
Artikel 4.1 Samenstelling opleiding  
De opleiding omvat de volgende onderdelen:  

a. verplichte onderwijseenheden 
b. keuzeruimte 

 
Artikel 4.2 Verplichte onderwijseenheden 
De verplichte onderwijseenheden zijn: 
 
Afstudeerrichting Opsporingscriminologie: Misdaadprofielen en misdaadbestrijding 
Naam onderwijsonderdeel Vakcode Aantal  

Studiepunten 
Periode Niveau 

Cybercrime and Cybersecurity R_Cybercrimsec 6 2 500 

Financieel-economische criminaliteit R_FinEcCrim 6 4 500 

Forensisch bewijs: Van plaats delict 
tot cel 

R_Forbew 6 1 400 

Misdaadanalyse en daderprofilering R_Misd.anaC 6 4 500 

Politie en veiligheid R_Polveil 6 1 400 

Transnational Organized Crime R_Trans.org 6 2 500 

Afstudeerproject R_Afstud.pro 18 Hele jaar 600 

Keuzevak (6 ec), zie artikel 4.3 

 
Afstudeerrichting Interventiecriminologie: Criminele carrières en interventies 
Naam onderwijsonderdeel Vakcode Aantal  

Studiepunten 
Periode  Niveau 

Forensisch bewijs: Van plaats delict 
tot cel 

R_Forbew 6 1 400 

Cybercrime and Cybersecurity R_Cybercrimsec 6 2 500 

Politie en veiligheid R_Polveil 6 1  400 

Effectieve interventies: Wat werkt? R_EffgedrWW 6 4 500 



Criminele carrières R_CrimCar 6 2 500 

Gender, Crime and Justice  R_GirlsWoCr 6 4 500 

Afstudeerproject R_Afstud.pro 18 Hele jaar 600 

Keuzevak (6 ec), zie artikel 4.3 

De werkvorm en de toetsvorm zijn in de studiegids vastgelegd. 
 
 
Artikel 4.3 Keuzeruimte 
De student kan zonder voorafgaande toestemming van de examencommissie, de volgende keuzevakken 
volgen: 
 
Afstudeerrichting Opsporingscriminologie: Misdaadprofielen en misdaadbestrijding 
Naam onderwijsonderdeel Vakcode Aantal  

Studiepunten 
Periode  Niveau 

Capita selecta criminologie R_CSCLezEx 6 individueel 500 

Comparative Criminology R_ComCrim 6 2 600 

Effectieve interventies: Wat werkt? R_EffgedrWW 6 4 500 

Financieel-economisch strafrecht R_FinEcStraf 6 4 600 

Gerede twijfel R_Ger.twij 6 Hele jaar 600 

Publiekrechtelijke rechtshandhaving R_Pub.r.hand 6 5 500 

Spatial Criminology R_SpaCrim 6 5 600 

Voortgezette methoden en 
technieken van criminologisch 
onderzoek 

R_VoorgezMT 6 2 600 

Gender, Crime and Justice R_GirlsWoCr 6 4 500 

Criminele carrières R_CrimCar 6 2 500 

Restorative Justice R_ResJus 6 5 500 

 
Afstudeerrichting Interventiecriminologie: Criminele carrières en interventies 
Naam onderwijsonderdeel Vakcode Aantal  

Studiepunten 
Periode Niveau 

Capita selecta criminologie R_CSCLezEx 6 individueel 500 

Comparative Criminology R_ComCrim 6 2 600 

Voortgezette methoden en 
technieken van criminologisch 
onderzoek 

R_VoorgezMT 6 2 600 

Geweld in het gezin (extensief) P_MGGEXTV 6 1 400 

Jeugdrecht I R_Jeugdr.I 6 5 500 

Misdaadanalyse en daderprofilering R_Misd.anaC 6 4 500 

Transnational Organized Crime R_Trans.org 6 2 500 

Financieel-economische criminaliteit R_FinEcCrim 6 4 500 

Restorative Justice R_ResJus 6 5 500 

 



De student die een ander vak wil volgen, dan de genoemde onderwijseenheden, dient vooraf schriftelijk 
toestemming van de examencommissie verkregen te hebben. 

- Voorwaarde voor toestemming is dat de onderwijseenheden op master WO-niveau aan een 
erkende universitaire opleiding zijn afgelegd en het geen onderwijseenheden zijn die inhoudelijk 
overeenkomen met onderwijseenheden die ook aan de faculteit worden aangeboden. 

- De examencommissie besluit omtrent de erkenning van in het buitenland in het kader van 
een studentenuitwisseling of anderszins behaalde studieresultaten. 

- De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld door middel van een stage van maximaal 6 
studiepunten. Nadere regels omtrent de stage zijn opgenomen in de Stagehandleiding. 

 
Research-track 

Bovenop elk van de genoemde afstudeerrichtingen bestaat de mogelijkheid extra-curriculair een 
combinatie van specifiek aangewezen keuzevakken te volgen, leidend tot de aanvulling ‘Research 
Track Criminology’ op het diplomasupplement. Deze vermelding kan alleen worden verkregen na het 
behalen van de volledige combinatie van deze specifiek aangegeven keuzevakken, met een totale 
omvang van 30 EC. 

 
Naam onderwijsonderdeel Vakcode Aantal  

Studiepunten 
Periode Niveau 

Proposal Writing R_PropWr 6 3,4 600 

Voortgezette methoden en 
technieken van criminologisch 
onderzoek* 

R_VoorgezMT 6 2 600 

Onderzoeksstage NSCR , 
Onderzoeksinstituut A-lab of sectie 
Criminologie of ander 
gerenommeerd onderzoeksinstituut. 

- 12  600 

Een van de gebonden 
keuzevakken, afgestemd op het 
onderzoeksvoorstel: 

    

Comparative Criminology* R_ComCrim 6 2 600 

Spatial Criminology* R_SpaCrim 6 5 600 

* Mits deze vakken niet zijn gevolgd ten behoeve van het curriculum 
 
Artikel 4.4 Combineren van twee afstudeerrichtingen 
Het is mogelijk af te studeren met twee afstudeerrichtingen. Daarbij gelden de volgende eisen:  
-  De verplichte onderwijseenheden van beide afstudeerrichtingen moeten zijn behaald. Het 

keuzevak voor beide richtingen komt te vervallen.  
-  Het aantal studiepunten in de masteropleiding bedraagt met 2 afstudeerrichtingen   
 minimaal 78 in plaats van 60. 
-  Twee scripties van 18 studiepunten ieder, of één scriptie van 24 studiepunten,    
 waarvan het onderwerp inhoudelijk verwant is met beide afstudeerrichtingen. 
 
Artikel 4.5 Maximale vrijstelling 
Maximaal 12 studiepunten van het onderwijsprogramma kunnen worden behaald op basis van verleende 
vrijstellingen. 
 
Artikel 4.6 Geldigheidsduur resultaten  
De geldigheidsduur van tentamens en vrijstellingen voor tentamens is beperkt, en wel als volgt:  
1. De examencommissie kan voor een onderwijseenheid waarvan het tentamen langer dan vier jaar 

geleden is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen, alvorens de student 
wordt toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen. 



2. De geldigheidsduur van een deeltentamen is beperkt tot het studiejaar waarin het is afgelegd, 
tenzij anders is bepaald in de studiegids, studiehandleiding en/of overgangsregeling. 

 
Artikel 4.7 Graad 
Aan de student die het masterexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of 
Science, afgekort MSc. verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift vermeld. 
 
 
5.  Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 5.1 Wijziging en periodieke beoordeling deel B 
1.  Een wijziging van de onderwijs- en examenregeling deel B wordt door het faculteitsbestuur 

vastgesteld na advies van de desbetreffende opleidingscommissie. Het advies wordt in afschrift 
verzonden aan het bevoegde medezeggenschapsorgaan. 

2.  Een wijziging van de onderwijs- en examenregeling behoeft de instemming van het bevoegde 
medezeggenschapsorgaan op de onderdelen die niet de onderwerpen van artikel 7.13, tweede 
lid onder a t/m g en v, alsmede het vierde lid WHW betreffen en de toelatingseisen tot de 
masteropleiding.  

3.  Een wijziging van de onderwijs- en examenregeling kan slechts betrekking hebben op een lopend 
 studiejaar indien de belangen van de studenten daardoor niet aantoonbaar worden geschaad. 
 
Artikel 5.2 Bekendmaking  
1.  Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, alsmede 

van elke wijziging daarvan.  
2.  De onderwijs- en examenregeling wordt geplaatst op de website van de faculteit. 
 
Artikel 5.3 Inwerkingtreding  
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2016.  
  
Advies opleidingscommissie 16 februari 2016.  
Instemming bevoegd medezeggenschapsorgaan, 14 juni 2016. 
Aldus vastgesteld door het faculteitsbestuur op 14 juni 2016. 
  



Bijlage I Regeling intekening  
Op de algemene website staan de inteken- en uitschrijfdeadlines vermeld.  
 
 

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm%3a164-457560-16
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