
WIJZIGINGEN EN OVERGANGSREGELINGEN BACHELOR NOTARIEEL 
RECHT 2021-2022 
 

In het studiejaar 2021-2022 vindt een aantal wijzigingen plaats in de Bachelor Notarieel recht. 
Hieronder kun je bekijken welke zaken gewijzigd zijn en of er sprake is van een 
overgangsregeling. 

 

Jaar 1 

• Nieuw vak: 
o Leerlijn Professionele en Persoonlijke Identiteit (0 ec, P1 t/m P6) 

 
• Wijziging vak: 
o Inleiding in de Rechtswetenschap 

 
Per studiejaar 2021-2022 zal het vak Inleiding in de Rechtswetenschap wijzigen. Het 
deeltentamen Arrest lezen vervalt daarmee. Hieronder vind je de overgangsregeling.  
 

Overgangsregeling mbt Inleiding in de Rechtswetenschap 
Tentamen 
gehaald 

Arrest lezen 
gehaald? 

Overgangsregeling 

Ja Nee  Student krijgt eenmalig de gelegenheid om het 
onderdeel Arrest lezen af te ronden. Student dient zich 
vóór 1 juni 2021 aan te melden bij de vakcoördinator 
mevrouw Hedwig van Rossum.   
Het betreft een digitale toets, waarvan de datum en het 
tijdstip door de vakcoördinator wordt vastgesteld. 
 
Wanneer student het vak Inleiding in de 
Rechtswetenschap niet afrondt voor 1 september 2021, 
dient student in studiejaar 2021-2022 het nieuwe vak 
Inleiding in de Rechtswetenschap te volgen.  

Nee Ja Student dient in studiejaar 2021-2022 het nieuwe vak 
Inleiding in de Rechtswetenschap te volgen.  

Nee  Nee Student dient in studiejaar 2021-2022 het nieuwe vak 
Inleiding in de Rechtswetenschap te volgen.  

 

 



Jaar 2 en 3 

• Verscherpte ingangseisen vakken: 

Per studiejaar 2021-2022 gelden er voor een aantal vakken uit het tweede en derde jaar van de bachelor 
Notarieel recht verscherpte ingangseisen. 

Onderwijseenheid Ingangseis Aanbevolen voorkennis 

Tweede bachelorjaar 

Erfrecht I Inleiding goederenrecht 

Personen- en familierecht 

 

Inleiding verbintenissenrecht 

Erfrecht II Inleiding goederenrecht 

Personen- en familierecht 

 

Erfrecht I 

Verbreding goederenrecht A Inleiding goederenrecht Contractenrecht 

Goederenrecht 

Derde bachelorjaar 

Relatievermogensrecht Personen- en familierecht 

Goederenrecht 

 

Contractenrecht 

 

Erfrecht I 

Verbreding goederenrecht A 

Verbreding goederenrecht B 

Verbreding goederenrecht B Goederenrecht Contractenrecht 

 

Hieronder vind je de overgangsregeling: 

In het studiejaar 2021-2022 kan student zich intekenen voor bovenstaande vakken, ook als student niet 
heeft voldaan aan de genoemde ingangseis(en). Wel wordt verondersteld dat student kennis heeft van 
de inhoud van vakken die gelden als ingangseis.   

Vanaf studiejaar 2022-2023 kan student zich alleen nog intekenen voor bovenstaande vakken, als 
voldaan is aan de ingangseis(en).  



 

 

 

Honours Programme 

• Nieuwe vakken: 
o Science-based methods for interviewing suspects (6 ec, P2) 
o Emerging Risks and Regulation (6 ec, P1 +P2) 
o Law and Governance in today's China (6 ec, P4) 

 
• Vervallen vakken: 
o Human rights – its changing narrative 
o Pub-Lab I  

>> zie hieronder voor de overgangsregeling 
 

Overgangsregeling mbt Pub-Lab I  
Pub-Lab I gehaald?  Overgangsregeling 
Nee  Student krijgt in de zomer van 2021 eenmalig de 

gelegenheid om een herziene versie van de 
bijdrage in te leveren en daarmee het vak Pub-Lab 
I af te ronden. Student dient zich vóór 1 juli 2021 
aan te melden bij de vakcoördinator de heer 
Abhijit Das.  

Ja Student kan dit vak onbeperkt inbrengen in het 
Honours Programme. 
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