
WIJZIGINGEN EN OVERGANGSREGELINGEN MASTER 
RECHTSGELEERDHEID 2021-2022 
 

In het studiejaar 2021-2022 vindt een aantal wijzigingen plaats in de master Rechtsgeleerdheid. 
Hieronder kun je per afstudeerrichting bekijken of er veranderingen zijn en of er sprake is van 
een overgangsregeling. 

 

Afstudeerrichting Jurist en Overheid  

• Wijziging periode: 
o Aanbestedingsrecht wordt gegeven in P1 (ipv in P5) 

 

Afstudeerrichting Privaatrecht 

• Wijziging periode: 
o Aanbestedingsrecht wordt gegeven in P1 (ipv in P5) 

 
• Naamswijziging: 

Vaknaam oud Vaknaam nieuw 
Huwelijksvermogensrecht Relatievermogensrecht 

 

Afstudeerrichting Strafrecht 

Geen wijzigingen  

 
Afstudeerrichting Internet, intellectuele eigendom en ICT 

• Aanvullingen mbt gebonden keuzevakken: 
o Law and Governance of Outer Space Technologies  (6 ec, P4, nieuw)  

 

Afstudeerrichting Arbeidsrecht 

Geen wijzigingen  



Afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation 

Geen wijzigingen  

 

Afstudeerrichting Bouwrecht  

• Wijziging periode: 
o Aanbestedingsrecht wordt gegeven in P1 (ipv in P5) 

 

Afstudeerrichting European and International law 

Geen wijzigingen  

 

Afstudeerrichting International Migration and Refugee Law  

Geen wijzigingen  

 
Afstudeerrichting: International Technology Law  

• Aanvullingen mbt integratievakken: 
o Law and Governance of Outer Space Technologies  (6ec, P4, nieuw)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Keuzeruimte (NB niet behorend tot een specifieke afstudeerrichting van 
de Master Rechtsgeleerdheid)  

 

• Aanvulling: 
o VU Climate Change and Sustainability Law Clinic (6 ec, P1-P6, nieuw)  

 
• Vervallen vak 
o Pub-Lab II   
o Capita Selecta Migratierecht 
 
>> Zie hieronder voor de overgangsregelingen 
 

Overgangsregeling mbt Pub-Lab II 
Pub-Lab II 
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 
II af te ronden. Student dient zich dan vóór 1 juli 
2021 aan te melden bij de vakcoördinator de heer 
Abhijit Das.  

Ja Student kan dit vak inbrengen in de vrije 
keuzeruimte of als extra curriculair vak. 

 

Overgangsregeling mbt Capita Selecta Migratierecht 
Capita selecta 
Migratierecht 

Overgangsregeling 

Nee  Student krijgt in het najaar van 2021 eenmalig de 
gelegenheid om een mondeling tentamen af te 
leggen en daarmee het vak Capita selecta 
Migratierecht af te ronden. Student dient zich dan 
vóór 1 oktober 2021 aan te melden bij mevrouw 
Lieneke Slingenberg (c.h.slingenberg@vu.nl).  

Ja Student kan dit vak inbrengen in de vrije 
keuzeruimte of als extra curriculair vak. 
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