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Memo 

Aan Studenten Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Van Cleveringa Onderwijs Instituut 

Contactpersoon Studieadviseurs 

Datum 8 juli 2009 

Onderwerp Overgangsregelingen nav.  

Curriculumwijzigingen miv. 1 sept. 2009 

bij de vier bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid, Notarieel, Fiscaal en Criminologie  

en bij de masteropleidingen Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht 

 
 
Deze notitie bevat de overgangsregelingen 2009-2010 die behoren bij de diverse 
wijzigingen die met ingang van het studiejaar 2009-2010 worden doorgevoerd in 
de onderwijsprogramma’s van de vier bacheloropleidingen van de faculteit der 
Rechtsgeleerdheid (Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Fiscaal recht en 
Criminologie) alsmede enkele wijzigingen in de master Notarieel recht en in in de 
zeven specialisaties van de master Rechtsgeleerdheid.1  
  
In de onderdelen B en C worden de overgangsregelingen per vak weergegeven. 
In onderdeel D is per opleiding een overzicht opgenomen van de implicaties van 
wijzigingen en overgangsregelingen.  
Omdat de regeling soms ingewikkeld is en omdat voor bepaalde studenten het om 
meer dan één vak gaat en daardoor de transparantie soms een probleem vormt, 
zijn in twee bijlagen tevens de roosterimplicaties schematisch opgenomen 
(‘Onderwijsprogramma’s 2009-2010’  en ‘Concept jaarroster 09-10’ + ‘Schema 
masters 2009-2010’). 2 
 
A) Algemeen 

A.1 Voor studenten die vóór 1 september 2009 aan een propedeuse of 
een ba 2-3 fase zijn begonnen gelden de overgangsregelingen 
zoals die hierna onder letter B zijn opgenomen. 

A.2 Voor studenten die vóór 1 september 2009 aan een specialisatie 
van de master Rechtsgeleerdheid zijn begonnen gelden de regels 
zoals die hierna onder letter C zijn opgenomen. 

A.3 Studenten die op 1 september 2009 met de propedeuse  van een 
bacheloropleiding beginnen studeren af met het nieuwe 
examenprogramma. 

A.4 Studenten die op 1 september 2009 met een master of 
masterspecialisatie beginnen studeren af met het nieuwe 
examenprogramma, met uitzondering van een vak bij de 
masteropleiding Notarieel recht (zie onderdeel 7). 

                                                                 
1 Zie voor uitgebreide informatie over het hoe, wat en waarom de notitie 
‘Curriculumwijzigingen miv. 1 sept. 2009’.  
2 De curricula c.q. onderwijsprogramma’s van 2008-2009 en van 2009-2010 van alle 
opleidingen zijn o.a. te vinden op 
http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/algemenestudentenzaken/regelingen/onderw
ijsexamenregelingen 
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B) Wijzigingen BACHELORopleidingen  
Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht en Notarieel recht en Criminologie 

 
1. Het vak ‘Romeins recht’ verhuist van het eerste semester van de 

propedeuse naar het 2e semester van het 2e studiejaar;  
 
Propedeuse-studenten die dit vak nog niet hebben behaald kunnen (in 
2009-2010) het vak volgen in het 2e semester en deelnemen aan die 
tentamens (het vak verandert weliswaar wat betreft plaats in het 
curriculum, maar de moeilijkheidsfactor van het vak wordt niet 
gewijzigd). 
[Voor hún ba-2/3 geldt natuurlijk dat niet het nieuw geprogrammeerde 
Romeins recht een verplicht vak is, maar het vak Belastingrecht – zie 
onderdeel 4 hieronder.]    
  

2. Het ‘Gebonden keuzevak’ van 5 ec in de propedeuse komt te vervallen 
(zijnde 5 optionele vakken: ‘Juridische ethiek’; ‘Criminologie’; 
‘Belastingrecht en belastingbeleid’; ‘Europese rechtsgeschiedenis’ en 
‘Rechtssociologie’. 
 
Propedeuse-studenten die dit Gebonden keuzevak (c.q. een van de vijf 
optionele vakken) nog niet hebben behaald kunnen in 2009-2010 voldoen 
aan de verplichting van het ‘Gebonden keuzevak’ middels een van de 
navolgende (keuze-)vak: 
nog een keer wordt het (oude) gebonden keuzevak ‘Rechtssociologie’ 
aangeboden als een soort algemene bezemconstructie voor al die 
studenten die een van de 5 optionele varianten van het gebonden 
keuzevak niet hebben gehaald. 
 

3. Het propedeusevak ‘Rechtsvinding in theorie en praktijk’ van 5 ec wordt 
verplaatst van het 2e naar het 1e semester.’  
 
3.a) Algemeen: Studenten (met uitzondering van de combinatiestudies zie 
onderdeel 3.b) die de propedeuse aanvingen vóór 1 september 2009 en 
het vak ‘Rechtsvinding in theorie en praktijk’ nog niet hebben behaald 
kunnen (in het studiejaar 2009-2010) het vak volgen in het 1e semester en 
deelnemen aan die tentamens. 
 
3.b) Specifiek voor de twee combinatiestudies:  
Het vak ‘Rechtsvinding in theorie en praktijk’ is in het huidige studiejaar 
2008-2009 een 2e jaars vak in het curriculum. Komend studiejaar verhuist 
dit vak van semester 2 naar semester 1 en wordt het (daarmee) tevens een 
propedeusevak voor de combinatiestudies.  
 
3.b.1) Studenten van de combinatiestudies die hun opleiding vóór 1 
september 2009 zijn begonnen studeren af overeenkomstig het oude 
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programma. Dwz. met ‘Romeins recht’ in hun propedeuse en met 
‘Rechtsvinding in theorie en praktijk’ in hun bachelor 2-3. 
Indien een propedeuse student ‘Romeins recht’ nog niet heeft gehaald 
(zie ook onderdeel 1) en een ba-2 student ‘Rechtsvinding in theorie en 
praktijk nog niet heeft gehaald, kan het desbetreffende vak in 2009-2010 
in het nieuwe semester worden gevolgd en ge(her)tentamineerd.    
 
3.b.2) Een rooster-technisch probleem doet zich voor bij sommige 
studenten en kan zich voor doen bij andere studenten van de twee 
combinatiestudies die in 2008-2009 de opleiding zijn begonnen en die 
min of meer nominaal studeren en in 2009-2010 met het 2e studiejaar 
beginnen: 
die zouden om aan hun verplichtingen (op basis van  het oude en nieuwe 
curriculum) te kunnen voldoen in het 1e sem. 2009-2010 namelijk 35 ec 
moeten volgen (namelijk 30 ec van het programma 2009-2010 en 5 ec van 
het vak ‘Rechtsvinding’ omdat dit is verhuisd van het 2e naar het 1e 
semester) en in het 2e sem. 25 ec (omdat in het nieuwe curriculum het 5 
ec vak ‘Romeins recht’ staat geroosterd, maar dat hebben zij al gehad in 
hun propedeuse).   
OPLOSSING: een roosterwisseling van vakken uit het curriculum waarbij 
drie vakken betrokken zijn. Het vak ‘Rechtsvinding in theorie en praktijk’ 
(in oude curriculum in 2e jaar, 2e sem en in het curriculum 2009-2010 in 
prop. 1e sem) kunnen zij volgen op de plaats van het vak ‘Rechtsfilosofie’ 
in het 1e sem. van het 3e jaar. Vervolgens kan het vak ‘Rechtsfilosofie’ 
worden gevolgd in de ruimte van het oorspronkelijk in het 2e sem. 
geroosterde ‘Rechtsvinding’, namelijk als onderdeel van het vak 
‘Rechtsfilosofie’ van de 2e jaars Criminologie- en 3e jaars 
Rechtsgeleerdheid-studenten.  Studenten die bij de 2e en 3e jaars vakken 
een ‘eigen’ volgorde van vakken aanhouden kunnen en mogen ook die 
indeling aanhouden. 

   
4. De twee vakken/varianten ‘Belastingrecht’ (curriculum 

Rechtsgeleerdheid) en ‘Inleiding Belastingrecht voor fiscalisten en 
notariëlen’ (programma Fiscaal recht en Notarieel recht)worden miv. 1 
sept. 2009 in de propedeuse van alle drie de opleidingen samengevoegd 
tot één nieuw vak: ‘Belastingrecht’.  
De twee vakken/varianten of beter gezegd het neiuwe vak verhuist qua 
curriculumopbouw van het 2e studiejaar het tweede semester naar de 
propedeuse van het 2e semester (in het blok c.q. op de plaats van het 
zogenoemde ‘Gebonden keuzevak').  
In verband met een eigenstandige opbouw van het vakkenpakket c.q. het 
curriculum bij de twee combinatiestudies Recht&Economie en 
Recht&Bedrijfswetenschappen blijft het vak ‘Belastingrecht’ (in de 
nieuwe nieuwe stijl/vorm) bij die twee opleidingen in het tweede 
studiejaar. 
 
Voor de studenten Rechtsgeleerdheid en die van Fiscaal recht en van 
Notarieel recht die hun opleiding zijn begonnen vóór 1 september 2009 
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worden in het studiejaar 2009-2010 de twee hiervoor genoemde varianten 
(dwz. ‘Belastingrecht’ -‘oude stijl’- in het 2e jaar van Rechtsgeleerdheid en 
‘Inleiding Belastingrecht voor fiscalisten en notariëlen’ in het 2e jaar van 
de ba-opleidingen van Fiscaal recht en Notarieel recht) nog één keer 
verzorgd en met een tentamen en hertentamen afgesloten. 
 

5. In de propedeuse wordt het vak ‘Inleiding Europees recht’ (5 ec) 
gewijzigd in ‘Inleiding Europees en Internationaal recht’ (5 ec); 
 
Studenten die hun studie aanvingen voor 1 september 2009 en het vak 
‘Inleiding Europees recht’ niet hebben behaald moeten in plaats daarvan 
het nieuwe vak volgen en tentamineren. 
 

6. Het bachelorvak ‘Internationaal en Europees recht’ van 10 ec in het 3e 
studiejaar wordt gesplitst in twee vakken: ‘Internationaal recht’ (5 ec) en 
‘Europees recht’ (5 ec). 
 
Studenten die hun studie aanvingen voor 1 september 2009 en het vak 
‘Internationaal en Europees recht’ van 10 ec niet hebben behaald moeten 
in plaats daarvan de twee nieuwe vakken van beide 5 ec volgen en 
tentamineren. 
 

7. Bij de bacheloropleiding Notarieel recht vervalt het vak ‘Notariële 
wetgeving & ethiek’ van 10 ec in het 3e studiejaar het 2e semester. Het 
onderdeel ‘notariële wetgeving’ van dit vak wordt opgenomen in het 
mastervak ‘Privatissimum Notarieel recht’ (programma 2008-2009, 1e 
sem.). De naam van dit herziene, nieuw ingerichte mastervak wordt 
‘Notariële wetgeving en privatissimum’ (te geven vanaf 1 sept. 2010 – zie 
hieronder). 
 
7.1 Door de gewijzigde opbouw van de curricula van de bachelor en de 
master Notarieel recht (zie aanhef onder 7) zouden studenten die min of 
meer nominaal lopen en in het studiejaar 2009-2010 in  het eerste 
semester c.q. eerste instroommoment de master Notarieel recht 
aanvangen (alsmede de studenten die vóór 1 sept. 2009 reeds in de master 
zijn ingestroomd) dezelfde thematiek (notariële wetgeving) twee maal 
onderwezen krijgen (nl. ba-3-oud en ma-nieuw). Vandaar dat in 2009-
2010 het nieuwe mastervak (‘Notariële wetgeving en privatissimum’) 
nog niet wordt onderwezen en dat (in plaats van het nieuwe mastervak) 
nog een studiejaar het vak ‘Privatissimum Notarieel recht’ wordt 
verzorgd. 
DESWEGE: Studenten die de master Notarieel recht instromen met 
ingang van september 2009 of die daarvóór deze master zijn 
ingestroomd, dienen in 2009-2010 aan het vak ‘Privatissimum Notarieel 
recht’ deel te nemen en dit af te ronden. Zie ook 7.4 
 
7.2 (Huidige bachelor-)Studenten die (op zijn vroegst) per 1 februari 
2010 (2e sem. 2009-2010) instromen in de master Notarieel recht, doen 
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in 2009-2010 in hun 3e studiejaar van de bachelor Notarieel recht in 
beginsel niet het vak ‘Notariële wetgeving & ethiek’, maar studeren in hun 
bachelor af met een keuzeruimte van 15 ec (dwz. overeenkomstig het 
nieuwe curriculum; zij hadden in het oude curriculum 5 ec keuzeruimte 
in hun 3e studiejaar en daar komt 10 ec bij vanwege het vervallen van het 
vak Notariële wetgeving en ethiek). Zij studeren in deze constructie hun 
master Notarieel recht af met het vak ‘Notariële wetgeving en 
privatissimum’ (dat vanaf sept. 2010 wordt verzorgd; 1e sem. 2010-2011). 
Zie ook 7.4 
 
7.3 Als uitvloeisel van 7.1 en 7.2 zijn er op hoofdlijnen twee categorieën 
bachelorstudenten die in aanmerking komen voor een zogenoemde 
individuele herkansing3 van het vak ‘Notariële wetgeving & ethiek’. 
Het betreft een voorziening waarbij de specifieke omstandigheden van de 
individuele casus een belangrijk rol spelen – een student in een van 
bovenstaande situaties dient zsm. contact op te nemen met de 
desbetreffende coördinator – zie 7.4. 
7.3.a. Studenten die hun studie aanvingen vóór 1 september 2009 en het 
vak ‘Notariële wetgeving & ethiek’ al wel hebben gevolgd, maar voor het 
tentamen een onvoldoende hebben gehaald; 
7.3.b. Studenten die zo vergevorderd zijn met hun bacheloropleiding 
Notarieel recht dat zij op 1 september 2009 met de master Notarieel 
recht beginnen maar het vak ‘Notariële wetgeving en ethiek’ nog niet 
hebben gehaald (zie artikel 5.4.2b van de Onderwijs- en examenregeling 
Masteropleiding Notarieel recht’). Zie ook 7.4 
Indien relevant wordt bij de organisatie van de individuele herkansing 
tevens rekening gehouden met het aantal studenten dat het vak nog moet 
afronden. 

 
7.4 Studenten die vragen hebben over of naar aanleiding van de 
constructies bij 7 en 7.1 t/m 7.3 en/of studenten die voor een individuele 
herkansing van het vak Notariële wetgeving & ethiek (zoals genoemd in 
onderdeel 7.3) in aanmerking komen moeten z.s.m. per e-mail contact 
opnemen met de heer mr.dr. P.C. van Es (p.c.vanes@law.leidenuniv.nl), 
de coördinator van het vak en van de masteropleiding Notarieel recht. In 
de mail dient in ieder geval te worden vermeld: naam, studentnummer, 
de ba-vakken die nog moeten worden afgerond, het correspondentieadres, 
en het telefoonnummer waarop men u zo nodig kan bereiken.  
 

8. In het curriculum van de bacheloropleiding Notarieel recht wordt het 
vak ‘Moot Court Notarieel’ van 5 ec uit het 1e semester van het 2e 
studiejaar verplaatst naar het 1e semester van het 3e jaar. Het vak 
‘Rechtsfilosofie voor notariëlen’ van 5 ec wordt uit het 1e semester van 
het 3e studiejaar verplaatst naar het 2e jaar. Dat wil zeggen dat deze twee 
vakken van plaats wisselen. 

 

                                                                 
3  
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NB Ter aanvulling bij 7 en 8 voor studenten Notarieel recht die de 
opleiding aanvingen voor 1 september 2009: zie onderdeel 11 voor een 
opmerking over het vak ‘Geschiedenis van het Europees privaatrecht’. 
 

9. Bij de bachelor opleiding Criminologie worden de derdejaars vakken (1e 
sem.)  
‘Ontstaan en Ontwikkeling van crimineel gedrag’ (10 ec) en  
‘Aard, Omvang en Schade van criminaliteit’ (10 ec)  
beide van 10 ec teruggebracht naar 5 ec.  
 
Studenten die de twee vakken in een omvang van 10 ec al wel hebben 
gevolgd maar voor het tentamen geen voldoende hebben gehaald dienen 
c.q. zijn verplicht de nieuwe vak-variant in de omvang van 5 ec te volgen 
en daarin tentamen af te leggen en aanvullend - mede op basis van 
aanvullende literatuur e.d. - een paper en/of opdracht te schrijven of een 
toets/tentamen af te leggen; dit ter prudentie van de docent. 
Studenten in een dergelijke situatie dienen zich zsm. doch uiterlijk op 27 
augustus 2009 te melden bij de coördinator van de bachelor- of 
masteropleiding: mw. prof.dr. J.P. van der Leun. 
 
Studenten die zich niet in deze situatie bevinden studeren af volgens het 
nieuwe bachelor (jaar 3) programma (dwz. met de twee vakken in en 
omvang van 5 ec en met een totale keuzeruimte van 3 vakken van 5 ec). 
Dit geldt dus ook voor studenten die nominaal studeren en (op 1 sept. 
2009) het 1e en 2e studiejaar hebben gedaan. 
 

10. In het 3e studiejaar van de bachelor Criminologie wordt het vak 
‘Preventie en straffen’ van 5 ec verplaatst van het 2e semester naar het 1e 
semester.  

 
Ook studenten die de opleiding aanvingen voor 1 september 2009 en dit  
vak nog niet hebben behaald kunnen het vak volgen in het 1e sem. 
 

11. De optionele varianten ‘Geschiedenis van het Europees privaatrecht’ en  
‘Geschiedenis van het Europees publiekrecht’ blijven in het derde jaar 
van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, maar verhuizen van het 2e 
naar het 1e semester; 
en bij de bacheloropleiding Notarieel recht verhuist ‘Geschiedenis van 
het Europees privaatrecht’ van het 2e semester van het 2e studiejaar naar 
het 1e semester van het derde studiejaar.  

 
Studenten die de opleiding aanvingen vóór 1 september 2009 en een 
optionele variant van dit vak nog niet hebben behaald kunnen het vak 
volgen in het 1e sem. 
NB Studenten Notarieel recht die het vak al wel hebben behaald doen in 
2009-2010 op de plaats van het nieuw geprogrammeerde vak 
‘Geschiedenis van het Europees privaatrecht’ een keuzevak, dat voorheen 
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in het 1e sem. van het 3e jaar stond en dat is verplaatst naar het 2e sem. van 
het 2e studiejaar. 
 

12. Het vak ‘Goederenrecht’ (5 ec) verhuist ivm. de invoering van het 
minorsysteem en de clustering van de vrije keuzeruimte van het 3e 
studiejaar het 2e semester naar het 2e studiejaar, het 2e semester.  
Met uitzondering van de twee combinatiestudies, daar blijft het vak in het 
curriculum van het 3e studiejaar, 2e semester. 
[NB Bij de bacheloropleiding Notarieel recht blijft het vak in het 2e jaar 
het 2e sem.] 
 
Studenten die de opleiding aanvingen voor 1 september 2009 en dit  
vak nog niet hebben behaald kunnen het vak volgen in het 2e sem. 

  
C) Wijzigingen MASTERopleiding Rechtsgeleerdheid 
 
13. Bij de masteropleiding Rechtsgeleerdheid wordt het vak ‘Recht 
realiseren’ (bestaande uit de optionele varianten ‘Recht realiseren - 
Rechtsvinding’ en ‘Recht realiseren - Rechtshandhaving’) van 10 ec 
teruggebracht naar 5 ec (namelijk ‘Rechtsvinding – Recht realiseren’ en 
‘Rechtshandhaving – Recht realiseren’). 
De vrijkomende ruimte van 5 ec geschiedt bij de zeven specialisaties 
aldus: 
 
- Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Civiel recht 
Bij Civiel recht kiest men er niet voor een geheel nieuw vak te introduceren 
maar om studenten twee (in plaats van zoals tot heden het geval was: 1/een) 
vakken te laten volgen uit een set van 4. De nieuwe variant wordt: 
Profilering civiel recht, keuze uit twee van de 
volgende vier vakken: 

   

- Profileringsvak: Sociaal Recht M10?? 5 500 
- Profileringsvak: Bouwrecht M10?? 5 500 
- Profileringsvak: Verzekeringsrecht M10?? 5 500 
- Profileringsvak: English Contract Law  M10?? 5 500 

- Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Ondernemingsrecht: 
International Business Law (nog voorlopige werktitel?) – 5 ec - 500 

- Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Straf- en strafprocesrecht: 
Capita straf- en strafprocesrecht – 5 ec - 500 

- Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Staats- en bestuursrecht:  
  Rechter en grondrechten in de veellagige rechtsorde – 5 ec - 600 

- Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie European Law : 
EU Institutional Law – 5 ec - 400 

- Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Public International Law : 
Bescherming oorlogsslachtoffers onder internationaal recht – 5 ec - 
500 

- Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Encyclopedie en filosofie van het 
 Recht:   
Ethiek – 5 ec – 500 
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Studenten die vóór 1 september 2009 de master Rechtsgeleerdheid zijn 
begonnen en het vak ‘Recht realiseren - Rechtsvinding’ van 10 ec of  
‘Recht realiseren - Rechtshandhaving’ van 10 ec nog niet hebben gehaald 
dienen een van de twee nieuwe vakken 5 ec varianten van ‘Recht 
Realiseren’ alsmede het nieuwe vak van de desbetreffende specialisatie te 
volgen en daarin tentamen af te leggen. 

 
14. Bij master-specialisatie Staats- en Bestuursrecht vinden er naast de 

wijziging bij het vak Recht realiseren (zie onderdeel 13) tevens enkele 
andere wijzigingen plaats in het curriculum: 
- Het vak ‘Rechtsstaat en Grondrechten in Europees Perspectief’ (5 ec; 1 
sem.) wordt omgevormd in het nieuwe vak ‘Rechter en Grondrechten in 
de veellagige rechtsorde’ (5 ec); dit vak dient als invulling van de door 
halvering van ‘Recht Realiseren’ vrijgevallen ruimte van 5 ec (zie ook 
onderdeel 13). 
- Een nieuw vak ‘Rechtsstaat, Democratie en Constitutie’ wordt 
geïntroduceerd; deze komt qua roostering in de plaats van de ruimte die 
vrijkomt door omvorming van het hiervoor genoemde vak Rechtsstaat 
en Grondrechten in Europees Perspectief. 
- De oude vakken ‘Privatissimum Wetgevingsleer’ van 5 ec en 
‘Practicum Wetgeven’ van 5 EC (beide in het 2e sem) worden 
samengevoegd tot één priv/prac-vak ‘Wetgevingsvraagstukken’ (5 
ECTS);  
- in de 5 ec ruimte die vrijkomt door laatstgenoemde verandering wordt 
een gebonden bestuursrechtelijk keuzevak geïntroduceerd: 
‘Omgevingsrecht’ (5 ec) en ‘Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht’ (5 ec). 

 
14.1) Studenten die vóór 1 februari 2009 zijn begonnen met deze 
masterspecialisatie studeren in beginsel af op basis van het oude 
curriculum. Met dien verstande dat indien zij het vak ‘Recht realiseren’ 
nog niet hebben gehaald daarvoor de regeling geldt in onderdeel 11. Voor 
de andere vakken die met ingang van 1 sept. 2009 worden gewijzigd en 
die deze studenten nog niet hebben gehaald, geldt dat deze studenten 
voor een individuele voorziening in aanmerking komen. Daartoe dient 
zsm. contact opgenomen te worden met mw. prof.mr. J.H. Gerards of 
mw. mr P.H. van der Tang-van Loenen van de afdeling Staats- en 
bestuursrecht. 
 
14.2) Voor studenten die per februari 2009 zijn begonnen aan de 
specialisatie Staat- en bestuurrecht (dwz. sinds het 2e instroommoment, 
tevens het 2e semester van 2008-2009) geldt:  
- qua 1e semester (van het onderwijsprogramma) studeren zij in beginsel 
af op basis van het programma dat is vastgesteld met ingang van 1 sept. 
2009 (dwz. voor 2009-2010); 
- qua 2e semester (van het onderwijsprogramma) studeren zij in beginsel 
af op basis van het programma dat gold in 2008-2009. Voor de vakken 
van dit 2e semester die met ingang van 1 sept. 2009 worden gewijzigd en 
die deze studenten nog niet hebben gehaald, geldt dat deze studenten 
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voor een individuele voorziening in aanmerking komen. Daartoe dient 
zsm. contact opgenomen te worden met mw. prof.mr. J.H. Gerards of 
mw. mr P.H. van der Tang-van Loenen van de afdeling Staats- en 
bestuursrecht. 

 
D) Wijziging MASTER Notarieel recht 
 Zie onderdeel B)-7 hierboven. 
    
 
DEEL II – BIJLAGEN - Overgangsregelingen per opleiding: 
 
I) Bachelor Rechtsgeleerdheid (propedeuse + ba-2 + ba-3) 
 Zie de nummers: 1, 2, 3 en 3.a, 4, 5, 6, 11 en 12. 
  
II-a)  Bachelor combinatiestudie Rechtsgeleerdheid-Bedrijfswetenschappen  
 Zie nummers: 1, 3 en 3.b, 4, 5 en 6. 
 NB Zie voor diverse naamswijzigingen van vakken het document 

‘Onderwijsprogramma’s 2009-2010’. 
 
II-b) Bachelor combinatiestudie Rechtsgeleerdheid-Econimie 
 Zie de nummers: 1, 3 en 3.b, 4, 5 en 6. 
 NB Zie voor diverse naamswijzigingen van vakken het document 

‘Onderwijsprogramma’s 2009-2010’. 
 
III) De zeven specialisaties van de master Rechtsgeleerdheid 
 Zie de nummers: 13 en 14. 
 
IV) Fiscaal recht - propedeuse en bachelor 2 
 Zie de nummers: 1, 2, 3 en 3.a, 4, 5, 6. 
 
V) Notarieel recht - bachelor (prop. + ba 2 + 3) 
 Zie de nummers: 1, 2, 3 en 3.a, 4, 5, 7, 8, 11, 12. 
 
VI) Notarieel recht - master 
 Zie nummer 7. 
 
VII) Criminologie - bachelor 3  
 Zie de nummers 9 en 10. 
   o-o-o 


