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Leiden, 18 juli 2011 
Concept Overgangsregelingen 2011-2012 FdR 
 
 
 
1.a) Afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid-Bedrijfswetenschappen 
[Voorheen: Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid-Bedrijfswetenschappen] 
 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2011 deze studie zijn begonnen en die (op 31 augustus 2011) de 
navolgende vakken nog niet hebben behaald geldt voor 2011-2012 als overgangsregeling: 
 
Business and Entrepreneurship -> 
studenten kunnen het gelijknamige vak volgen van/bij de ‘minor’ 
Bedrijfswetenschappen (in het 1e semester 2011-2012) 
 
Management Accounting and Control -> 
studenten kunnen in plaats van dit vak het vak ‘Financial management’ volgen 
van/bij de ‘minor’ Bedrijfswetenschappen (in het 1e semester 2011-2012) 
 
 
1.b) 2e studiejaar afstudeerrichting (voorheen combinatiestudie) Rechtsgeleerdheid-
Bedrijfswetenschappen:  
wordt nog één keer verzorgd in 2011-2012 
 
1.c) 3e studiejaar ‘ afstudeerrichting (voorheen combinatiestudie) Rechtsgeleerdheid-
Bedrijfswetenschappen’:  
wordt nog twee keer verzorgd, nl. in 2011-2012 en 2012-2013 
 
 
2.a) Afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid-Economie 
[voorheen: Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid – Economie] 
 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2011 de studie zijn begonnen en die(op 31 augustus 2011) de 
navolgende vakken nog niet hebben behaald geldt voor 2011-2012 als overgangsregeling: 
 
‘Economie in hoofdlijnen’ -> 
studenten kunnen het gelijknamige vak volgen van/bij de ‘minor’ ‘Economie en 
beleid’ (check het semester 2011-2012) 
 
‘Case Study Economische politiek’ ->  
studenten kunnen het gelijknamige vak volgen van/bij de ‘minor’ ‘Economie en 
beleid’ (in het 2e semester 2011-2012) 
[NB Op enig moment zal dit vak gaan heten: ‘Marktwerkingsvraagstukken’] 
 
 
2.b) 2e studiejaar afstudeerrichting (voorheen: combinatiestudie) Rechtsgeleerdheid – Economie:  
wordt nog één keer verzorgd in 2011-2012 
 
2.c) 3e studiejaar afstudeerrichting (voorheen: combinatiestudie) Rechtsgeleerdheid – Economie:  
wordt nog twee keer verzorgd, nl. in 2011-2012 en 2012-2013 
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3.a) bachelor Criminologie 
- In het 1e jaar/propedeuse vak ‘Inleiding Burgerlijk recht’ is komen te vervallen 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2011 de opleiding zijn begonnen: 
het vak ‘Inleiding Burgerlijk recht’ (B1012) [zoals verzorgd in de propedeuse van de juridische 
opleidingen] (blijft staan c.q.) geldt als overgangsregeling. 
 
3.b) bachelor Criminologie 
- Het 1e jaar/Propedeuse vak ‘Practicum beschrijvende criminologie’ (B1406) is  miv. 1 sept. 
2011 komen te vervallen.  
In plaats daarvan komt in het curriculum: ‘Criminologische vaardigheden’.  
 
Voor studenten die de opleiding vóór 1sept. 2011 zijn begonnen en die op 31 aug. 2011 het vak 
‘Practicum beschrijvende criminologie’ nog niet hebben gehaald geldt als overgangsregeling: 
- zij krijgen gedurende 2011-2012 een zogenoemde individuele herkansing voor dit vak, OF* 
- zij moeten in plaats daarvan het (nieuwe) ‘Criminologische vaardigheden’ doen (en dat vak 
kamt dan ook in die benaming op hun cijferlijst in het diplomasupplement). 
[*: ‘OF’= definitieve variant/keuze nog te maken door de afd. Criminologie, na overleg van 
Onderwijsbeleid met betrokkenen van Criminologie en de studieadviseurs] 
 
4) master Fiscaal recht – wijziging naam van ‘Omzetbelasting’(aan de VU)  
 
- De naam van het vak ‘Omzetbelasting’ (VU) wordt gewijzigd in: 
‘Indirecte belastingen en internationale handel’ (IBIH) aan de VU  
[In curricula en onderwijsprogramma’s en vakbeschrijving e.d. kan – ter voorkoming van 
misverstanden en verwarring – de naam het best als volgt worden ogenomen: 

‘Indirecte belastingen en internationale handel’ (VU) [voorheen: ‘Omzetbelasting’ 
(VU)]  

- In zgn. ‘conversie(-constructie)’ blijft de omvang van het vak op 5 ec gesteld en het 
niveau op 500. 
- De aanpassingen (mbt. bv. uitleg van dit vak alsmede mbt. de inschrijving) zullen worden 
aangebracht in de vakbeschrijving.  
 
 
5) (Wijziging) Instap-/ingangseis bachelor jur.opleidingen mbt. ‘Moot Court’ 
 
[Agv. de nieuwe gemeenschappelijke, identieke propedeuse voor alle juridische opleidingen:] 
Voor studenten die op 1 sept. 2011 aan de jur. ba-opleidingen beginnen geldt miv. die datum bij 
alle juridische bachelor opleidingen en bij alle afstudeerrichtingen als instap-/ingangseis voor het 
bachelorvak ‘Moot Court’: het propedeusevak ‘Schrijfvaardigheid: juridisch betoog’ [dit, in 
plaats van het propedeusevak ‘Rechtsvinding in theorie en praktijk’]. 
 
Omdat in 2011-2012 voor het eerst de gemeenschappelijke propedeuse wordt verzorgd blijft voor 
2011-2012 en (dus) voor studenten die vóór 1 sept. 2011 met een jur. opleiding zijn begonnen als 
overgangsregeling (tot en met 31 aug. 2012) gelden dat als instapeis voor ‘Moot Court’ het vak 
‘Rechtsvinding in theorie en praktijk’ fungeert.  
[OF 
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(dit nog ter afstemming en definitief besluit met de studieadviseurs): als instap-/ingangseis voor 
‘Moot Court’ (jur. oleidibgen) geldt dat studenten moetne hebben behaald: ‘Rechtsvinding in 
theorie en praktijk’ of ‘Schrijfvaardigheid: juridisch betoog’.] 
 
 
6) [Geen overgangsregeling nodig voor:] Bacheloropleiding Criminologie -  
Voor het 3e jaars vak ‘Ontstaan en ontwikkeling van criminaliteit’  
en het 3e jaars vak ‘Aard, omvang en schade van criminaliteit’ 
vervalt de instapeis van het 2e jaars vak ‘Theoretische criminologie’. 
 
 
     o-o-o  


