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Overgangsregelingen 2012-2013  - Fac. der Rechtsgeleerdheid 
 
agv. wijzigingen onderwijsprogramma’s FdR 
 
 
Overzicht miv. 1 sept. 2012 gewijzigde onderwijsprogramma’s: 
 
1) bachelor Rechtsgeleerdheid 

1.1) Afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Bedrijfswetenschappen1  
1.2) Afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Economie2  

 
2) master  Rechtsgeleerdheid, de afstudeerrichtingen: 

2.1) ALLE afstudeerrichtingen  
2.2) ma Rgl. – afstudeerrichting Ondernemingsrecht 
2.3) ma Rgl. – afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht  
2.4) ma Rgl. – afstudeerrichting Public International Law  

 
3) bachelor  Criminologie 
 
4) master  Criminologie   

4.1) master Forensische Criminologie  
4.2) de afstudeerrichting Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving (van de master  
Criminaliteit en rechtshandhaving) 

 
 
 
 

                                                 
1 Voorheen aangeduid als: Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid-Bedrijfswetenschappen; 
 en daarvoor als: Major Rechtsgeleerdheid - minor Bedrijfswetenschappen. 
2 Voorheen aangeduid als: Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid – Economie; 
en daarvoor als:  Major Rechtsgeleerdheid – minor Economie. 
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1.1) Afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid-Bedrijfswetenschappen 
[Voorheen: Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid-Bedrijfswetenschappen] 
 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2011 deze studie zijn begonnen en die op 31 augustus 2012 de 
navolgende vakken nog niet hebben behaald geldt voor 2012-2013 als overgangsregeling: 
 
1.1.1.1) Rechtseconomie t.b.v. comb.studie Bedrijfswetenschappen (22062605) 
-> 
Dit vak wordt in 2012-2013 nog één keer verzorgd.  
In week 42 t/m 46 (van 15 okt. t/m 16 nov.). 
 
1.1.1.2) Human Resource Management (22062601) -> 
 
studenten kunnen in plaats van dit vak het vak ‘People and Organizations’ 
volgen van/bij de ‘minor’ Bedrijfswetenschappen (in het 2e semester 2012-
2013).  * 
1.1.1.3) Belastingrecht (21011026) -> 
 
Studenten kunnen in plaats van dit vak het vak Belastingrecht volgen dat nu in 
de propedeuse wordt verzorgd. 
1.1.1.4) Strategic Marketing Management  (22062606) [voorheen: Strategisch 
marketing management] -> 
 
Studenten kunnen in plaats van het oude vak ‘Strategic Marketing Management’ 
(10 ec; van oudsher in het 2e sem.) twee vakken van/bij de ‘minor’ 
Bedrijfswetenschappen volgen:  

het vak ‘Strategic Management’ (5 ec; 1e sem. **) én  
het vak ‘Marketing Management’ (5 ec; 2e sem.).  
 
* NB Het vak ‘Human Resource Management’ stond geroosterd in het 1e sem. (v/h 2e studiejaar), 
terwijl het vervangende vak ‘People and organizations’ wordt verzorgd in het 2e semester. 
Een student die vóór 1 sept. 2012 aan de opleiding is begonnen en die in het 1e semester van 2012-
2013 kan (en wil) afstuderen voor de bachelor Bedrijfswetenschappen krijgt een voorziening opdat 
hij dit vak alsnog kan afleggen en behalen in het 1e sem. Met inachtneming van aard, inhoud en 
opzet van het (oorspronkelijke) vakken wordt die student een aangepaste onderwijs- en 
tentamenmodaliteit aangeboden. 
De student dient zich daartoe te vervoegen bij de docent, de heer drs. M.A. Mennes. 

 
** Een student die doordat één van de twee vervangende vakken in het e ipv. het 2e semester 
wordt verzorgd qua studieplanning in de problemen zou komen, kan zich daarvoor vervoegen bij 
de docent, de heer Niels van de Ven MSc.  
Met inachtneming van aard, inhoud en opzet van het (oorspronkelijke) vak wordt dan een 
aangepaste onderwijs- en tentamenmodaliteit aangeboden die er uit bestaat dat de student in 
aanvulling op het vak ‘Marketing Management’ een aanzienlijke hoeveelheid literatuur meer dient 
te bestuderen en daarover een of twee papers schrijft. 

 
 
1.1.2) Het 3e studiejaar van de afstudeerrichting (voorheen combinatiestudie) Rechtsgeleerdheid-
Bedrijfswetenschappen wordt voor studenten die vóór 1 sept. 2011 deze studie zijn begonnen nog 
één keer verzorgd, nl. in 2012-2013. 
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1.2) Afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid-Economie 
[voorheen: Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid – Economie] 
 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2011 de studie zijn begonnen en die() de navolgende vakken nog 
niet hebben behaald geldt voor 2011-2012 als overgangsregeling: 
 
1.2.1.1) Trade and Finance in the Global Economy (22052503)  -> 
 
studenten kunnen het gelijknamige vak volgen van/bij de ‘minor’ ‘Economie en 
beleid’ 
 
1.2.1.2) Economie van de publieke sector (22052512) [voorheen: Openbare 
financiën] -> 
 
studenten kunnen in plaats van dit vak het vak ‘Openbare Financiën’ volgen 
zoals dat wordt aangeboden bij de ‘minor’ Bedrijfswetenschappen en in het 3e 
studiejaar van de bacheloropleiding Fiscaal recht. 
 
1.1.1.3) Belastingrecht (21011026) -> 
 
studenten kunnen in plaats van dit vak het vak Belastingrecht volgen dat nu in 
de propedeuse wordt verzorgd. 
 
1.2.1.4) Economic Policy in the EU (22052513) [voorheen: European 
Economic Integration] -> 
 
studenten kunnen het gelijknamige vak volgen van/bij de ‘minor’ ‘Economie en 
beleid’ 
 
 
1.2.2) het 3e studiejaar van de afstudeerrichting (voorheen: combinatiestudie) Rechtsgeleerdheid 
– Economie wordt voor studenten die vóór 1 sept. 2011 deze studie zijn begonnen nog één keer 
verzorgd, nl. in 2012-2013. 
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2) master Rechtsgeleerdheid: 
2.1) ALLE afstudeerrichtingen  

 
 
Het vak ‘Recht realiseren’ van 5 ec  
 
Met ingang van 1 september komt bij alle afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid te 
vervallen het 5 ec vak ‘Recht realiseren’ (nieuwe stijl).  
 
Dit vak bevatte twee modaliteiten: (a) Rechtsvinding – Recht realiseren  

(b) Rechtshandhaving – Recht realiseren. 
 
Met ingang van het studiejaar 2012-2013 komt hiervoor in de plaats het vak ‘Interactie tussen 
rechtssystemen’ (5ec). 
 
(Ook) Dit vak heeft twee modaliteiten:  

(a) Interactie tussen rechtssystemen – Rechtsvinding  (voorheen: Rechtsvinding – 
Recht realiseren) 

(b)  Interactie tussen rechtssystemen – rechtshandhaving (voorheen 
Rechtshandhaving – Recht realiseren) 
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2) master Rechtsgeleerdheid, de afstudeerrichtingen: 
2.2) ma Rgl. – afstudeerrichting Ondernemingsrecht 

 
‘Gebonden keuzevak’ ‘Financieel recht’.  
 
Tot en met 31 augustus 2012 kon er bij het zogenoemde ‘Gebonden keuzevak’ in het 1e semester 
gekozen worden uit drie vakken.  
Één van die vakken komt m.i.v 1 sept. 2012 te vervallen, namelijk ‘Financieel recht’.  
 
Miv. 1 sep. 2012 kunnen studenten kiezen uit de twee resterende Gebonden keuzevakken:   

Europees Vennootschaps- en Insolventierecht  
Intellectuele eigendom – Merkenrecht 
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2) master  Rechtsgeleerdheid, de afstudeerrichtingen: 
2.3) ma Rgl. – afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht  

 
HERZIENING MASTER STAATS- EN BESTUURSRECHT 2012/2013 

 
 Programma 2011/12 Programma 2012/13  
Sem. 1 Recht Realiseren (5ec) 

 
 
 
Europees Bestuursrecht (5ec) 
 
 
Rechter en Grondrechten in de 
veellagige rechtorde (5ec) 
+ 
Rechtsstaat, Democratie en 
Constitutie (5ec) 
 
 
Priv en prac 
Overheidsaansprakelijkheid (10ec) 

Interactie tussen rechtssystemen 
(5ec) 
 
 
Bestuursprocesrecht3 (5ec) 
 
 
Priv en prac Constitutionele 
vraagstukken in Europese context4 
(10ec) 
 
 
 
 
Overheidsaansprakelijkheid (5ec) 
+ 
‘Profileringsvak staats- en 
bestuursrecht I’ (5ec): 
[In 2012-2013 ‘gebonden keuze’ uit 

- eGovernment, media en 
openbaarheid van bestuur 

- Publiekrechtelijk 
gezondheidsrecht (vgl. 2e sem in 
2011-2012)] 

Sem. 2 
 

Wetgevingsvraagstukken (5ec) 
 
 
Priv en prac Publiekrechtelijke 
Geschillenbeslechting (10ec) 
 
[Gebonden keuzevak] (5ec): 
 
 

- Omgevingsrecht 

- Publiekrechtelijk 
gezondheidsrecht (in opzet 
2012-2013 naar 1e sem) 

 
Scriptie (10ec) 

Wetgevingsvraagstukken (5ec) 
 
 
Priv en prac Bestuursrecht in de 
Europese rechtsorde5 (10ec) 
 
‘Profileringsvak staats- en 
bestuursrecht II’ (5ec): 
[In 2012-2013 ‘gebonden keuze’ uit 

- Omgevingsrecht 
- Vergelijkend constitutioneel 

recht] 
 
 
Scriptie (10ec) 

 

 

                                                 
3 Omvorming van ‘Priv/prac Publiekrechtelijke Geschillenbeslechting’. 
4 Omvorming van ‘Rechter en Grondrechten i.e.v.r.’ en ‘Rechtsstaat, democratie en grondrechten’. 
5 Omvorming van ‘Europees bestuursrecht’. 
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Informatievoorziening 
 
Studenten die in september 2011 zijn ingestroomd, zijn bij de Masterintroductie erop 
gewezen dat er in 2012-2013 curriculum wijzigingen zullen plaatsvinden en dat het 
daarom des te belangrijker is nominaal te studeren.  
Ook in de mastervoorlichting van 28 november 2011 zijn potentieel nieuwe master-
studenten op aanstaande wijzigingen attent gemaakt.  
Het nieuwe onderwijsprogramma is begin 2012 op de website van de Afdeling staats- en 
bestuursrecht bekend gemaakt.  
Deeltijdinstromers hebben in februari 2012 vanuit de afdeling S&B een op maat gesneden 
studieadvies gekregen, zodat zij tegen zo weinig mogelijk overgangsproblemen aanlopen. 

 
 
OVERGANGSREGELINGEN 
 
Doordat een groot gedeelte van de onderwerpen en thema’s en onderwijsvormen 
behouden blijven, zij het soms onder een andere vaknaam, zijn er inhoudelijk relatief niet 
al te veel overgangsproblemen.  
Indien een vak op 31 augustus 2012 (nog) niet is behaald, kan vaak gemakkelijk een van 
de nieuwe vakken als zogenoemd conversievak worden gevolgd.  

 
De verschillende scenario’s voor studenten die vóór 1 sept. 2012 aan de opleiding Staats- 
en bestuursrecht zijn begonnen en die op 31 augustus 2012 een of meer van de gewijzigde 
vakken nog niet heeft behaald: 
 
 
2.3.1) Recht Realiseren (5 ec)  =>   zie § 2.1 hierboven.  
 
2.3.2) Europees Bestuursrecht (5 ec) = Europees Bestuursrecht 

Het (‘oude’) vak ‘Europees bestuursrecht’ uit het curriculum 2011-2012 wordt in 
het studiejaar 2012-2013 in september 2012 nog éénmaal aangeboden. Op die 
wijze worden alle studenten in staat gesteld (m.n. de februari-instromers en de 
deeltijders) om de master (zoals zij die qua curriculum aanvingen) daadwerkelijk 
binnen de daarvoor staande tijdsspanne af te ronden. Dusdoende hebben zij geen 
‘gat’ in hun programma.6 

 
2.3.3) Rechter en Grondrechten in de veellagige rechtsorde (5 ec)  =>  

selectie van 5 onderwijsweken uit ‘Priv en Prac Constitutionele 
vraagstukken in Europese context’7 

  
2.3.4) Rechtsstaat, democratie en constitutie (5 ec)  =>  

selectie van 5 onderwijsweken uit Priv/prac Constitutionele vraagstukken 
in Europese context8  

 
 

                                                 
6 Daarbij bestaat ook een herkansingsmogelijkheid. Studenten die desondanks het vak toch niet halen, 
kunnen daarna Priv/prac Bestuursrecht in de Europese rechtsorde volgen.  
7 De toetsvormen sluiten aan bij het oude vak: paper + referaat + tentamen. 
8 De toetsvormen sluiten aan bij het oude vak: paper + referaat + tentamen. 
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2.3.5) Privatissimum en Practicum: Overheidsaansprakelijkheid (10 ec)  => 
Overheidsaansprakelijkheid (5 ec) 
+  
Profileringsvak staats- en bestuursrecht (5 ec) 

 
2.3.6) Wetgevingsvraagstukken ( 5ec) = Wetgevingsvraagstukken  
 
2.3.7) Priv en Prac: Publiekrechtelijke geschillenbeslechting (10 ec)  => 

Bestuursprocesrecht (5 ec) 
+  
Profileringsvak staats- en bestuursrecht (5 ec) 

 
 
A)  Voltijdstudenten S&B die in februari 2012 zijn ingestroomd volgen het 

volgende programma: 
Semester II 
- Wetgevingsvraagstukken (5 ECTS) 
- Priv/prac Publiekrechtelijke Geschillenbeslechting (10 ECTS) 
- Gebonden keuzevak (5 ECTS): 

o Omgevingsrecht 
o Publiekrechtelijk gezondheidsrecht 

- Scriptie (10 ECTS) 
 

Semester I 
- Interactie tussen rechtssystemen (5 ECTS) 
- Europees Bestuursrecht (5 ECTS)9 
- Priv/prac Constitutionele vraagstukken in Europese context (10 ECTS) 
- Overheidsaansprakelijkheid (5 ECTS) 
- Profileringsvak staats- en bestuursrecht semester 1 (5 ECTS): 

o eGovernment, media en openbaarheid van bestuur 
o Publiekrechtelijk gezondheidsrecht 

 
B) Deeltijdstudenten S&B die in september 2011 zijn ingestroomd: 
Wat zij ook in het 1e sem. 2011-2012 hebben gevolgd, hun advies voor het 2e semester 
2011-2012 was steeds identiek:  

volg priv/prac Publiekrechtelijke geschillenbeslechting + gebonden keuzevak 
(meest evenwichtige spreiding ECTS + wetgeving wordt ook jaar later 
aangeboden);  
studenten die nu geen Europees Bestuursrecht hebben gevolgd, is steeds 
aangeraden het vak Europees Bestuursrecht dat in september 2012 wordt 
aangeboden te volgen (omdat zij dan al Publiekrechtelijke Geschillenbeslechting 
hebben gevolgd):  

 

                                                 
9 Het oude vak Europees Bestuursrecht (5 ECTS) wordt in september 2012 (parallel aan 
Bestuursprocesrecht) nog een maal aangeboden. Bij minder dan 10 studenten per vestiging worden de 
colleges op één vestiging aangeboden, te weten CDH. 
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C) Deeltijdstudenten die in februari 2012 zijn ingestroomd is aangeraden het 
volgende programma te volgen [gepubliceerd op website]: 

 
Jaar 1 (2012) 

Semester II 
Priv/prac Publiekrechtelijke Geschillenbeslechting (10 ECTS) 
Gebonden keuzevak (5 ECTS): 

� Omgevingsrecht 
� Publiekrechtelijk gezondheidsrecht 

 
Semester I 
Recht Realiseren (5 ECTS) 
Priv/prac Constitutionele vraagstukken in Europese context (10 ECTS) 

 
Jaar 2 (2013) 

Semester II 
Wetgevingsvraagstukken (5 ECTS) 
Priv/prac Bestuursrecht in de Europese rechtsorde (10 ECTS) 

 
Semester I 
Overheidsaansprakelijkheid (5 ECTS) 
Scriptie (10 ECTS) 
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2) master  Rechtsgeleerdheid, de afstudeerrichtingen: 
2.4) ma Rgl. – afstudeerrichting Public International Law  

 
De studenten van PIL hebben de navolgende twee documenten ontvangen: 
 

Memorandum 
To:  students PIL LLM (reg.) who started before 1 sept. 2012 
From:  Robert Heinsch 
Date:  24.09.2012 
Subject: A “conversion” (transition) of the old curriculum (2011-2012) of the Public International 

Law LL.M. (reg.) to the newly adapted curriculum (2012-2013) 

 
Background 
The curriculum of the Public International Law LL.M. (reg.) undergoes certain changes with the main 
target to establish two specialized tracks during the second semester. These specialized tracks will enable 
the students to choose between a track “International Humanitarian Law” or the track “General Public 
International Law”. The curricula can be found on 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/onderwijsprogramma-2012-2013---v3-def13mrt2012.pdf 
http://media.leidenuniv.nl/legacy/onderwijsprogramma-2011-2012---26-mei-2011-v6def.pdf 
https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/2259/rechtsgeleerdheid_public_international_law 
(2012-2013) 
https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/1745/rechtsgeleerdheid_public_international_law 
(2011-2012) 

 
As a result of this, there are especially two changes which require a “conversion regulation”, in order to 
offer students who have started before 1 September 2012 the possibility to conclude their studies as it was 
envisaged in the old curriculum.  
These two changes are:  
a) The course “Protection of War Victims” which used to be offered during the first semester will 

now be offered in the second semester, i.e. in spring 2013. As a consequence, students who have 
commenced their studies in February 2012 will need a replacement course. 

b)  The course “Privatissimum: Theoretical Perspectives of Human Rights Law” which used to be 
offered in the second semester, is now being replaced by “Contemporary issues – Privatissimum’, 
two optional privatissimi courses (“Contemporary Issues in International Humanitarian Law” and 
“Contemporary Issues in General Public International Law”). 

 
The “conversion” phase  
This will apply to the students who have started with the old curriculum (2011-2012), but will finish at a 
time when the new curriculum is already in place.  

a. Replacement course for “Protection of Victims of War” 
A replacement course will be offered in the time between 15 October and 12 November 2012; see 
attachment 1. 
The course will be coordinated by Dr. Robert Heinsch, and together with PhD fellow Ms. Helen 
Hamzei, LL.M. and three selected guest speakers from the Dutch Ministry of Defence as well as 
from the International Criminal Court and the International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia the course will offer the same contents as the course which is usually offered by 
Professor Liesbeth Zegveldt. 

 
b. Replacement course for “Privatissimum: Theoretical Perspectives of Human Rights Law” 

The course ‘Theoretical Perspectives of Human Rights Law – Privatissimum’ will not be offered 
anymore. Old students who might not have passed this course in 2012 and have started their 
studies before 1 September 2012 will still need to get credits for this course.  
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These students take the new course ‘Contemporary issues – Privatissimum’, the optional course  
‘Contemporary Issues of International Humanitarian Law’. The content of this course will be 
quite similar because it will discuss humanitarian issues of current international law, and will also 
apply the same kind of methodology. See the webpage 
https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/34518/contemporary-issues-privatissimum under 
course a). 

 
 

LL.M. (Reg.) in Public International Law  
Protection of Victims of War 

(Cat. Nr. 23012224) 
A “conversion regulation” for students who started PIL LL.M before 1 September 2012 

(2012-2013) 
 

I. Lecturers 
Dr. Robert Heinsch  (course coordinator) 
Mr. Jeroen van den Boogaard, LL.M.  (Dutch Ministry of Defence) 
Ms. Magali Maystre, D.E.A.  (ICTY Appeals Chamber) 
Ms. Helen Beckmann-Hamzei, LL.M. 
Dr. Philipp Ambach  (ICC Presidency)  
 
II. Aim and contents of the course 
The course examines the substantive and procedural law that provides protection to war 
victims under International Humanitarian Law, Human Rights Law and International 
Criminal Law. The different approaches of each of these three branches of international 
law are examined, since Human Rights Law aims to grant victims rights, International 
Humanitarian Law focuses on the protection of victims during armed conflict and 
International Criminal Law allows for victim participation in a witness capacity or as a 
civil party. 
Lectures are given once a week. Lectures focus on actual cases of war victims such as in 
Rwanda, Israel/Palestine, the former Yugoslavia, Iraq. The case analysis aims to illustrate 
to what extent the three branches of international law interact. 
 
III. Text Books (compulsory) 

• Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian 
Law, F. Kalshoven and L. Zegveld, 4th ed, International Committee of the Red 
Cross (ICRC), 2011  

• Reader “Legal Documents ‘Protection of Victims of War’ & ‘International 
Criminal Law’” 

 
IV. Examination form  

o Oral exam 
 
V. Timetable & Topics 

Week Topic Lecturer 

Lecture 1  Introduction to International Humanitarian Dr. Robert Heinsch 
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(15 Oct. 2012) Law, Human Rights Law, and International 
Criminal Law 

Lecture 2  
(22 Oct. 2012)  

“Protected persons” under IHL & the 
different venues for victims to file a claim  

Mr. Jeroen van den Boogaard, LL.M. 

Lecture 3  
(29 Oct. 2012) 

Gender & sexual violence as a special 
aspect of the protection of war victims 

Ms. Magali Maystre, D.E.A 

Lecture 4  
(05 Nov. 2012) 

Victims participation & the protection of 
children during and after an armed conflict 

Ms. Helen Beckmann-Hamzei, LL.M. 

Lecture 5  
(12 Nov. 2012) 

Victims reparation before the ICC Dr. Philipp Ambach 

 
Number of (3 hour) lectures: 5 (once a week) 
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3) bachelor  Criminologie 
 
 
Het vak ‘Rechtsfilosofie’  
 
In het 2e studiejaar is m.i.v. 1 september 2012 het 10 ec vak ‘Rechtsfilosofie’ (B 2024) [in het 2e 
semester] komen te vervallen. 
 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2011 de opleiding zijn begonnen: 

als overgangsregeling  geldt het 10 ec vak ‘Rechtsfilosofie’ (B024) zoals verzorgd in 
bachelor Rechtsgeleerdheid (blijft bestaan en). 
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4) master  Criminologie   
4.1) master Forensische Criminologie  
4.2) de afstudeerrichting Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving’ (van de 
master  Criminaliteit en rechtshandhaving) 

 
Zie om te beginnen met name punt 3.b hieronder ! 

 
Overgangsregeling  
ivm. herziening c.q. nieuwe master opleidingen 
Criminologie 
 
[voor studenten die vóór 1 september 2012 zijn begonnen aan de master criminologie (zgn. 
studenten ‘oude stijl’)]  

 
 
Datum 28 juni 2012  
 
1) Herstructurering masterfase Criminologie 
Met ingang van 1 september 2012 treedt in werking de door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en 
het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in het kader van de operatie ‘herstructure- 
ring masterfase’ aangevraagde en door de minister van OCW goedgekeurde splitsing van de 
huidige master Criminologie.  
Er ontstaan twee nieuwe (herziene) masters Criminologie, waarvan één met twee 
afstudeerrichtingen. De masters en afstudeerrichtingen bij Criminologie miv. 1 sept. 2012: 

A) de master ‘Forensische Criminologie’  
B)  de master ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ - vertaling ‘Crime and Criminal 

Justice’ 
met (daarbinnen) twee afstudeerrichtingen: 
B.1) ’Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving'    
B.2) ‘Criminal Justice’  

 
2) Overgangsregeling master Crim. aangevangen vóór 1 sept. 2012 
2.1)  Voor de studenten die vóór 1 september 2012 zijn begonnen aan de (huidige) master 
Criminologie (zgn. studenten ‘oude stijl’) komt er een overgangsregeling.  
Er vindt een zgn. ‘omzetting’ in één keer plaats (dit vloeit o.a. voort uit de voorwaarden 
waaronder de minister de splitsing heeft goedgekeurd).  
Dwz. dat de masteropleiding ‘Criminologie’ (Croho: M Criminology 66469) met de twee 
afstudeerrichtingen: - ‘Forensische criminologie’ en  

- ‘Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving’  
miv. 1 sept. 2012 wordt opgesplitst c.q. ondergebracht in de twee nieuwe masters, namelijk: 

- ‘Forensische Criminologie’ (Croho: 60418)   
- respectievelijk de master ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (Croho 
60419) c.q. daarvan de afstudeerrichting ‘Veiligheidsbeleid en 
rechtshandhaving’. 

Na 31 augustus 2012 kunnen er dus geen diploma’s oude-stijl meer worden afgegeven.  
 
2.2) De inrichting van de omzetting en de overgangsregeling is zodanig dat bij de cijfers die 
opgenomen zijn in de bij het diploma behorende supplement in beginsel de benaming van de 
vakken worden opgenomen zoals die feitelijk zijn afgelegd en behaald door de student. Ondanks 
dat er na 31 augustus 2012 geen diploma’s oude-stijl meer kunnen worden afgegeven betekent het 
voorgaande dat op de cijferlijst (van de opleiding nieuwe stijl) zowel benamingen kunnen 
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voorkomen van vakken van het onderwijsprogramma-oude stijl als van het onderwijsprogramma-
nieuwe stijl. 
 
2.3) De onderwijsprogramma’s van zowel de opleidingen oude stijl als de opleidingen nieuwe stijl 
zijn te raadplegen op de facultaire webpagina: 
http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/algemenestudentenzaken/regelingen/onderwijsexamenre
gelingen.html 
 
2.4) De opzet is dat studenten ‘oude stijl’ in het studiejaar 2012-2013 nog steeds kunnen 
afstuderen in het semester overeenkomstig het (onderwijs-)programma oude stijl. 
 
3.a) Conversietabel vakken oude en nieuwe ma-opleidingen Crim. 
Geordend naar zowel voor de opleiding/afstudeerrichting ‘Forensische criminologie’-oude stijl als 
voor de opleiding/afstudeerrichting ‘Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving’-oude stijl, wordt 
hieronder voor ieder vak in een overzicht op hoofdlijnen in conversietabel 1.A en 2.A aangegeven 
welk vak nieuwe stijl (dan wel welke variant/modaliteit daarvan of dienaangaande) gevolgd dient 
te worden ter afronding van de master. 
Vice versa wordt in het geval dat slechts één of enkele vakken oude stijl wel zijn gehaald op 
hoofdlijnen in conversietabel 1.B en 2.B (ook) de relatie (vergelijking) aangegeven van dat vak- of 
die vakken-oude stijl in verhouding tot het programma c.q. vakken nieuwe stijl. 
 
3.b) Afhankelijk van het specifieke vak of de specifieke vakken die het betreft en het 
aantal ec-studiepunten dat al wel/niet is behaald wordt door of namens de 
Examencommissie master Criminologie per individuele student bezien en bepaald 
welke conversietabel als bedoeld in 3.a wordt gehanteerd.  
Over de uitkomsten daarvan en de nadere communicatie daarover worden de ma-
studenten geïnformeerd via de Blackboard omgeving master Criminologie. 
 
4) Examencommissie 
In gevallen waarin deze overgangsregeling niet voorziet of niet toereikend voorziet, beslist - na 
ruggespraak met de examenprogrammeur van het Onderwijs Informatie Centrum en indien 
nodig de afdeling Onderwijsbeleid -  de Examencommissie master Criminologie naar billijkheid 
en redelijkheid (en naar) wat inhoudelijk en administratief mogelijk is , met inachtneming van de 
geest van de onderhavige regeling. 
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A Overgangsregeling master ‘Criminologie’ en daarbinnen de afstudeerrichting ‘Foren-  
 sische criminologie’  naar de nieuwe zelfstandige master ‘Forensische Criminologie’. 
 
A-1  Invalshoek/uitgangspunt indien één of enkele vakken oude stijl nog niet is/zijn behaald 

 
A-2 Invalshoek/uitgangspunt ingeval slechts 1 of enkele vakken oude stijl wél zijn behaald 
In het geval dat slechts één of enkele vakken oude stijl wel zijn gehaald is de relatie (vergelijking) 
van dat vak- of die vakken-oude stijl in verhouding tot het programma c.q. vakken nieuwe stijl: 
Indien vak(ken) oude stijl is (zijn) behaald behoeft een student uit het onderwijsprogramma 

nieuwe stijl het hieronder genoemde vak (geheel 
of gedeeltelijk) niet te volgen: 

1) Stadscriminologie - practicum (10 ec) 1) Moord en Doodslag (5) én Forensische 
Victimologie (5)  

2) International & Comparative Criminolo- 2) Moord en Doodslag (5) én Forensische  
gy - privatissimum (10 ec)   Victimologie (5) 

NB Indien in een casus een student óf Prac óf Priv heeft behaald behoeven M&D en FV niet te 
worden gevolgd en wordt het Prac of Priv dat niet is behaald ingevuld met de hieronder genoemde 
vakken nieuwe stijl.   

A-1 Indien een vak oude stijl nog niet is 
behaald 

dient (in relatie tot de nieuwe masteropleidingen) 
daarvoor in de plaats het hieronder genoemde vak te 
worden afgelegd: 

Stadscriminologie - practicum (10 EC) 1) Indien een student het onderwijs van Prac. heeft 
gevolgd en voldoende voldeed aan 
onderwijsverplichtingen wordt hij/zij in de 
gelegenheid gesteld tot een nieuwe tentamenkans. 
 
2) Studenten die niet onder 1 vallen doen:  
a) ‘Rechtshandhaving en Veiligheidsbeleid in Grote 
Steden’ (5 EC) [Let op, dit is een vak uit het programma 
van de nieuwe ma-afstudeerrichting ‘Veiligheidsbeleid 
en rechtshandhaving’] 
+ / én 
b)  nadere aanvullende studiestof ter grootte van (ook) 5 
ec die wordt getentamineerd met een paper en eventueel 
een andere toetsvorm en waarvan de vakbenaming gaat 
luiden ‘Rechtshandhaving en Veiligheidsbeleid in 
Grote Steden II’. 

International & Comparative Criminology 
- privatissimum [ICC] (10 EC) 

‘Criminal Justice Actors in Comparative 
perspective’ (10 EC)  
[Let op, dit is een vak uit het programma van de 
nieuwe ma-afstudeerrichting ‘Criminal Justice’] 

Criminalistiek  (5 EC) Criminalistiek  (nieuw = 10 ec)  
en dan in de vorm van 5 ec via 10 wkn onderwijs 
volgen + een medium paper = dan studiegidsnr.-oud 

Forensische Accountancy (5 EC) Forensische Accountancy (5 EC) 

Misdaadanalyse (5 EC) Misdaadanalyse (5 EC) 

Forensische Psychiatrie (5 EC) Forensische Psychiatrie (nieuw = 10 ec)  
en dan in de vorm van 5 ec via 10 wkn onderwijs 
volgen + medium paper (van 5 EC) = dan 
studiegidsnr.-oud 

Stage/Scriptie (20 EC) Stage/Scriptie (20 EC) - Ongewijzigd  
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3) Forensische Accountancy (5 ec)   3) Forensische Accountancy (5 EC)   
4) Criminalistiek  (5 ec)  4) Criminalistiek (nieuw = 10 ec) = ged. 

vrijstelling (als cijfer in beginsel nieuwe vak met 
10 ec) 

5) Misdaadanalyse (5 ec)    5) Misdaadanalyse (5 EC) 
6) Forensische Psychiatrie (5 ec)  6) Forensische Psychiatrie (nieuw = 10 ec) = ged. 

vrijstelling (als cijfer in beginsel nieuwe vak met 
10 ec) 

7) Stage/Scriptie (20 ec)    7) Stage/scriptie (20 ec) - Ongewijzigd  
 
 
A-3 Indien in een casus zowel het vak ‘Stadscriminologie – practicum’(10 ec) als het vak 

‘International & Comparative Criminoloy – privatissimum’ (10 ec) zijn behaald wordt die 
casus sowieso opgelost via het overzicht van A.1  

 
A-4 Indien een student nog geen (enkel) vak heeft behaald moet hij of zij (natuurlijk) 

afstuderen volgens het nieuwe onderwijsprogramma. 
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B Overgangsregeling van de master ‘Criminologie’, de afstudeerrichting ‘Veiligheidsbeleid 

en rechtshandhaving’ naar de (gelijknamige) afstudeerrichting ’Veiligheidsbeleid en 
rechtshandhaving' van de nieuwe master ‘Criminaliteit en rechtshand-having’. 
 

B-1 Invalshoek/uitgangspunt indien één of enkele vakken oude stijl nog niet is/zijn behaald 

 
B-2 Invalshoek ingeval slechts één of enkele vakken oude stijl wel zijn behaald 
In het geval dat slechts éen of enkele vakken oude stijl zijn gehaald is de relatie (vergelijking) van 
dat vak- of die vakken-oude stijl in verhouding tot het programma c.q. vakken nieuwe stijl: 
Indien vak(ken) oude stijl behaald behoeft een student uit het onderwijsprogramma 

nieuwe stijl het hieronder genoemde vak niet te 
volgen  

1) Stadscriminologie – practicum (10 EC)  1) Rechtshandhaving en veiligheidsbeleid in 
grote steden (5 ec) &/én  
Criminal Justice Policy Evaluation (5 ec) 

2) International & Comparative Criminolo- 2) Rechtshandhaving en veiligheidsbeleid in 
gy - privatissimum (10 ec)  grote steden (5 ec) &/én  

Criminal Justice Policy Evaluation (5 ec) 

B-1  Indien een vak oude stijl nog niet is 
behaald 

dient (in relatie tot de nieuwe masteropleidingen) 
daarvoor in de plaats het hieronder genoemde vak te 
worden afgelegd:l 

Stadscriminologie – practicum (10 EC) 1) Indien een student het onderwijs van Prac. heeft 
gevolgd en voldoende voldeed aan 
onderwijsverplichtingen wordt hij/zij in de 
gelegenheid gesteld tot een nieuwe tentamenkans. 
 
2) Studenten die niet onder 1 vallen doen:  
a) ‘Rechtshandhaving en Veiligheidsbeleid in Grote 
Steden’ (RVGS) (5 EC) [vak van de nieuwe afstu-
deerrichting ‘Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving’]  
+ / én 
b)  nadere aanvullende studiestof ter grootte van (ook) 
5 ec die wordt getentamineerd met een paper en 
eventueel een andere toetsvorm en waarvan de 
vakbenaming gaat luiden ‘Rechtshandhaving en 
Veiligheidsbeleid in Grote Steden II’. 

International & Comparative 
Criminologie - privatissimum [ICC] (10 EC) 

‘Criminal Justice Actors in Comparative 
perspective’ (10 EC)  
[Let op, dit is een vak uit het programma van de nieuwe 
ma-afstudeerrichting ‘Criminal Justice’] 

Integrale Rechtshandhaving (10 EC) ‘Handhaving: Controle van Veiligheidsbeleid’ 
(10 EC) [vak uit het programma van de nieuwe ma-
afstudeerrichting ‘V&R’] 

Penitentiair Recht (5 EC) Risk Security and the Rule of Law (5 EC) 
[vak uit het programma van de nieuwe ma-
afstudeerrichting ‘V&R’] 

Veiligheidsbeleid (5 EC) Veiligheidsbeleid (nieuw = 10 ec) [een vak uit het 
programma van de nieuwe ma-afstudeerrichting ‘V&R’]  
en dan in de vorm van 10 wkn onderwijs volgen + 
medium paper (van 5 EC) = studiegidsnr.-oud 

Stage/Scriptie (20 EC) Stage/Scriptie (20 EC) - Ongewijzigd 
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NB Indien in een casus een student óf Prac óf Priv heeft behaald behoeven M&D en FV niet te 
worden gevolgd en wordt het (andere) Prac of Priv dat niet is behaald ingevuld met de hieronder 
genoemde vakken nieuwe stijl.   
3) Integrale Rechtshandhaving (10 EC)  3) Handhaving: Controle van 

Veiligheidsbeleid (10 EC) 
4) Penitentiair Recht (5 EC)    4) Risk Security and the Rule of Law (5 EC) 
5) Veiligheidsbeleid (5 EC)  5) Veiligheidsbeleid (nieuw = 10 ec) = ged. 

vrijstelling (als cijfer in beginsel nieuwe vak met 
10 ec) 

6) Stage/Scriptie (20 EC)    6) stage/scriptie (20 ec)   
7) X      7) Organisaties in de rechsthandhaving (5 ec) 
 
 
B-3 Indien in een casus zowel het vak ‘Stadscriminologie – practicum’(10 ec) als het vak 
‘International & Comparative Criminoloy – privatissimum’ (10 ec) zijn behaald wordt die casus 
sowieso opgelost via het overzicht van A.1  
 
 
B-4 Indien een student nog geen (enkel) vak heeft behaald moet hij of zij (natuurlijk) 

afstuderen volgens het nieuwe onderwijsprogramma. 
 
      o-o-o 
 
 
     o-o-o  


