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Overgangsregelingen 2013-2014  - Fac. der Rechtsgeleerdheid 
 
agv. wijzigingen onderwijsprogramma’s FdR 
Concept - Leiden, 5 augustus 2013 – V2 1 
 
 
 
Overzicht miv. 1 sept. 2013 gewijzigde onderwijsprogramma’s en overgangsregelingen: 
 
1) propedeuse de vier (bachelor-)opleidingen 
   Rechtsgeleerdheid  

Fiscaal recht  
Notarieel recht   
Criminologie   

   
2) bachelor Rechtsgeleerdheid, 

2.1) afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Bedrijfswetenschappen 2  
2.2) afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Economie 3  

 
3) master  Rechtsgeleerdheid, de afstudeerrichting: 

Straf- en strafprocesrecht 
 

4) bachelor  Criminologie 
 
5) master  Jeugdrecht  
 
 

                                                 
1 Correctie bij het vak Rechtseconomie(-oud) van BDW. 
2 Voorheen aangeduid als: Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid-Bedrijfswetenschappen; 
 en daarvoor als: Major Rechtsgeleerdheid - minor Bedrijfswetenschappen. 
3 Voorheen aangeduid als: Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid – Economie; 
en daarvoor als:  Major Rechtsgeleerdheid – minor Economie. 

Met opmaak: Lettertype: 9 pt
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1) Propedeuse van de vier (bachelor-)opleidingen 
  Rechtsgeleerdheid + Fiscaal recht + Notarieel recht + Criminologie   
 
Met ingang van 1 september 2013 worden de onderwijsprogramma's van alle bachelor 
opleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ingrijpend veranderd. 
Die nieuwe programma's worden per opleidingsjaar ingevoerd. In september 2013 gaat het 
nieuwe 1e jaar, het propedeuse onderwijs van start.  
 
Studenten die vóór september 2013 zijn gestart met hun bachelor opleiding en die nominaal 
studeren, dwz. het onderwijs volgens het geprogrammeerde curriculum afleggen, zullen niets van 
de wijzigingen merken; zij volgen het curriculum overeenkomstig het onderwijsprogramma ten 
tijde van de aanvang daarvan.  
 
Informatie over wie wel (zij die niet nominaal studeren) en op welke wijze te maken krijgt en 
heeft met de wijziging van de curricula is te raadplegen op de webpagina’s 

http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/onderwijsprogramma/overgangsregelingen/overg
angsregelingen.html 
& 
http://law.leidenuniv.nl/studenten/nieuws-2013/nieuw-curriculum-alle-opleidingen.html 
& 
http://media.leidenuniv.nl/legacy/2013-04-24-overgangsmaatregelen-studenten-tbv-
afdelingen.pdf 

 
 
 

http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/onderwijsprogramma/overgangsregelingen/overgangsregelingen.html
http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/onderwijsprogramma/overgangsregelingen/overgangsregelingen.html
http://law.leidenuniv.nl/studenten/nieuws-2013/nieuw-curriculum-alle-opleidingen.html
http://media.leidenuniv.nl/legacy/2013-04-24-overgangsmaatregelen-studenten-tbv-afdelingen.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/2013-04-24-overgangsmaatregelen-studenten-tbv-afdelingen.pdf
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2.1) Afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid-Bedrijfswetenschappen - CONCEPT 
 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2011 deze studie zijn begonnen en die op 31 augustus 2013 de 
navolgende (oude 3e jaars-)vakken nog niet hebben behaald geldt voor 2013-2014 als 
overgangsregeling: 
 
2.1.1) Rechtseconomie t.b.v. comb.studie Bedrijfswetenschappen (22062605) -> 
 
In 2012-2013 is dit vak voor hen die het nog niet hadden gehaald nog één keer 
integraal verzorgd. 
Zij die het vak op 1 sept. 2013 nog niet hebben behaald kunnen in plaats daarvan in 
2013-2014 het (iets grotere) vak/onderdeel ‘Rechtseconomie’ (2205 2501) van 7,25 
ec volgen zoals dat wordt verzorgd bij het vak Economie (2201 2004) bij de 
afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid (vgl. zo nodig het Werkboek “Rechtseconomie 
Combinatiestudie BDW 2012-2013”)-Economie. 
 
2.1.2) Financial accounting (2206 2607)  
 
Studenten kunnen in plaats van het oude vak ‘Financial accounting’ van 10 ec  
(2206 2607) het nieuw tweedejaars vak ‘Financial Accounting and Reporting 
Standards’ van 5 ec volgen én  
in aanvulling daarop zal - met inachtneming van aard, inhoud en opzet van het 
(oorspronkelijke) vak - een onderwijs- en tentamenmodaliteit worden aangeboden 
voor de resterende 5 ec die er uit bestaat dat de student een passende hoeveelheid 
extra literatuur dient te bestuderen en daarover een of twee papers schrijft en/of een 
mondeling tentamen wordt afgenomen. 

 
NB Het vak ‘Financial accounting’ (10 ec) stond geroosterd in het 1e sem. (v/h 
3e studiejaar), terwijl het vervangende vak ‘Financial Accounting and reporting 
Standards’ (5 ec) wordt verzorgd in het 2e semester (van het 2e studiejaar). 
Een student die vóór 1 sept. 2013 aan de opleiding is begonnen en die in het 1e 
semester van 2012-2013 kan én 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 tevens vakcoördinator, 
de heer dr. D.H. van Offeren. 

 
2.1.3) Corporate Finance (2206 2608) -> 
 
Studenten kunnen in plaats van het oude vak ‘Corporate Finance’ van 10 ec (2206 
2607) het nieuwe derdejaars vak ‘Corporate Finance’ van 5 ec (2206 2615) volgen 
én  
in aanvulling daarop zal - met inachtneming van aard, inhoud en opzet van het 
(oorspronkelijke) vak - een onderwijs- en tentamenmodaliteit worden aangeboden 
voor de resterende 5 ec die er uit bestaat dat de student een passende hoeveelheid 
extra literatuur dient te bestuderen en daarover een of twee papers schrijft en/of een 
mondeling tentamen wordt afgenomen. 
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NB Zie zo nodig voor vakken die de voorbije jaren reeds zijn gewijzigd de overgangsregelingen van 2012-
2013 (2e jaar) en 2011-2012 (1e jaar).   
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2.2) Afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid-Economie 
[voorheen: Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid – Economie] 
 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2011 de studie zijn begonnen en die de navolgende (oude 3e jaars-
)vakken nog niet hebben behaald geldt voor 2013-2014 als overgangsregeling: 
 
2.2.1) Sociale zekerheid (2205 2510)  -> 
 
Dit vak zat tot op heden in het 1e semester en kan in 2013-2014 in het tweede 
semester worden gevolgd. 
 

NB Een student die vóór 1 sept. 2013 aan de opleiding is begonnen en die in 
het 1e semester van 2012-2013 kan én wil afstuderen voor de bachelor 
Economie kan zich melden bij de coördinator van deze afstudeerrichting. Dan 
zal - met inachtneming van aard, inhoud en opzet van het vak - bezien worden 
op welke wijze dit vak alsnog kan worden afgelegd en behaald in het 1e 
semester. Een student in deze situatie dient hierover zsm. contact op te nemen 
met prof. dr. K.P. Goudswaard.  

 
2.2.2) Beleidsanalyse (2205 2514) -> 
 
studenten kunnen in plaats van dit vak het nieuwe 3e jaars vak ‘Hervorming 
sociale regelgeving’ (2205 2517) volgen zoals dat wordt aangeboden in het 3e 
studiejaar van de bacheloropleiding. 
 
2.2.3) Gebonden keuzevak -> 
 
Studenten die nog geen gebonden keuzevak hebben behaald kunnen in 2013-
2014 kiezen uit twee modaliteiten: 

- het vak ‘Voortgezette rechtseconomie’ (2205 2574)  en 
- het vak ‘Financiën van decentrale overheden en de Europese Unie’ 

(2205 2571).  
Afhankelijk van het gekozen vak kan een student contact opnemen met dr. 
B.J.C. van Velthoven respectievelijk drs. A.P. Ros. 
 
 
 
NB Zie zo nodig voor vakken die de voorbije jaren reeds zijn gewijzigd de overgangsregelingen van 2012-
2013 en 2011-2012.   
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3) master Rechtsgeleerdheid, de afstudeerrichting: 
Straf- en strafprocesrecht 

 
De overgangsregeling van de met ingang van 2013-2014 herziene master afstudeerrichting Straf- 
en strafprocesrecht is in april-mei 2013 via de afdeling Strafrecht kenbaar gemaakt aan de 
studenten van deze master (via mail en op http://media.leidenuniv.nl/legacy/overgangsregeling-
master-strafrecht-%28definitieve-versie-01-05-2013%29-%282%29.pdf ).  
De tekst van de informatie en overgangsregeling luidt: 
 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Overgangsregeling 2013-2014 
betreffende de master afstudeerrichting Straf- en strafprocesrecht  
 
Datum:  9 april 2013 
 
Deze notitie bevat de overgangsregeling 2013-2014 die behoort bij de herziening van het 
onderwijsprogramma van de master afstudeerrichting Straf- en strafprocesrecht die plaatsvindt met ingang 
van 1 september 2013. 

 
Reikwijdte regeling 

 de overgangsregeling geldt voor studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen aan deze 
afstudeerrichting en die één of meer vakken van het onderwijsprogramma die veranderen  
op 31 augustus 2013 nog niet hebben behaald.  
 
1. Inleiding 
Met ingang van collegejaar 2013/2014 wordt het curriculum van de master afstudeerrichting Straf- en 
strafprocesrecht gewijzigd. De belangrijkste vernieuwing is de introductie van een tweetal 
profileringsvakken waarbinnen studenten tussen twee afzonderlijke (gebonden deel-/keuze-)vakken kunnen 
kiezen. Voorts verandert een aantal bestaande vakken van plaats binnen het curriculum. Zo wordt 
‘Internationaal en Europees strafrecht’ voortaan in het eerste semester aangeboden en verhuist het vak 
‘Penitentiair recht’ onder de nieuwe naam ‘Sanctionering en effecten’ naar het tweede semester. Het vak 
‘Criminologie voor juristen’ is voortaan een van de deelvakken binnen ‘Profileringsvak straf- en 
strafprocesrecht I’ en verhuist als gevolg daarvan van het tweede naar het eerste semester. Het vak ‘Capita 
straf- en strafprocesrecht’ komt in zijn geheel te vervallen. 
Schematisch ziet een-en-ander er als volgt uit: 

Curriculum tot 2012/2013  Curriculum per 2013/2014 
Semester 1 
Interactie tussen rechtssystemen (5 EC) 
Ideeëngeschiedenis van het strafrecht (5 EC) 
Practicum straf- en strafprocesrecht (10 EC) 
Capita straf- en strafprocesrecht (5 EC) 
Penitentiair recht  (5 EC) 
 

Semester 1 
Interactie tussen rechtssystemen (5 EC) 
Ideeëngeschiedenis van het strafrecht (5 EC) 
Practicum straf- en strafprocesrecht (10 EC) 
Internationaal en Europees strafrecht (5 EC) 
Profileringsvak straf- en strafprocesrecht I (5 EC), 
gebonden keuze tussen: 

- Verdiepend formeel strafrecht 
- Criminologie voor juristen  

 
Semester 2 
Criminologie voor juristen (5 EC) 
Privatissimum straf- en strafprocesrecht (10 EC) 
Internationaal en Europees strafrecht (5 EC) 
Scriptie (10 EC) 
 

 
Semester 2 
Sanctionering en effecten (5 EC) 
Privatissimum straf- en strafprocesrecht (10 EC) 
Profileringsvak straf- en strafprocesrecht II (5 EC), 
gebonden keuze tussen: 

- Verdiepend materieel strafrecht 
- Bijzonder strafrecht 

Scriptie (10 EC) 
 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/overgangsregeling-master-strafrecht-%28definitieve-versie-01-05-2013%29-%282%29.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/overgangsregeling-master-strafrecht-%28definitieve-versie-01-05-2013%29-%282%29.pdf
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2. Overgangsregeling 
 
2.1 Studenten die in de master instromen op of na 1 september 2013 
Studenten die in de master afstudeerrichting Straf- en strafprocesrecht instromen op of na 1 september 2013 
volgen het nieuwe curriculum zoals dat vanaf 1 september 2013 wordt aangeboden. 
 
2.2 Studenten die in de master zijn ingestroomd vóór 1 september 2013 
Het uitgangspunt van de overgangsregeling luidt:  

die studenten die vóór 1 september 2013 aan de opleiding zijn begonnen en die de vakken die met 
ingang van 1 september 2013 worden gewijzigd op 31 augustus 2012 nog niet hebben behaald, 
krijgen een voorziening die er uit bestaat dat zij die vakken in 2013-2014 alsnog kunnen afleggen 
en behalen in het eerste respectievelijk het tweede semester (dat wil zeggen overeenkomstig de 
indeling van het programma 2012/2013) - met inachtneming van aard, inhoud en opzet van de 
(oorspronkelijke) vakken wordt die studenten zo nodig een aangepaste onderwijs- en 
tentamenmodaliteit aangeboden. Indien dat niet mogelijk is en er geen equivalent of 
corresponderend vak is, wordt er een vervangend vak aangewezen.  

Per vak uit het curriculum zoals dat gold tot en met collegejaar 2012/2013 betekent het voorgaande 
concreet het volgende.  
 
2.2.1  Ongewijzigde vakken 
De vakken 

Interactie tussen rechtssystemen,  
Ideeëngeschiedenis van het strafrecht,  
Practicum straf- en strafprocesrecht,  
Privatissimum straf- en strafprocesrecht 
scriptie 

zijn zowel wat betreft inhoud als plaats in het curriculum ongewijzigd gebleven, hetgeen betekent dat 
studenten die het oude curriculum volgen ook na 1 september 2013 deze vakken kunnen volgen en daarin 
tentamen kunnen afleggen. 
 
2.2.2 Vakken die wijzigen 
 
2.2.2.1 Capita straf- en strafprocesrecht 
Dit vak is in het nieuwe curriculum geheel komen te vervallen en zal als zodanig vanaf collegejaar 
2013/2014 niet meer worden aangeboden.  
Studenten die het oude curriculum volgen en op 1 september 2013 ‘Capita straf- en strafprocesrecht’ nog 
niet hebben gehaald, dienen bij wijze van conversie-/vervangend vak het ‘Verdiepend formeel strafrecht’ te 
volgen (een gebonden keuzemodaliteit van ‘Profileringsvak I’).  
 
2.2.2.2 Penitentiair recht 
Dit vak blijft inhoudelijk in grote lijnen in het nieuwe curriculum bestaan, zij het onder de nieuwe naam 
‘Sanctionering en effecten’.  
Het wordt met ingang van collegejaar 2013-2014 aangeboden aan het begin van het tweede semester 
(periode februari/maart), in plaats van aan het einde van het eerste semester (periode november/december) 
zoals het geval was in het oude curriculum.  
Studenten die het oude curriculum volgen en op 1 september 2013 Penitentiair recht nog niet hebben 
gehaald, kunnen derhalve aanschuiven bij het onderwijs van Sanctionering en effecten c.q. dat vak volgen.  
Studenten die als gevolg van het feit dat dit vak niet langer in november/december maar in februari/maart 
wordt aangeboden studievertraging zouden oplopen (doordat zij reeds in november/december alle overige 
vakken inclusief de scriptie hebben afgerond), dienen zich in een zo vroeg mogelijk stadium te melden bij 
de mastercoördinator(zie de §§ 3 en 4). 
 
2.2.2.3 Criminologie voor juristen 
Dit vak blijft in het nieuwe curriculum bestaan, zij het als een van de twee deel-/gebonden keuze vakken 
binnen Profileringsvak I.  
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Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt het niet langer aangeboden aan het begin van het tweede 
semester (periode februari/maart) maar aan het einde van het eerste semester (periode november/december).  
Studenten ‘oude stijl’ die op 31 augustus 2013 Criminologie voor juristen nog niet hebben gehaald, zijn 
derhalve reeds eind 2013 in staat dit vak alsnog of nogmaals te volgen.  
Studenten ‘oude stijl’ die op 1 september 2013 zowel Criminologie voor juristen als Capita straf- en 
strafprocesrecht nog niet hebben gehaald, moeten qua planning er op letten dat in 2013-2014 zowel  
Criminologie voor juristen als Verdiepend formeel strafrecht (dat als niet-corresponderend conversievak is 
aangewezen voor Capita straf- en strafprocesrecht) in het eerste semester worden aangeboden.  
 
2.2.2.4 Internationaal en Europees strafrecht 
Dit vak blijft in het nieuwe curriculum bestaan. Het wordt met ingang van 2013-2014 niet langer 
halverwege het tweede semester (periode maart/april) aangeboden maar halverwege het eerste semester 
(periode oktober/november). Studenten ‘oude stijl’ die Internationaal en Europees strafrecht nog niet 
hebben gehaald, zijn derhalve in de gelegenheid dit alsnog te doen in de periode oktober/november 2013. 
 
3. Maatwerk 
Studenten die vóór 1 september 2013 zijn ingestroomd dienen in een vroegtijdig stadium een goede en 
strakke studieplanning te maken zodat eventuele problemen en/of vertraging in een later stadium zo veel 
mogelijk worden voorkomen dan wel ondervangen.  
Bij vrees dat de aangeboden overgangsregeling negatieve consequenties heeft, dient een student onverwijld 
contact op te nemen met de mastercoördinator. 
In gevallen waarin deze overgangsregeling niet of niet toereikend voorziet c.q. bij individuele studenten bij 
wie de overgangsregeling tot onredelijke problemen en/of studievertraging zou leiden,  tracht  de 
mastercoördinator in ruggenspraak met de Examencommissie een passende oplossing te vinden.  
 
4. Vragen? 
Indien u vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande heeft of wilt overleggen over uw individuele 
studieplanning, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de mastercoördinator mw. mr. M.J. 
Dubelaar (m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl) en/of de secretaris van de master afstudeerrichting straf- en 
strafprocesrecht mr. W. Bonis (w.bonis@law.leidenuniv.nl).  
      
 

mailto:m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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4) bachelor  Criminologie 
 
 
4.1) Zie voor wijziging van het 2e jaars vak ‘Staats- en bestuursrecht’ hoofdstuk 1 van de 
onderhavige overgangsregeling over de regeling van de propedeuse van de vier bachelor 
opleidingen.  
Daarin is de regeling opgenomen voor het (bij de juridische opleidingen propedeuse-)vak Staats- 
en bestuursrecht dat in het curriculum van Criminologie in  het 2e studiejaar is opgenomen. 
 
 
4.2) Het 3e jaars vak ‘Aard, omvang en schade van criminaliteit’ (2204 2322)  
is in het nieuwe ba-curriculum komen te vervallen.  
Voor studenten die vóór 1 sept. 2011 de opleiding zijn begonnen en het vak nog niet hebben 
behaald: 

als overgangsregeling geldt het 5 ec vak ‘Victimologie’ (2204 2420) zoals verzorgd in het 
herziene, nieuwe bachelor curriculum van Criminologie. 

 
 
NB Zie zo nodig voor vakken die de voorbije jaren reeds zijn gewijzigd de overgangsregelingen 
van 2012-2013 (2e jaar) en 2011-2012 (1e jaar).   
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5) master  Jeugdrecht 
 
Bij de master Jeugdrecht worden met ingang van 2013-2014 twee vakken (‘Children’s rights’ en 
de masterscriptie) qua roostering en verdeling over de twee semesters anders geprogrammeerd. 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2013 de studie zijn begonnen en die die vakken op 31 augustus 
2013 nog niet hebben behaald wordt voor 2013-2014 een overgangsregeling getroffen 
 
5.1) Een student die vóór 1 sept. 2013 aan de opleiding is begonnen en die het vak Children’s 
Right’s (2308 3808) nog niet heeft gehaald en die in het 1e semester van 2013-2014 kan én wil 
afstuderen, 
dient zich z.s.m. te melden bij de vakcoördinator tevens docente mr. M.M.C. Limbeek. 
Dan zal - met inachtneming van aard, inhoud en opzet van het vak - bezien worden op welke 
wijze dit vak alsnog kan worden afgelegd en behaald in het 1e semester.  
 
5.2) Mbt. de masterscriptie wordt geen afzonderlijke overgangsbepaling opgenomen. Een 
eventueel benodigde oplossing dienaangaande kristalliseert zich in praktijk van student 
scriptiecoördinator doorgaans min of meer vanzelf uit. 
 
     o-o-o  


