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Bachelor 1
Encyclopedie vd rechtswetenschap 21011002 Inl. recht én 21013004 ba-1, sem 1 2x5 ipv 10 ec

Orientatievak Grondslagen vd 
Rechtswetenschap

21013083 ba-1, sem 2 Indien zowel vak Ency als vak R&D vervanging dan 
regeling Examencommissie

Inl. staats-& bestuursrecht 21011004 Beg. v.d. Democratische Rechtsstaat  én 21013006 ba-1, sem 1 2x5 ipv 10 ec

Inl. Bestuursrecht 21013016 ba-1, sem 2
Inl. internationaal- en Europeesrecht 21011014 NVT neem zop nodig contact op met de studieadviseur

Rechtsvinding in theorie en praktijk 21011018 Mondeling, in overleg met de afdeling Ency. neem eerst contact op met de studieadviseur

Recht & bedrijf 21011028 Orientatievak Grondslagen vd 
Rechtswetenschap

21013083 Indien zowel vak Ency als vak R&D vervanging dan 
regeling Examencommissie

Inl. straf- en strafprocesrecht 21011006 Mondeling in overleg met de afd. Strafr. neem eerst contact op met je studieadviseur

Inl. Burgerlijk recht 21011012 Inl. Burgerlijk Recht 21013024 ba-1, sem 1
Schrijfvaardigheid: juridisch betoog 21011024 Meth. en Technieken v.d. Rechtswetenschap 21013022 ba-1, sem 2

Belastingrecht 21011026 Belastingrecht 21013020 ba-1, sem 2

Bachelor 2
Verbintenissenrecht 22012002 Verbintenissenrecht 22014014 ba-2, sem 2
Ondernemingsrecht 22012008 Onderneming & Recht 22014002 ba-2, sem 1
Economie: Rechtseconomie (7,2 ec) 220120041 Rechtseconomie 220120041 ba-2, sem 1 Het vak Rechtseconomie (22014006) volgen 

alsmede een aanvullend responsiecollege, 
waarmee is gewaarborgd dat in het onderwijs 
de volledige stof van het oude programma 
wordt behandeld. Tentamen bevat 
aangepaste vraag.

Economie: Bedrijfseconomie (2,8 
ec)

220120042 Bedrijfseconomie c.q. het onderdeel 
Bedrijfswetenschappen van het vak 
'Onderneming en recht'  

220120042 ba-2, sem 1 Het onderdeel Bedrijfswetenschappen van 
het vak 'Onderneming en recht' volgen met 
aanvullende literatuur en daarin tentamen 
doen. Zie de afzondelijke 'Overgangsregeling  
Bedrijfseconomie'.

Staats- en bestuursrecht 22012006 Bestuurs(proces)recht  én 22012007 ba-2, sem 1 Nog een laatste keer: aangepast onderwijs in 
laatste 2 weken & aangepast tentamen;

vanaf 2017-18 geldt dat ipv. het oude vak S&B 
de (drie) nieuwe vakken 'Bestuursrecht' (2201 
4004), 'Staatrecht' (2201 4016) en 
'Bestuursprocesrecht' (2201 4024) behaald 
moeten worden;

Staatsrecht 22014016 ba-2, sem 2 d.w.z. t/m 2016-17 2x5 ec ipv 10 ec en miv. 
2017-18 3x5 ec ipv. 10 ec

Goederenrecht 22012038 Goederenrecht 22014018 ba-3, sem 1
Romeins recht 22012048 Historische Ontwikkeling van het recht 21013018 ba-1, sem 2

Sociaal recht 22012014 Arbeidsrecht 22014072 ba-2, sem 1
Moot Court 22012012 Moot Court 22014010 ba-2, sem 2

Bachelor 3
Straf- en strafprocesrecht 22012036 Straf- en strafprocesrecht oude stijl 22012036 In  2016-17: nog een laatste keer de 

mogelijkheid het ba-2 vak 'Materieel strafrecht' 
van 10 ec te volgen, dat qua onderwijs en 
tentamen in een speciale, aangepaste 
modaliteit (en werkgroep) wordt verzorgd (incl. 
strafprocesrecht/formeel strafrecht) (zie BB en 
uSis);
aanmelden voor het tentamen in uSis: onder de 
benaming van het oorspronkelijke vak ‘Straf- en 
strafprocesrecht’ (2201 2036).
V.a. 2017-18: ipv. 'Straf- en strafprocesrecht'(10 
ec) moet het vak 'Materiel strafrecht' (10 ec ) 
én het vak 'Formeel strafrecht CE/civiel effect' 
(5 ec) worden behaald. Dwz. 15 ec ipv. 10 ec.

Internationaal recht 22012044 Public International Law 22014028 ba-3, sem 2 Voertaal Engels.
Studenten volgen eventueel aparte 
werkgroep, met aangepast onderwijs en 
aangepast tentamen.
Aanmelden voor nieuw en cijfer op nieuw.

Europees recht 22012046 Europees Recht 22014008 ba-2, sem 1
Geschiedenis vh Eur. Privaatrecht 22012040 Geschiedenis vh Eur. Privaatrecht 

(NOT)
22024104 vak van (c.q. wordt aangeboden) in opl. 

Notarieel recht
Geschiedenis vh Eur. Publiekrecht 22012042 History of European Public Law 

(keuzevak)
22967260 sem 1 vak uit oude cur. wordt aangeboden in de 

vorm van het nieuwe keuzevak; voertaal 
Engels

Burgerlijk procesrecht 22012022 Burgerlijk Procesrecht 22014020 ba-3, sem 1
Rechstfilosofie 22012050 Rechtsfilosofie I én 22014026 ba-3, sem 1

Rechtsfilosofie II 22014078 ba-3, sem 2 2x 5 ipv 10 ec
Bachelorscriptie Bachelorscriptie
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