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Over de opleiding
De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding. De opleiding kenmerkt zich door verdieping van kennis, inzichten en vaardigheden. Naast de
theorie staat de ontwikkeling van juridische competenties centraal. De opleiding bereidt u voor op
de zelfstandige beoefening van wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke
kennis. U kunt over de grenzen van de rechtsgebieden en van het nationale recht heen denken.

Studeren naast uw baan
Bij de Open Universiteit studeert u in deeltijd. Zo combineert u uw studie met werk en privéleven.
Onze masteropleidingen kenmerken zich door een gestructureerd programma, persoonlijke begeleiding, en cursussen waarbij de studeerbaarheid voorop staat. Hierdoor is het goed mogelijk uw
masteropleiding in twee jaar in deeltijd af te ronden maar een ander tempo is ook mogelijk. Past een
tweejarig programma niet goed bij uw persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg met een
studieadviseur een persoonlijk studiepad met u opgesteld.

Startmomenten
De wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid kent twee startmomenten: september en februari.

Online leren
De Open Universiteit biedt online activerend onderwijs aan. Dat is ideaal om op afstand en op een
zelfgekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, groepsbijeenkomsten en colleges, en het indienen van opdrachten verlopen
meestal via onze digitale leeromgeving.

Kenmerken van de opleiding
Alle vakken in de masteropleiding bieden een verdieping op het desbetreffende onderdeel van de
rechtsgeleerdheid. Daarmee bouwen zij voort op de kennis die in de bachelorfase is opgedaan.
De opleiding is niet alleen gericht op kennis van het positieve recht, die soms snel vergankelijk is,
maar richt zich op werkelijk inzicht in het recht, in een academische omgeving waarin de ‘waaromvragen’ veelvuldig gesteld worden. Als afgestudeerde moet u in staat zijn om permanent juridische
kennis te actualiseren en u eventueel op nieuwe terreinen te specialiseren. Dit veronderstelt nadruk
op het verwerven van academische vaardigheden van leren, het verwerven van een Europese en
internationale attitude, het vertalen van maatschappelijke vraagstukken, het reflecteren op het recht
en het zoeken naar vragen en problemen. Ook zoekt u naar antwoorden en oplossingen, verwerft u
analytisch vermogen en leert u kritisch denken, schrijven en presenteren.
Hierdoor zal een ‘buitenstaandersblik’ onstaan die moet leiden tot een beter inzicht in de inrichting,
opbouw en kenmerkende elementen van het Nederlandse recht en de invloed daarop van Europese
en andere rechtsculturen.
Om tegemoet te komen aan de vraag naar gespecialiseerde professionals in het beroepenveld biedt
de OU-masteropleiding een belangrijke mogelijkheid tot specialisatie. Binnen de master zijn vier
profielen ingericht zodat een behoorlijk tot zwaar accent kan worden gelegd binnen een van de
hoofdvakken. De mate van specialisatie is mede afhankelijk van de invulling van de vrijekeuzevakken
(deze beslaan een kwart van de opleiding).

Curriculum
De opleiding Master Rechtsgeleerdheid bestaat uit cursussen van in totaal 60 studiepunten (EC). De opleiding is verdeeld
over twee academische jaren die elk bestaan uit vier kwartielen en een zomerstop. Een kwartiel is een cursusblok van tien
weken met een tentamenweek.

Kwartiel 1
4 sept - 10 nov ‘17

Kwartiel 2
20 nov - 2 feb ‘18

Kwartiel 3
12 feb - 20 apr ‘18

Kwartiel 4
30 apr - 9 jul ‘18

		
JAAR 1
Verplicht algemeen deel

Profieldeel
Profiel privaatrecht

RM0004 Doorwerking van Europees recht in nationale
rechtsstelsels 10 EC		
		

RM0104 Methodologie van het van privaatrecht 10 EC

RM0002 Recht in context 5 EC		
		

RM0102 Europees
privaatrecht 5 EC*
Profiel Staats- en bestuursrecht

		
		
		

RM0204 Bestuurs (proces) recht in een veranderende rechtsorde
10 EC

		
		

RM0202 Staatsrecht in
beweging 5 EC
Profiel Strafrecht

		

		
RM0003 Strafrecht en mensen- RM0203 Strafrechtspleging in
		
rechten 7,5 EC
de gedigitaliseerde samenleving
			
7,5 EC
			 of
			
RM0103 Organisatiecriminaliteit
			
7,5 EC*
		

Profiel fiscaal recht

		
		
		
		

RM0303 Belastingrecht voor
particulieren en dga’s 7,5 EC

		

RM0304 Contemporary Issues in International Law 10 EC

RM0403 Fiscaal ondernemingsrecht 7,5 EC

Algemeen profiel

JAAR 2
Keuzedeel
RM0803 Insolventierecht 7,5 EC* RM1103 Europees mededingingsrecht 7,5 EC*

RM1003 Juridische aspecten van RM1203 Consumentenrecht 7,5 EC
financiële dienstverlening 7,5 EC*

RM1323 Omgevingsrecht I				
RM2003 Vergelijkend constitu				
tioneel recht 7,5 EC
			
RM0603 Internationaal
RM0703 Sanctierecht 7,5 EC
RM0903 Strafrechtelijk bewijs
strafrecht 7,5 EC		
7,5 EC
RM1503 Fiscaal concernrecht
7,5 EC

RM1603 Internationaal en		
EU-belastingrecht 7,5 EC
Eindopdracht

RM990 Scriptie 15 EC

RM990 Scriptie 15 EC

RM990 Scriptie 15 EC

RM990 Scriptie 15 EC

* voor deze cursus is onbegeleide inschrijving na het vaste startmoment mogelijk

De standaardprogrammering is gebaseerd op 30 EC per jaar, waardoor u de opleiding in twee jaar kunt afronden.
Het programma kent vier delen: verplicht algemeen, verplicht profiel, keuzedeel en afstudeerscriptie. In het derde en
vierde kwartiel van het eerste jaar kiest u de profielvakken. U kiest uit de lijst twee vakken van in totaal (ten minste)
15 EC. Wilt u een profielaantekening op uw bul ontvangen? Dan kiest u de profielvakken die bij dat profiel horen.
De vier profielen zijn Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, Strafrecht en Fiscaal Recht. Maakt u geen keuze voor een
profiel dan maakt u een vrije keuze uit de profielvakken van in totaal (ten minste) 15 EC. In een persoonlijk adviesgesprek
met de studieadviseur van de master kunnen we samen uw optimale studiepad samenstellen. Het is niet verplicht het
tweejarig programma te volgen. U kunt, wanneer u dat nodig acht, een kwartiel overslaan en een eigen tijdpad volgen.
Let daarbij wel op wanneer welke cursus geprogrammeerd staat. Vanzelfsprekend is de afronding van uw studie dan op
een later tijdstip.

www.ou.nl/studieaanbod/MAR
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Kwartielen 2017-2018
Het academisch jaar is onderverdeeld in vier kwartielen.

Kwartiel

Tentamenweek

1

13 t/m 18 november 2017

4 september 2017 t/m 10 november 2017

		
2
20 november 2017 t/m 2 februari 2018
3

		
4

5 t/m 10 februari 2018

12 februari 2018 t/m 20 april 2018

23 t/m 28 april 2018

30 april 2018 t/m 6 juli 2018

9 t/m 14 juli 2018

Zomerperiode

27 t/m 31 augustus 2018

Tentamen
Sommige cursussen sluiten af met een schriftelijk tentamen met open vragen, maar de meeste mastercursussen sluit u
af met een paper. Cursussen van 5 of 7,5 EC bestrijken één kwartiel en aan het einde daarvan sluit u deze af met een
tentamen (dat kan dus een paper, tentamen of een combinatie zijn). Cursussen van 10 EC bestrijken twee kwartielen.
U kunt een tentamen of opdracht twee maal herkansen: tijdens de tentamenweek van het opvolgend kwartiel en aan het
einde van de 12 maanden inschrijfduur.

Karianne Albers, universitair hoofddocent bestuursrecht

‘Regels en vergunningstelsels die nu gelden voor het bouwen van een woning zijn
over enkele jaren al weer verouderd.
Wie op niveau wil meedraaien, moet daarom niet alleen het positieve recht kennen,
maar vooral ook de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen’

Accreditatie
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid geaccrediteerd
op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de
kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
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Cursussen
Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels
In deze cursus staat centraal de verwevenheid van het Europese en het nationale recht in een
gedeelde rechtsorde. Aan de orde komen leerstukken van wetgeving, implementatie, rechtsbescherming en grondrechten vanuit Europees perspectief. Hoe is de verhouding van deze leerstukken tot
regelgeving, rechtsbescherming en grondrechten op nationaal niveau? Op welke wijzen worden de
nationale regelgeving en rechtsbescherming beïnvloed? Belangrijke rol speelt de jurisprudentie van
het Hof van Justitie van de Europese Unie en de wisselwerking met het EVRM.

Het recht in context
Recht is een complex verschijnsel dat meerdere aspecten omvat. Recht heeft te maken met weten regelgeving. Bovendien leeft recht niet alleen in boeken maar ook in de omstandigheden en
handelingen van mensen en tenslotte heeft recht te maken met bepaalde beginselen of waarden
die het recht wordt geacht te verwezenlijken. Elk van deze aspecten moet op een andere manier
ondervraagd worden. In deze cursus staan we stil bij de overeenkomsten en verschillen tussen
manieren waarop de rechtswetenschappen en andere (sociale) wetenschappen vragen stellen en
beantwoorden over recht. Een rechtsvraag begint met een bepaald probleem of een kwestie en
toetst vervolgens op basis van geldend recht of iets mag of niet mag. Een empirische vraag over het
recht begint met een juridische kwestie en toetst vervolgens aan hand van de praktijk of dit ook zo
werkt. De vraagt of iets hoort begint met een juridische of praktische kwestie en toetst deze vraag
aan het kader van filosofische uitgangspunten. Telkens is het toetsingskader anders. Ook de bronnen
en onderzoeksmethoden verschillen per onderzoeksstrategie.

Methodologie van het privaatrecht (profiel Privaatrecht)
De cursus is gericht op het verwerven van gedegen en grondige kennis van de dogmatiek, grondslagen en rechtsverwerkelijking in het (Europees en Nederlands) privaatrecht. Bijzondere aandacht
wordt besteed aan de Europees-privaatrechtelijke dimensie van het Nederlands privaatrecht aan de
hand van Asser 3-I* (Europees en Nederlands vermogensrecht). De cursus is interactief opgezet en
gerelateerd aan onderzoek van RW-medewerkers privaatrecht: aan de hand van een tiental digitaal beschikbare colleges wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste grondslagen van het
Nederlands vermogensrecht, tegen de achtergrond van relevante (standaard-)arresten van de Hoge
Raad en het Hof van Justitie van de EU.

www.ou.nl/studieaanbod/MAR
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Europees privaatrecht (profiel Privaatrecht)
Deze cursus heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de toenemende verwevenheid tussen Europees recht en Nederlands recht. Op het grensvlak hiervan tekent zich zelfs een tendens af die kan
worden aangeduid als Europees privaatrecht. De cursus heeft ten minste drie doelen: bestudering en
kennisverwerving van het Nederlandse en Europese privaatrecht, ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van het bestaande en wordende internationaal privaatrecht en het eenvormige recht, alsmede het verwerven van gedegen competenties op het gebied van de rechtsvergelijking en de toepassing van Europese en nationale beginselen van het privaatrecht. Een en ander zal
met name worden gerealiseerd in nauwe samenhang met erkend onderzoek op de desbetreffende
terreinen, en in samenwerking met de desbetreffende onderzoekers.

Bestuurs(proces-)recht in een veranderende rechtsorde
(profiel Staats- en bestuursrecht)

De cursus Bestuurs(proces)recht in een veranderende rechtsorde heeft ten doel om ten aanzien
van een aantal geselecteerde, samenhangende onderwerpen een verdiepende studie op het terrein
van het bestuurs- en bestuursprocesrecht aan te bieden. Hierbij wordt verdieping nagestreefd door
aandacht te besteden aan de meer theoretische grondslagen van dit rechtsgebied. Daarnaast wordt
er aandacht besteed aan onderwerpen die nog niet in eerdere fasen van de opleiding aan bod kwamen. Vanzelfsprekend gaat ook aandacht uit naar de Europese en internationale dimensies van het
bestuursrecht. Het vak is onderverdeeld in een drietal thema’s:
A. grondslagen en systeem;
B. rechtsbescherming;
C. overheid en privaatrecht.

Wilma Dreissen, universitair hoofddocent strafrecht

‘Het profiel strafrecht behandelt hoe de overheid kan en moet optreden
tegen nieuwe vormen van criminaliteit, maar ook welke grenzen zij in
acht moet nemen bij de opsporing, vervolging, berechting en sanctionering van strafbare feiten’

Staatsrecht in beweging (profiel Staats- en bestuursrecht)
De student vergaart verdiepende kennis over het constitutionele recht op het niveau van het wetenschappelijke debat, met in het bijzonder aandacht voor de grondslagen en beginselen, actuele ontwikkelingen in de sfeer van wetgeving en rechtspraak. De student krijgt zicht op de relatie alsmede
de relatie met het bestuursrecht en op de betekenis van/relatie met metajuridische vraagstukken.

Strafrecht en mensenrechten (profiel Strafrecht)
De cursus is een verdieping van de cursussen Formeel Strafrecht en Materieel Strafrecht uit de
bachelorfase. Het strafrecht wordt vanuit het perspectief van de bescherming van mensenrechten
bekeken en wordt ingegaan op het belang en de waarde daarvan. Er komen een aantal rechten
en waarborgen aan bod zoals die onder andere in het Europees Verdrag ter bescherming van de
Rechten van de Mens (EVRM) en de fundamentele vrijheden en het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie staan. Bekeken wordt of de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie in de pas
loopt met de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven door het Europese Hof voor de rechten
van de mens respectievelijk het Hof van Justitie.
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Strafrechtspleging in de gedigitaliseerde samenleving (profiel Strafrecht)
De cursus ‘Strafrecht in een gedigitaliseerde samenleving’ behandelt strafrecht en strafrechtspleging in relatie tot de digitalisering van de samenleving en heeft aldus kenmerken van strafrecht, criminologie en soms ook sociologie. De cursus
is toegespitst en verdiepend in die zin dat wordt ingezoomd op vraagstukken van strafrecht in ‘cyberspace’ en tegelijk
verbredend omdat strafrechtspleging wordt bestudeerd tegen de achtergrond van een omvattende maatschappelijke
ontwikkeling, met niet alleen aandacht voor rechtsvragen maar ook voor de werking van het recht (‘law in action’).
Het volgen van de cursus vereist geen kennis van digitale techniek, wel interesse in de maatschappelijke en juridische
betekenis van digitalisering.

Organisatiecriminaliteit (profiel Strafrecht)
In deze cursus wordt het hele veld van organisatiecriminaliteit, State crime en State-corporate crime (organisatiecriminaliteit gepleegd door de overheid al dan niet in samenwerking met private bedrijven), en de relatie tussen deze vormen van
criminaliteit en mensenrechten verkend. Er wordt ingegaan op verschijningsvormen en oorzaken (nationaal en internationaal), het wettelijk kader en op mogelijke reacties op deze vormen van criminaliteit. Het betreft een relatief nieuw aandachtsveld binnen de criminologie, waarbij het niet om de traditionele criminaliteit zoals vermogens- en geweldsdelicten
gaat, maar om de criminaliteit die wordt gepleegd door mensen die in het algemeen sociaal gerespecteerd worden en
een zeker aanzien hebben vanwege hun beroep.

Belastingrecht voor particulieren en dga’s (profiel Fiscaal Recht)
In deze cursus worden de belangrijkste regelingen in de inkomstenbelasting behandeld, waarmee particulieren en
directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) worden geconfronteerd. U krijgt een compleet overzicht van regelgeving en
jurisprudentie. Zo verdiept u zich onder meer in de inkomstencategorieën loon, resultaat uit overige werkzaamheden,
waaronder de terbeschikkingstellingsregelingen, periodieke uitkeringen en verstrekkingen, inkomsten uit de eigen woning, inkomen uit aanmerkelijk belang en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Naast theoretisch inzicht verwerft
u praktische vaardigheden die u in staat stellen om zelfstandig te signaleren wanneer mogelijk sprake is van een fiscaal
probleem dat u vervolgens aan de hand van de relevante fiscale bronnen zelfstandig kunt analyseren en uitwerken.

www.ou.nl/studieaanbod/MAR
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Fiscaal ondernemingsrecht ( Profiel Fiscaal Recht)
In deze cursus worden de regelingen in de inkomstenbelasting behandeld waarmee natuurlijke personen die winst uit onderneming genieten, worden geconfronteerd. U krijgt een compleet overzicht
van regelgeving en jurisprudentie. Zo verdiept u zich onder meer in het fiscale ondernemingsbegrip,
ondernemerschap voor de inkomstenbelasting, totaal- en jaarwinst, fiscale balans en ondernemersfaciliteiten. Daarnaast komen de overdracht/staking van de onderneming en de daarbij relevante
doorschuiffaciliteiten aan bod. Naast theoretisch inzicht verwerft u praktische vaardigheden die u in
staat stellen om zelfstandig te signaleren wanneer mogelijk sprake is van een fiscaal probleem dat u
vervolgens aan de hand van de relevante fiscale bronnen zelfstandig kunt analyseren en uitwerken.

Internationaal recht
In dit vak leert u de kaders waarbinnen staten zich kunnen bewegen. U leert bijvoorbeeld wat de
rechtssubjecten zijn van het internationale recht en welke rechten deze hebben, wat de bronnen zijn
en waar u die kunt vinden, wat staten kunnen doen bij onderlinge conflicten en dat internationale
uitspraken geen jurisprudentie vormen zoals in het nationale recht. Kortom, onderwerpen als rechtssubjectiviteit, rechtsvorming, rechtshandeling, rechtsgebied, geschillenbeslechting, jurisdictie en
staatsaansprakelijkheid komen aan de orde. Maar, dat is niet alles, want in dit vak oefent u tevens uw
academische vaardigheden. Het vak is opgebouwd uit vijf casus. U gaat eerst zelf aan de slag met het
maken van een onderzoeksplan. In de virtuele klassen leert u welke vragen u moet stellen om een
internationaalrechtelijke casus te kunnen analyseren. Vervolgens werkt u met twee of drie collegastudenten de casus uit. In het hele traject krijgt u veel feedback van de docent op uw (individuele en
groeps)werk.
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Studiebegeleiding
Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele en groepsactiviteiten. Het bestuderen van ons veelvuldig geprezen studiemateriaal, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dat u het best
uitkomt binnen onze online leeromgeving die hiervoor speciaal is ingericht. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact
met de docent en medestudenten. Voorbeelden hiervan zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. Dergelijke online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.

Jan Willem Sap, hoogleraar Europees recht

‘De verplichtingen die voortvloeien uit de beginselen van de voorrang en de volle
werking van het Unierecht behoren niet alleen vanuit de rechtspraak van het
Hof van Justitie te worden bekeken, maar ook vanuit het perspectief van de
rechtsorde van de lidstaten die zich aan de beginselen dienen aan te passen’

Bijeenkomsten
Per kwartiel worden groepen studenten gevormd. De docent organiseert begeleidingsactiviteiten zoals de (virtuele) bijeenkomsten, tentamenvoorbereiding of nabespreking van tussentijdse opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten gaat de docent
inhoudelijk in op de leerstof en bereidt u zich voor op het tentamen. Begeleidingsactiviteiten vinden doorgaans plaats in de
avonduren of op zaterdag.

Studiebegeleiding
De docent is het gezicht van de cursus en verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. Hij of zij bewaakt aan
de hand van opdrachten en (zelf )toetsen uw voortgang binnen de cursus. Een mentor volgt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen, en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en mogelijke problemen
rondom studieaanpak en –planning. Stelt u geen prijs op groepswerk, bijeenkomsten, begeleidingsactiviteiten en mentoraat dan kunt u een aantal van onze cursussen ook volledig zelfstandig bestuderen en tentamen doen.

MijnOU en de digitale leeromgeving
Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar
via MijnOU, uw persoonlijke online portal bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze digitale leeromgeving
yOUlearn, tentamenroosters en onze uitgebreide digitale bibliotheek.
yOUlearn is uw digitale leeromgeving. Hier vindt u uw cursus(sen), communities, studietaken, discussiegroepen en aanvullende informatie vanuit de faculteit. yOUlearn is een omgeving waar u contact heeft met medestudenten en docenten.
U kunt er bestanden plaatsen om zo online informatie uit te wisselen. Hiermee heeft u waar u maar bent, toegang tot uw
studiewerkplek.
De OU beschikt over een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Kluwer Navigator en Opmaat, zodat u toegang heeft tot zeer veel jurisprudentie,
handboeken en commentaren.

www.ou.nl/studieaanbod/MAR
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Praktische informatie
Aanvragen advies
Wanneer u wilt starten met de masteropleiding en u bent toelaatbaar, kunt u op onze website
www.ou.nl/studieaanbod/MAR door middel van een aanvraagformulier een advies van de studieadviseur van de master
aanvragen. In het daaropvolgende contact wordt op basis van uw vooropleiding, persoonlijke omstandigheden en beschikbare tijd bekeken of u zich voor het standaardprogramma kunt inschrijven, of dat een persoonlijk studiepad op maat beter
bij u past. Gekoppeld aan dit persoonlijk studieadvies ontvangt u ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke
vrijstellingen en een indicatie van de studiekosten.

Vragen?
Heeft u een vraag over de masteropleiding of wilt u graag meer informatie voor het
maken van de juiste studiekeuze? Neem dan gerust contact met ons op via
E info@ou.nl of via T + 31 (0) 45 - 576 28 88 (ma-vrij: 10.00 -16.30 uur).

Toelating en inschrijving
Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan is formele toelating vereist. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een bachelorgetuigschrift Nederlands recht op wo-niveau.
Bent u eenmaal toegelaten, dan volgt inschrijving voor het standaard programma of voor het met u afgesproken individuele studiepad.
Wanneer u niet direct toelaatbaar bent maar een hbo-opleiding heeft afgerond, moet u eerst een schakelprogramma doorlopen. Na afronding hiervan kunt u alsnog aan de masteropleiding beginnen. Meer informatie hierover vindt u op
www.schakelzone.nl.

Kosten
De Open Universiteit is verplicht om twee verschillende bedragen collegegeld te berekenen. Wettelijk collegegeld wordt
gerekend wanneer u nog niet eerder een hbo- of wo-diploma heeft behaald. Heeft u wel een hbo- of wo-diploma? Dan
heeft u in uw eerdere studieverleden al gebruik gemaakt van door de overheid gefinancierd onderwijs en wordt het instellingscollegegeld berekend. Het collegegeld hoeft u niet per jaar te betalen. U betaalt alleen collegegeld voor de cursussen
waarvoor u zich aanmeldt.
Wettelijk collegegeld is €65,11 per studiepunt.
Instellingscollegegeld is € 143,49 per studiepunt voor een mastercursus.

Fiscale aftrekbaarheid
Wanneer u uw studie nodig heeft voor uw huidige of toekomstige baan dan kunt u mogelijk uw studiekosten aftrekken van
uw inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de belastingdienst.
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Wat levert de opleiding u op?
Competenties
Als afgestudeerde heeft u:
- Grondige kennis van en inzicht in het geldende (Nederlandse en Europese) recht, alsmede de grondbeginselen en de
systematiek daarvan, zowel wat betreft materiële als formele aspecten
- Grondige kennis van en inzicht in het deelgebied van de gekozen specialisatie
- Diepgaand inzicht in de onderlinge samenhang tussen de verschillende deelgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, straf(proces)recht, alsmede de Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke aspecten van de deelgebieden
- Diepgaand inzicht in de samenhang, verschillen, overlap – zeker op het terrein van de grondbeginselen, maatschappelijke
context, uitvoering, handhaving, en systematiek – van de regelgeving in de verschillende deelgebieden.
Als afgestudeerde bent u in staat om:
- juridische kennis te verzamelen en te ordenen;
- literatuur te analyseren en te interpreteren;
- zelfstandig verbanden te leggen tussen de verschillende deelgebieden;
- kritische, relevante vragen te stellen;
- over juridische problemen een gefundeerde mening te vormen
- nieuwe juridische oplossingen te bedenken en te beargumenteren;
- opgedane kennis (schriftelijk/mondeling) op heldere wijze over te brengen op specialisten en niet-specialisten;
- deel te nemen aan wetenschappelijk debat op het deelgebied van de gekozen specialisatie;
- zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek van enige omvang op te zetten, uit te voeren op en hierover te rapporteren.

Arbeidsperspectief
Een deel van de afgestudeerde meesters in de rechten gaat aan de slag als advocaat of rechter, maar de meeste afgestudeerden gaan of zijn al aan de slag in een ander juridisch beroep. Veel van onze alumni werken als bestuursrechtelijk jurist
bij de overheid. Ook werken juristen in het bedrijfsleven als bedrijfsjurist of juridisch adviseur. Sommigen ambiëren een
wetenschappelijke carrière en kiezen daarom voor een promotietraject aan de Open Universiteit of elders.
Veel afgestudeerde juristen komen uiteindelijk niet terecht in een specifiek juridische functie, maar gaan bijvoorbeeld aan
het werk als manager, beleidsmedewerker, ambtenaar, directiesecretaris, journalist of personeelsfunctionaris.

Internationale titel
Na afronding van de opleiding ontvangt u het getuigschrift Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Als afgestudeerde mag
u dan de titel Master of Laws, (LLM) voeren. Deze titel is internationaal erkend. U mag ook kiezen voor het voeren van de
Nederlandse titel meester (mr.).
De afgeronde wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid, vooraf gegaan door een afgeronde juridische wo-bacheloropleiding
of een afgeronde opleiding HBO-Rechten met een schakelprogramma, levert civiel effect op. Met een afgeronde masteropleiding met civiel effect kunt u worden toegelaten tot de opleiding voor advocaat, rechter of officier van justitie, de
zogenoemde togaberoepen.
Met een juridisch verwante HBO- of wo-vooropleiding levert de afgeronde wo-masteropleiding wel de graad LLM op,
maar heeft deze geen civiel effect.

www.ou.nl/studieaanbod/MAR
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