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I

De masteropleiding omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar.
De opbouw van de master in academisch jaar 2014-2015 is als volgt:

-6 verplichte vakken
-Verplichte stage
-Scriptie
Een overzichtelijk jaarschema van deze master vind je op www.vu.nl. Ga naar de opleidingspagina onder het kopje
‘Opleidingen’ en kijk daar onder het kopje ‘Inhoud van de studie’.
Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de
opleiding vind je in de Onderwijs- en Examenregeling van de Master Ondernemingsrecht.
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Master Ondernemingsrecht - Keuzevakken
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Actualiteiten burgerlijk recht Periode 1

6.0

R_Act.burg.r

Arbeidsrecht- Individueel

Periode 1

6.0

R_ArbeidRI

Common Law and
Language

Periode 4, Periode 5

6.0

R_Com.law.l

Industriële eigendom

Periode 4

6.0

R_Indu.eig.

International Arbitration

Periode 4

6.0

R_Int.com.ar

International Company Law Periode 1

6.0

R_Int.comp.l

International Intellectual
Property Law

Periode 4

6.0

R_Int.prop.l

International Labour Law:
Periode 4
Multinational Corporations in
a Globalizing World

6.0

R_Int.lab.l

International Tax Law

Periode 2

6.0

R_Int.tax.l

International Trade and
Investment Law

Periode 1

6.0

R_IntTIl6e

Rechtsfilosofie

Periode 4

6.0

R_Rechtsfilo

Verdieping arbeidsrecht

Periode 1+2+3

12.0

R_Verdarb

Master Ondernemingsrecht, afstudeerrichting Ondernemingsrecht aan de Zuidas
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Corporate finance en
effectenrecht

Periode 3+4

6.0

R_Corp.finan

Goederen- en
contractenrecht voor
ondernemingen

Periode 1+2

9.0

R_GoedCon9

Internationaal
ondernemingsrecht

Periode 3+4

6.0

R_Int.ondern

Masterclass
ondernemingsrecht

Periode 1+2

9.0

R_MCond9

Privatissimum

Periode 3+4

6.0

R_Privatissi

Stage ondernemingsrecht

Periode 5

6.0

R_Stage.Ond

Actualiteiten burgerlijk recht
Vakcode

R_Act.burg.r (201751)

Periode

Periode 1

Credits

6.0
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Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Docent(en)

mr. J.L. Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

400

Doel vak
Door bespreking en analyse van recente rechtspraak van de Hoge Raad
wordt de kennis van en het inzicht in het burgerlijk recht vergroot.
Bovendien wordt, doordat de docent tijdens het college het debat met de
studenten zoekt, de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid vergoot. Door de
paper wordt de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid vergroot.
Inhoud vak
Dat is op voorhand niet precies te zeggen, omdat het gaat om actuele
rechtspraak van de Hoge Raad. Die is uit de aard der zaak nog niet
bekend. Te zeggen is wel dat onderwerpen op het terrein van het
contractenrecht, het onrechtmatige daadsrecht en het goederenrecht
besproken zullen worden.
Onderwijsvorm
Het college is uitgesproken interactief. Er wordt op socratische wijze
gedoceerd. De docent volgt in grote lijnen het volgende stramien:
- Hoe luidde de casus?
- Wat was de rechtsvraag?
- Wat waren de verschillende alternatieven voor beantwoording?
- Welke argumenten spreken voor en welke tegen de verschillende
alternatieven?
- Wat heeft de Hoge Raad beslist?
- Wat waren precies de overwegingen die aan die beslissing ten grondslag
lagen?
- Hoe is de uitspraak te beoordelen; welke kritiek is mogelijk?
Toetsvorm
Het vak wordt getoetst aan de hand van de volgende onderdelen:
- Geroosterd schriftelijk tentamen.
- Paper(s).
Literatuur
De kern van de opgegeven stof wordt gevormd door de te bespreken
rechtspraak. Per college worden zo 5 tot 6 uitspraken van de Hoge Raad
voorgeschreven. Niet alleen het arrest moet bestudeerd worden, maar ook
de Conclusie A-G. Daarnaast wordt eventueel, afhankelijk van het
onderwerp, nadere literatuur voorgeschreven.

Arbeidsrecht- Individueel
Vakcode

R_ArbeidRI ()

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Coördinator

mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate

Docent(en)

mr. L. van den Berg, mr. dr. W.L. Roozendaal, prof. dr.
mr. W.H.A.C.M. Bouwens

Lesmethode(n)

Werkgroep, Hoorcollege

Niveau

400

Doel vak
Arbeidsrecht draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding; 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12. Het heeft de volgende leerdoelen.
Met het onderwijs wordt de op basisniveau aanwezige kennis over het
arbeidsrecht van de student verdiept. Na het met goed gevolg afsluiten
van dit vak kan de student:
• regels op het gebied van het Nederlandse individuele arbeidsrecht
toepassen op een praktijksituatie;
• een complexe casus op het gebied van het Nederlandse individuele
arbeidsrecht oplossen (bijvoorbeeld een ontslagzaak), en de belangen van
de verschillende belanghebbenden in het arbeidsrechtelijke veld (zoals
werknemers- en werkgeversorganisaties en regering) plaatsen en
inschatten;
• een standpunt innemen inzake het Nederlandse individuele arbeidsrecht
en dit met wetenschappelijke argumenten onderbouwen;
• zelfstandig ontwikkelingen in het arbeidsrecht doorgronden en deze op
hun juridische merites beoordelen.
Inhoud vak
In het vak Arbeidsrecht – Individueel verdiept de student zijn kennis
over verschillende aspecten van het individuele arbeidsrecht. De te
behandelen onderwerpen vormen een afspiegeling van de thema’s die in
theorie en praktijk de meeste aandacht krijgen, zoals het ontslagrecht,
de vormgeving van in arbeidsovereenkomsten veelvoorkomende bedingen,
loon, gelijke behandeling en arbeid en zorg. Wekelijks bereiden
studenten een casus voor. Na afronding van het vak heeft de student een
grondige kennis van de belangrijkste leerstukken uit het individuele
arbeidsrecht en is hij in staat op theoretisch en praktisch niveau een
complex arbeidsrechtelijk vraagstuk op te lossen. Arbeidsrecht
Individueel is als onderdeel van Verdieping Arbeidsrecht verplicht voor
studenten die de afstudeerrichting arbeidsrecht volgen, maar als
zelfstandig vak is het ook zeer geschikt als keuzevak voor andere
masterstudenten.
Onderwijsvorm
Wekelijkse voorbereidingsopdrachten voor werkgroepen. Tijdens de
werkgroepen toelichting op het thema door de docent; bespreking van
huiswerkopdrachten en discussie over de stof.
Maximaal 30 studenten kunnen deelnemen aan het vak. Bij overinschrijving wordt een oplossing gezocht zodat alle belangstellenden een
plek in een werkgroep zal worden aangeboden.
Toetsvorm
Het vak wordt getoetst aan de hand van de volgende onderdelen:
- Geroosterd schriftelijk tentamen.
- Paper(s).
Literatuur
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• W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Van der Grinten
Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.
• Wettenbundel van W.L. Roozendaal, Arbeidswetgeving, Deventer: Kluwer,
laatste druk; of van G.J.J. Heerma van Voss, Wetgeving Sociaal Recht,
Den Haag: Bju, laatste druk.
• Jurisprudentiebundel (zie Blackboard voor verkrijgbaarheid)
Studieleidraad Arbeidsrecht – Individueel 2013-2014 verschijnt op
Blackboard.
Intekenprocedure
De inschrijving voor het vak Arbeidsrecht Individueel verloopt via het
vak Verdieping arbeidsrecht.
Overige informatie
Het vak maakt deel uit van het samenwerkingsverband met de UvA (master
Arbeidsrecht). Het onderwijs en het tentamen kunnen worden geroosterd op
locaties van de UvA.
Het vak is het eerste deel van het vak Verdieping Arbeidsrecht, maar kan
ook zelfstandig gevolgd worden.

Common Law and Language
Vakcode

R_Com.law.l (200993)

Periode

Periode 4, Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. F.M. Gilligan

Examinator

mr. F.M. Gilligan

Docent(en)

mr. F.M. Gilligan

Lesmethode(n)

Werkgroep

Niveau

400

Doel vak
Doing business in a globalized world involves using English as lingua
franca. Speaking about law in English necessitates the use of English
legal terminology to colleagues, clients, institutions and business
partners alike. Proper understanding English legal terminology can only
be learned by exposure to the differences between the civil and common
law system when translating from civil law.
Students of this course receive a solid grounding in the theory,
language and practice of the Common Law (Anglo-American) legal system
taught, in English, by a native speaker, who is also a qualified
practicing solicitor. Moreover, the lecturer is experienced in the
differences between common and civil law and specializes in comparative
law.
Participation in this course makes future foreign legal study and
employment more likely.
Inhoud vak
Appreciation of the problems of civil to common law translation:
- The historical development of the common Law System;
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- The British Constitution;
- The court structure;
- The English judiciary;
- The English Legal Profession;
- Criminal procedure and substantive criminal law;
- The English law of contract and the concept of Consideration;
- British Company law.
Onderwijsvorm
Dynamic peer reviewed group feedback. Continuous joint assessment.
Students answer study questions in class which they have prepared at
home and react to each others answer. The teacher guides and deepens the
topic in the tutorials.
Student self study from English Legal Textbooks followed by Socratic and
exercise based weekly tutorials (werkgroepen) of 2 academic hours.
High standard of preparation and self study.
Full attendance and participation compulsory.
The weekly interim assignments are a requirement for participation in
the tutorials.
Literatuur
The course will be assessed by the following components:
- Paper(s).
- Presentation(s).
- Assignment(s).
- Moot court - Pleading exercise
- Attendance in class.
Bonus points can be earned by weekly interim assignments.
Overige informatie
Students who do not attend the first lesson automatically lose course
place.
Minimally 90% course attendance required - gives access to examination.
Student self study from English Legal Textbooks followed by Socratic and
exercise based weekly tutorials (werkgroepen) of 2 academic hours.
High standard of preparation and self study.
Full attendance and participation compulsory.
A maximum number of students (24) can attend this course.

Corporate finance en effectenrecht
Vakcode

R_Corp.finan (201612)

Periode

Periode 3+4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. dr. R. Mellenbergh

Examinator

mr. dr. R. Mellenbergh

Docent(en)

prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, mr. dr. R. Mellenbergh

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkcollege
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Niveau

500

Doel vak
Doel van dit vak is om de student inzicht te geven in de juridische
aspecten van de financieringspraktijk met betrekking tot grote
ondernemingen en de algemene beginselen van het effectenrecht (Wet op
het financieel toezicht en regelgeving gebaseerd op de Wet op het
financieel toezicht).
Inhoud vak
Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:
- Algemene beginselen van de Wet op het financieel toezicht (Wft);
- Wijzen van financiering van een onderneming;
- De juridische aspecten van een beursgang (de zogenaamde primaire
markt), een beursnotering (de zogenaamde secundaire markt), en openbare
biedingen;
- Transparantie en marktmisbruik;
- Corporate governance;
- Toezicht en handhaving.
Zowel de Wet op het financieel toezicht als aspecten van het
ondernemingsrecht (Boek 2 BW) komen tijdens deze cursus aan bod.
Onderwijsvorm
Er wordt gedurende 9 weken elke week een hoorcollege gegeven. Het eerste
gedeelte van de hoorcolleges wordt verzorgd door docent Geert
Raaijmakers of Rik Mellenbergh van de VU, het tweede gedeelte van de
hoorcolleges wordt verzorgd door diverse gastdocent afkomstig van één
van de bij de Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas aangesloten
advocatenkantoren. De hoorcolleges vinden afwisselend plaats op de VU en
ten kantore van de bij de Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas
aangesloten advocatenkantoren. In de hoorcolleges worden
praktijkvoorbeelden besproken. De colleges zijn interactief.
Tevens zijn er 6 werkgroep bijeenkomsten waarin casusposities worden
behandeld door docent Rik Mellenbergh van de VU.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen.
Literatuur
- L.J. Silverentand (red.), Hoofdlijnen Wft, Recht en Praktijk
Financieel Recht, FR6, Deventer: Kluwer, 2011.
- P. van Schilfgaarde, bewerkt door Jaap Winter, Van de BV en de NV,
Deventer: Kluwer, vijftiende druk, 2009 (gedeeltelijk).
- Raaijmakers en Vermeulen, Ondernemings- en effectenrecht 2012 – 2013,
Nijmegen: Ars Aequi Libri, 17de druk, 2012.
- R. Mellenbergh & G.T.M.J. Raaijmakers, European Regulation of Company
and Securities Law 2013 – 2014, Nijmegen: Ars Aequi Libri, Third
Edition, 2013 (aanbevolen).
- Diverse tijdschriftartikelen en jurisprudentie die aan het begin van
de collegereeks op Blackboard worden geplaatst.
Aanbevolen voorkennis
Tot aanbeveling strekt voorkennis van het ondernemingsrecht (Dit vak
wordt verzorgd binnen de VU Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas).
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Overige informatie
Dit vak wordt gedoceerd binnen de VU master Ondernemingsrecht.Andere
studenten kunnen niet deelnemen aan dit vak.

Goederen- en contractenrecht voor ondernemingen
Vakcode

R_GoedCon9 ()

Periode

Periode 1+2

Credits

9.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Docent(en)

prof. mr. R.P.J.L. Tjittes, mr. B. Breederveld, mr. J.L.
Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

500

Doel vak
De student heeft (diepgaande) kennis van het ondernemingsrechtelijke
goederen- en contractenrecht; De student is in staat literatuur en
juridische bronnen op het gebied van het ondernemingsrechtelijke
goederen- en contractenrecht te analyseren en interpreteren en daarover
kritische vragen te stellen; De student is in staat kennis van het
ondernemingsrechtelijke goederen- en contractenrecht toe te passen in
complexe casus en creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen; De student is in staat een wetenschappelijk juridisch betoog
op het gebied van het ondernemingsrechtelijke goederen- en
contractenrecht te schrijven.
Inhoud vak
Aandacht zal uitgaan naar: Beginselen van contractenrecht;
Precontractuele fase; Mergers & Acquisitions; Commerciële contracten ;
Vertegenwoordiging en lastgeving; Beginselen van goederenrecht;
zekerheden in de praktijk; Kredietdocumentatie; Insolventie.
Onderwijsvorm
Het vak bestaat uit hoorcolleges. Op de hoorcolleges wordt telkens een
specifiek onderwerp behandeld. De behandeling van de onderwerpen
geschiedt aan de hand van de in de syllabus opgenomen casusposities. Van
de studenten wordt een actieve deelname aan de colleges verwacht. Ter
voorbereiding van elk hoorcollege dienen de studenten de casusposities
(case studies) voor te bereiden. De oplossing van de casus moet aan de
hand van de te bestuderen literatuur en rechtspraak worden gevonden.
Tijdens het college wordt door de docent voor een algemeen juridisch
kader gezorgd. De studenten worden gestimuleerd tot kritische benadering
van de te behandelen problematiek alsmede tot het geven van een eigen
mening.
Toetsvorm
De kennis van de studenten wordt getoetst aan de hand van een
schriftelijk tentamen bestaande uit een aantal casus. Bij elk van de
casus horen vragen die gericht zijn op de oplossing van de in het kader
van de casus gerezen problemen, alsmede worden vragen gesteld waarbij de
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studenten verzocht wordt om een kort juridisch betoog te houden ter
verdediging van een bepaalde mening.
Literatuur
De literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Industriële eigendom
Vakcode

R_Indu.eig. (201564)

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. drs. T.F. Westenbroek

Examinator

mr. drs. T.F. Westenbroek

Docent(en)

prof. dr. M.R.F. Senftleben, mr. drs. T.F. Westenbroek,
H.N. Scholtens

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkcollege

Niveau

400

Doel vak
- Het verwerven van kennis van de rechtsobjecten, de manier waarop het
recht wordt verkregen en tenietgaat, alsmede de inhoud en omvang van de
voornaamste industriële eigendomsrechten; en van inzicht in de
overeenkomsten en verschillen tussen de afzonderlijke rechten;
- Het ontwikkelen van het vermogen zelfstandig problemen op dit
rechtsgebied te kwalificeren en op te lossen;
- Het ontwikkelen van het vermogen dit rechtsgebied in de grotere
context van het bevorderen van innovatie en eerlijke mededinging te
plaatsen, en de op dit rechtsgebied geldende normen in het licht van de
vrijheid van mededinging en de vrijheid van meningsuiting kritisch te
heroverwegen.
Inhoud vak
Industriële eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op
immateriële goederen. Deze rechten zijn bij uitstek van belang voor het
bedrijfsleven. Het vak omvat met name de volgende onderdelen:
• Octrooirecht, regelt rechten op uitvindingen;
• Modellenrecht, regelt rechten met betrekking tot de vormgeving van
producten;
• Merkenrecht, beschermt de merken die ondernemingen gebruiken om hun
goederen en diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen;
• Handelsnaamrecht, beschermt de naam die een onderneming voert;
• Ongeoorloofde mededinging, goeddeels ongeschreven recht dat normen
stelt voor het gedrag van marktdeelnemers.
In het kader van de bespreking van deze onderdelen komen actuele
businessstrategieën betreffende research en development, marketing,
branding en portfolio management aan de orde.
Naar hun aard zijn rechten op het terrein van de industriële eigendom
niet aan landsgrenzen gebonden. Het vak heeft dan ook een duidelijk
internationale dimensie via overeenkomsten als het Unieverdrag van
Parijs en het TRIPS-verdrag. Het Europese recht en het beleid van de
Europese Commissie spelen een grote rol, o.a. in de vorm van Europese
richtlijnen.
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Onderwijsvorm
Per week wordt twee uur hoorcollege gegeven. Verder worden drie
werkcolleges aangeboden waarin oefencasus worden besproken.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
Verplichte literatuur en jurisprudentie
1. Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht,
10e druk, Deventer: Kluwer 2011.
2. De op Blackboard in de loop van de cursus beschikbaar gestelde
jurisprudentie.
Aanbevolen literatuur
1. T. Cohen Jehoram/C.J.J.C. van Nispen/J.L.R.A. Huydecoper, Industriële
Eigendom – Deel 2: Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2008.
2. C.J.J.C. van Nispen/J.L.R.A. Huydecoper/T. Cohen Jehoram, Industriële
Eigendom – Deel 3: Vormen, namen en reclame, Deventer: Kluwer 2012.
3. Ch. Gielen/D.W.F. Verkade (red.), Tekst & Commentaar Intellectuele
Eigendom, 3e druk, Deventer: Kluwer 2009.
Aanbevolen voorkennis
Aanbevolen wordt om in periode 1 het vak Auteursrecht te volgen;
verplicht is dit echter niet. Problemen op het gebied van het recht van
de industriële eigendom gaan vaak samen met kwesties op het gebied van
auteursrecht.

Internationaal ondernemingsrecht
Vakcode

R_Int.ondern (201613)

Periode

Periode 3+4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. M. Zilinsky

Examinator

mr. M. Zilinsky

Docent(en)

prof. mr. P. Vlas

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

500

Doel vak
Het doel van het vak is het leren oplossen van internationale problemen
van privaatrechtelijke aard, waarbij meerdere rechtstelsels voor de
toepassing in aanmerking komen, in het bijzonder problemen waarbij
ondernemingen zijn betrokken.
Inhoud vak
Internationaal ondernemingsrecht kan worden omschreven als het geheel
van regels betreffende (privaatrechtelijke) onderwerpen die
internationale aspecten vertonen, doordat zij met meerdere
rechtsstelsels zijn verbonden. Ook in de bedrijfsjuridische praktijk zal
men met deze internationale rechtsverhoudingen te maken krijgen. Denk
aan internationale koopcontracten, internationale samenwerkingen (joint
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ventures) tussen ondernemingen, gevallen van internationale
productenaansprakelijkheid, erkenning van buitenlandse rechtspersonen,
geldigheid van rechtskeuze- en forumkeuzeclausules in internationale
contracten, etc. Daarbij rijzen vragen naar het op de rechtsverhouding
toepasselijke recht en de rechtsmacht van de Nederlandse rechter.
Onderwijsvorm
Het vak bestaat uit hoorcolleges. Op de hoorcolleges wordt telkens een
specifiek onderwerp behandeld. De behandeling van de onderwerpen
geschiedt aan de hand van de in de syllabus opgenomen casusposities. Van
de studenten wordt een actieve deelname aan de colleges verwacht. Ter
voorbereiding van elk hoorcollege dienen de studenten de casusposities
(case studies) voor te bereiden.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
Naast de stof van de colleges dienen bestudeerd te worden nader op te
geven gedeelten uit:
• P. Vlas, Rechtspersonen, Praktijkreeks IPR, deel 9, ApeldoornAntwerpen: Maklu 2009;
• L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlands Internationaal
Privaatrecht, 10e druk, Deventer: Kluwer 2012;
• Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen en Wetten,
uitgave T.M.C. Asser Instituut/Stichting Ars Aequi;
• Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak, uitgave T.M.C. Asser
Instituut.
• Teksten en documenten beschikbaar via Blackboard
Overige informatie
De verplichte onderdelen van de masteropleiding Ondernemingsrecht zijn
niet als losse keuzevakken te volgen!

International Arbitration
Vakcode

R_Int.com.ar (200953)

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

dr. J.J. van Haersolte-van Hof

Docent(en)

dr. J.J. van Haersolte-van Hof

Lesmethode(n)

Lezing

Niveau

400

Doel vak
The objectives of this course are to promote academic education and to
encourage critical and independent thinking. Upon completion of the
course, the student will be able to practice professionally in the field
of arbitration. To this effect, the course discusses realistic problems
so that students will be able to resolve such legal problems on a sound
theoretical and pragmatic basis.
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Inhoud vak
The focus of the course is on commercial arbitration. There will be some
discussion of procedural aspects of international investment
arbitration. Students are expected to be familiar with basic concepts of
private international law.
The course focuses on a combination of practical and theoretical issues.
While some elements are taught on a structured, theoretical setting
(i.e. the workings of a typical international arbitration law), other
components of the course are taught on the basis of practical, reallife, examples (such as drafting appropriate arbitration clauses).
Onderwijsvorm
The format generally consists of lectures. Active participation of
students is expected.
A maximum of 30 students can participate in the course.
Toetsvorm
The course will be assessed by the following components:
- Scheduled written examination.
- Presentation(s).
- Assignment(s).
Literatuur
Previously, a reader was compiled with a selection of texts from
different handbooks. Probably, and depending on availablity, for the
2013/2014 course a single textbook will be prescribed (Redfern and
Hunter on International Arbitration, student edition), together with a
selection of basic materials (case law and arbitration rules).

International Company Law
Vakcode

R_Int.comp.l (200936)

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. dr. B.H.A. van Leeuwen

Examinator

mr. dr. B.H.A. van Leeuwen

Docent(en)

mr. W.J.M. van Veen, prof. mr. A.F. Verdam, prof. mr.
G.T.M.J. Raaijmakers, prof. mr. J.B. Huizink, dr. P.
Iglesias Rodriguez, mr. dr. B.H.A. van Leeuwen

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkcollege

Niveau

400

Doel vak
The course is intended for students from abroad as well as for regular
students of the faculty. Through international trade and transnational
activities of companies as well as non-commercial organizations,
contacts with companies and organizations of different national laws
are becoming more intense. National laws in these areas differ in many,
often unexpected ways. The objective of this course is to broaden the
perspective and understanding of differences in legal approaches to
commercial and non- commercial organizations and deepen the knowledge
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and insight of international influences, especially the law of the
European Union on company and corporation law.
Inhoud vak
- Introduction: different approaches in company law;
- Basics of European company Law;
- Law of trusts, foundations and associations;
- Internal governance of companies;
- The position of directors and supervisors;
- Rights and obligations of shareholders;
- Supervision on financial markets.
Onderwijsvorm
The lectures focus on presenting and discussing the main issues of the
subject matter.
Toetsvorm
Scheduled written examination.
Literatuur
An overview of the materials to be studied will be published on
Blackboard.

International Intellectual Property Law
Vakcode

R_Int.prop.l (200991)

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

prof. dr. M.R.F. Senftleben

Examinator

prof. dr. M.R.F. Senftleben

Docent(en)

prof. dr. M.R.F. Senftleben

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

500

Doel vak
The course provides an overview of the international legal framework for
the protection of intellectual property (IP).
Participants will obtain a general understanding of the role of IP
protection in international trade, underlying policy considerations and
the current debate on imbalances in the international protection system.
Participants will acquire the ability to identify and solve problems
arising from the international nature of intellectual property, and the
ability to assess the current IP system critically in the light of
social, cultural and economic needs in developing and developed
countries.
Inhoud vak
The course focuses on the principles and minimum standards of protection
established in the Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works, the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property and, in particular, the Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS). The following issues will be dealt
with in particular:
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• IP protection and public health;
• The balance between IP protection and freedom to create;
• The regulation of market access in the pharmaceutical industry;
• Further current topics on the international IP agenda.
International intellectual property registration systems constitute an
additional topic of the course. The Madrid System for the International
Registration of Marks and the Patent Cooperation Treaty will be
discussed.
Onderwijsvorm
During the lectures (two hours per week), the international legal
framework for the protection of intellectual property will be introduced
and discussed. During the seminars, this knowledge will further be
enhanced by exploring specific problem areas, such as patent protection
and public health, copyright protection and freedom of information in
the digital environment, and trademark protection and advertising
regulations.
A maximum of 50 students can participate in the course. Participation in
the seminars is compulsory.
Toetsvorm
The course will be assessed by the following components:
- Scheduled written examination.
- Presentation(s).
Literatuur
The course will be based on the following book:
WIPO Intellectual Property Handbook - Policy, Law and Use,
2nd edition, Geneva, 2004
WIPO Publication No. 489(E),
ISBN 92-805-1291-7
Please download an electronic copy of the book for free at:
http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/
The course material also offers short summaries of copyright, trademark
and patent protection that may serve as a first introduction to the main
branches of protection.
Additional commentary literature can be found in the library of the VU
University, such as:
Ricketson/Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights –
The Berne Convention and Beyond, 2nd ed., Oxford 2006.
Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, 3rd ed.,
London 2008.

International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
Vakcode

R_Int.lab.l (200948)

Periode

Periode 4
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Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

prof. dr. K. Boonstra

Docent(en)

prof. dr. K. Boonstra

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

400

Doel vak
The impact of globalisation of trade on labour law and the protection of
workers is potentially vast. In order to present themselves as suitable
places of establishment or production of goods and services, countries
are tempted to compete on the price of labour. Labour law that covers
all workers in the supply-chain is non-existent, ‘ old-school’ methods
of legislating are insufficient to deal with this issue. During the
course this problem will be reviewed and developments will be studied.
Through a general introduction in international labour law students will
be made familiar with the institutional framework of the International
Labour Organisation and the legal nature of international labour law
(from both a global and a regional perspective), and various legislative
techniques, material aspects and the impact of international social law
on the national legal orders. Recent developments in international
labour law concerning the application of private law! doctrines on
liability and tort on breach of human rights by multinational
corporations will be studied and students will work on effective cures
and remedies.
Inhoud vak
Through the course several topics are discussed:
• The institutional framework within which international labour law has
come into existence;
• The legal nature of international labour law and various legislative
techniques;
• The main principles of international labour law;
• Methods to apply international labour law in the supply-chain of
multinational corporations;
• Case-law (f.i. Wal-mart, Adidas, Coca cola) concerning the application
of international labour law;
• Alternative regulation, corporate codes and international collective
bargaining;
• The impact of international labour law on the national legal order.
Onderwijsvorm
Sharing of knowledge and participation in order to learn from all the
different labour law systems.
A maximum of 25 students can participate in the course.
Toetsvorm
The course will be assessed by the following components:
- Take home examination.
- Paper(s).
- Presentation(s).
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Literatuur
To be announced.

International Tax Law
Vakcode

R_Int.tax.l (200949)

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Docent(en)

prof. dr. mr. F.P.G. Potgens, mr. G.F. Boulogne, mr. drs.
B.B. de Mik, mr. R.R. van der Heide, mr. dr. R.A. Wolf

Lesmethode(n)

Lezing

Niveau

400

Doel vak
The student will acquire a structured understanding of the concepts and
principles of international tax law. He/she will know:
• what to look for when dealing with international tax situations;
• the right questions to ask;
• the different approaches of national tax systems; and
• how to apply tax treaties.
Perhaps most importantly, the student will obtain an overview of the
framework of international tax law. This will provide him/her with the
background knowledge and the confidence to pursue specific enquiries
independently.
Inhoud vak
This course discusses the principles and mechanisms of international
(direct) taxation of companies, the contents and effects of EU corporate
tax directives and the impact of EU case-law on the tax systems of EU
Member States. The emphasis is on concepts rather than on technical
details. The perspective is multilateral (mainly OECD and EU) rather
then domestic, although examples of approaches and systems of various
OECD Member States will be given.
Furthermore, there will be a course on VAT and custom duties in relation
to international trade.
Onderwijsvorm
For most of the combined lectures and tutorials, the students have to
prepare cross-border cases in which they will have to apply the acquired
knowledge. During those courses, students are asked to present their
answers and discussions will be initiated by the lecturer and students
are actively invited to be critical.
Toetsvorm
Scheduled written examination, with preference given to the exam being
conducted digitally.
Literatuur
- Michael Lang, Introduction to the Law of Double Tax Conventions,
Amsterdam: IBFD, 2010.
- Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer (eds.),
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Introduction to European Tax Law: Direct Taxation, Biddles: Spiramus
Press, 2010.
- European Commission, DG Taxation and Customs Union, VAT eLearning
course, created under the Community Cooperation Programme "Fiscalis
2013", version 2.00. This eLearning course will be available through
Blackboard.

International Trade and Investment Law
Vakcode

R_IntTIl6e ()

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

dr. H.M.G. Denters

Examinator

dr. H.M.G. Denters

Docent(en)

dr. H.M.G. Denters

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

400

Doel vak
The course contributes to all intended learning outcomes of the IBL
programme.
Inhoud vak
The course focuses on principles and rules that govern the world trading
system and foreign direct investments. Students successfully completing
the course should be able to understand relevant principles and rules,
and solve legal problems in the field of international trade and
investment relations.
Subjects covered are:
Economic globalisation, Sources and interpretation of International
Economic Law, Relationship with Environment/Human Rights and other
societal interests, interface between trade, investment and money, WTO
Membership, Covered agreements GATT, GATS, TRIPS, DSU, accession
protocols, Trade negotiating rounds, Principles of trade liberalization,
GATT and GATS comparison, MFN and NT /concept of ‘like’ product,
Preferential treatment of DCs, Exceptions to MFN/NT, General/ Security
exceptions, Safeguard measures, BoP measures, GSP schedules, SPS and
TBT, principles of investment law.
Onderwijsvorm
Students are expected to read the assigned literature in advance.
Literature consists of reading materials and lecture notes. Students
will need to study for 200 hours in total: overhead / classes / comments
/ assignments / literature.
Students must enrol for this course on VUnet.
Class attendance is mandatory.
Absent students (due to illness or other force majeur) must inform the
course coordinator by email.
A maximum of 30 students can participate in the course.
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Toetsvorm
Each student can acquire up to 100 points. The course will be evaluated
by three assignments. Assignments must be submitted to Blackboard and on
paper before the class/date indicated in the schedule below. Late
assignments will not be graded. There will be no written exam.
Criteria for grading your writings are:
- Problem statement and conclusion;
- Argumentation supported by legal sources;
- Structure in sections and paragraphs;
- Creativity;
- Conciseness and being to-the-point;
- Use of language.
Literatuur
- Simon Lester and Bryan Mercurio, World Trade Law, Text, Materials and
Commentary, Hart Publishing 2008.
- Materials on BlackBoard.
- Case law referred to in classes in http://www.worldtradelaw.net/.

Masterclass ondernemingsrecht
Vakcode

R_MCond9 ()

Periode

Periode 1+2

Credits

9.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. W.J.M. van Veen

Examinator

mr. W.J.M. van Veen

Docent(en)

mr. W.J.M. van Veen, prof. mr. J.B. Huizink

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkcollege

Niveau

500

Doel vak
Het doel van het vak is het verwerven van diepgaande kennis van en
gedegen inzicht in het vennootschapsrecht en de toepassing daarvan in de
(geavanceerde) ondernemingsrechtelijke praktijk.
Het doel van het vak valt uiteen in de volgende leerdoelen:
- De student heeft diepgaande kennis en begrip van fundamentele
leerstukken van het vennootschapsrecht, mede in relatie tot begrippen
uit de Boeken 3, 5 en 6 BW;
- De student heeft de vaardigheden en het inzicht om complexe
vraagstukken van vennootschapsrechtelijke aard te analyseren en op te
lossen;
- De student heeft gedegen inzicht in het intern functioneren van
vennootschappen en de onderlinge verhouding van de bij de vennootschap
betrokkenen;
- De student heeft gedegen inzicht in het belang van het
jaarrekeningenrecht en de plaats daarvan in het rechtspersonenrecht;
- De student heeft gedegen kennis van de verschillende vormen waarop
ondernemingen kunnen samengaan of worden gesplitst en de kenmerken
daarvan;
- De student heeft diepgaande kennis van de eigenschappen van
personenvennootschappen en gedegen inzicht in de verschijningsvormen en
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toepassingsmogelijkheden daarvan.
Inhoud vak
Besluit en stemrecht, Vertegenwoordiging van rechtspersonen, Bestuur en
toezicht, Aansprakelijkheid, Jaarverslaggeving, Aandeelhouderschap,
aandelen en kapitaal, Enquêterecht Fusie, splitsing en overnames,
Personenvennootschappen, Europees vennootschapsrecht.
Onderwijsvorm
Studenten krijgen tweemaal de gelegenheid om toetsvragen te maken en ter
beoordeling in te leveren om zo een indicatie te krijgen van hun niveau.
Toetsvorm
Eén schriftelijk tentamen.
Literatuur
Van Schilfgaarde/Winter, Van de BV en de NV, meest recente druk
Literatuur en jurisprudentie volgens syllabus.

Privatissimum
Vakcode

R_Privatissi (201566)

Periode

Periode 3+4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

prof. mr. A.F. Verdam

Examinator

prof. mr. A.F. Verdam

Docent(en)

prof. mr. A.F. Verdam

Lesmethode(n)

Werkcollege

Niveau

500

Doel vak
I, A 1-3, II B 1-5
- Training in mondelingen en schriftelijke vaardigheden;
- Verdieping van de ondernemingsrechtelijke leerstukken en toepassingen;
- Verbetering van inzicht in de praktische werking van een en ander, ook
tegen de achtergrond van het (internationale) bedrijfsleven.
Voor de eindtermen zie de OER (www.rechten.vu.nl/reglementen).
Inhoud vak
Actuele onderwerpen en ontwikkelingen in met name het ondernemingsrecht.
Onderwijsvorm
Werkgroepen - deelname aan de werkgroepen is verplicht.
Op interactieve wijze worden opdrachten en referaten van de studenten
besproken. Iedere student moet een presentatie houden over een
onderwerp, en een andere student treedt daarbij vervolgens als referent
op . Voorts wordt schriftelijk een opdracht gemaakt.
Toetsvorm
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De volgende onderdelen maken deel uit van de toetsing:
- Presentaties.
- Optreden als opponent/referent.
- Opdrachten.
- Verplichte deelname aan de werkgroepen.
Literatuur
Literatuur wordt per onderwerp opgegeven.

Rechtsfilosofie
Vakcode

R_Rechtsfilo (201811)

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

dr. mr. L.D.A. Corrias

Docent(en)

dr. mr. I. Rosenthal

Lesmethode(n)

Werkgroep

Niveau

400

Doel vak
Dit vak draagt in het bijzonder bij aan de academische vorming van de
student (zie artikel 3 lid 2.OER):
De student leert een zelfstandig oordeel formuleren over
rechtsfilosofische posities.
De student kan rechtsfilosofische stromingen vruchtbaar maken om een
zelfstandig oordeel te formuleren over juridische en maatschappelijke
kwesties.
De student leert door het houden van presentaties en het schrijven van
essays rechtsfilosofische kennis te communiceren.
De student verkrijgt inzicht in de rechtsfilosofische achtergronden van
juridische kennis.
Ook levert dit vak een bijdrage aan de persoonlijke ontplooiing van de
student, zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef en bevordert
het de uitdrukkingsvaardigheid (zie artikel 3 lid 3 OER):
De student verkrijgt inzicht in de ethische, maatschappelijke en
politieke dilemma's die in het recht verscholen liggen.
De student verbetert met behulp van referaten en essays zijn
uitdrukkingsvaardigheid.
Inhoud vak
De mastercursus rechtsfilosofie verschaft studenten met behulp van
primaire filosofische teksten een grondige verdieping van centrale
begrippen en debatten uit de rechtsfilosofie. De afgelopen jaren stonden
onder meer het tolerantiebeginsel, partijverbod en het vrijheidsbegrip
centraal en werden denkers besproken als Arendt, Foucault, Rawls,
Ricoeur en Schmitt. Naast inzicht in posities in de rechtsfilosofie
verheldert deze cursus ook hoe rechtsfilosofische stromingen vruchtbaar
gemaakt kunnen worden voor een kritische reflectie op het recht en
actuele politieke vraagstukken. Tijdens het vak zal veel aandacht worden
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besteed aan mondelinge vaardigheden (presentaties) en schriftelijke
vaardigheden (korte opstellen en een afsluitend paper). Dit vak staat
ook open voor studenten van de Faculteit Wijsbegeerte. Studenten van de
ffaculteit Wijsbegeert dienen voor het inschrijven voor dit vak tijdig
contact op te nemen met de vakcoordinator.
Onderwijsvorm
Referaten, bespreking van werkgroepvragen, discussies naar aanleiding
van de referaten en de stof.
Deelname aan de werkgroepen is verplicht. Aan het vak een maximaal
aantal studenten (25) deelnemen.
Toetsvorm
Het vak wordt getoetst aan de hand van de volgende onderdelen:
- Paper(s).
- Opdracht(en).
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt.
Overige informatie
De concrete invulling van dit vak wordt aan het begin van het studiejaar
2013-2014 bekend gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de coördinator.

Stage ondernemingsrecht
Vakcode

R_Stage.Ond (201614)

Periode

Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Niveau

500

Doel vak
Tijdens de stage draait de student mee in de praktijk van een van de aan
de Master deelnemende advocatenkantoren op de Zuidas. Doordat hij daar
praktische juridische problemen moet oplossen (of tenminste suggesties
daartoe moet aandragen), stukken schrijft, presentaties houdt en met
collega's van gedachten wisselt, neemt zijn kennis van het relevante
rechtsgebied toe, verbeteren zijn schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid en raakt hij bekend met de maatschappelijke
context waarin het recht functioneert.
Inhoud vak
Het zal steeds zo zijn dat de student tijdens de stage te maken krijgt
met problemen uit de ondernemingsrechtelijke rechtspraktijk. De
Zuidaskantoren zijn langs de lijnen van verschillende rechtsgebieden
opgesplitst in praktijkgroepen. Met welk onderwerpen de student precies
te maken krijgt, is afhankelijk van de praktijkgroep waar hij wordt
geplaatst.
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Onderwijsvorm
N.v.t.
Literatuur
N.v.t.

Verdieping arbeidsrecht
Vakcode

R_Verdarb (201752)

Periode

Periode 1+2+3

Credits

12.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate

Examinator

mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate

Docent(en)

prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, mr. dr. D.M.A. Bij de
Vaate, mr. R.F. Hoekstra, dr. mr. A. Stege

Lesmethode(n)

Werkgroep, Hoorcollege

Niveau

500

Doel vak
Verdieping Arbeidsrecht draagt bij aan de volgende eindtermen van de
opleiding; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Het heeft de
volgende leerdoelen.
Met het onderwijs wordt de op basisniveau aanwezige kennis over het
arbeidsrecht van de student verdiept. Na het met goed gevolg afsluiten
van dit vak kan de student:
• regels op het gebied van het Nederlandse individuele en collectieve
arbeidsrecht toepassen op een praktijksituatie;
• een complexe casus op het gebied van het Nederlandse individuele en
collectieve arbeidsrecht oplossen (bijvoorbeeld een ontslagzaak of een
reorganisatie), en de belangen van de verschillende belanghebbenden in
het arbeidsrechtelijke veld (zoals werknemers- en
werkgeversorganisaties, medezeggenschap, regering) plaatsen en
inschatten;
• een standpunt innemen inzake het Nederlandse individuele en
collectieve arbeidsrecht en dit met wetenschappelijke argumenten
onderbouwen;
• zelfstandig ontwikkelingen in het arbeidsrecht doorgronden en deze op
hun juridische merites beoordelen.
Inhoud vak
In het vak Verdieping Arbeidsrecht verdiept de student zijn kennis over
verschillende aspecten van het individuele en collectieve arbeidsrecht.
Het vak bestaat uit drie delen. In het eerste deel (Arbeidsrecht
Individueel) vormen de te behandelen onderwerpen een afspiegeling van de
thema’s die in theorie en praktijk van het individuele
arbeidsovereenkomstenrecht de meeste aandacht krijgen, zoals de
juridische positie van flexibele arbeidskrachten, het ontslagrecht en de
vormgeving van in arbeidsovereenkomsten veel voorkomende bedingen. In
het tweede deel (Arbeidsrecht Collectief) wordt aandacht besteed aan het
cao-recht in al zijn aspecten. Ook onderwerpen als het
medezeggenschapsrecht, het stakingsrecht en overgang van onderneming
komen aan de orde. In het derde deel wordt de kennis van het individuele
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arbeidsrecht en het collectieve arbeidsrecht geïntegreerd en is ruimte
voor beschouwing en discussie.
Onderwijsvorm
Wekelijkse voorbereidingsopdrachten voor werkgroepen. Tijdens de
werkgroepen in deel 1 en deel 2 toelichting op het thema door de
docent; bespreking van huiswerkopdrachten en discussie over de stof.
Tijdens de werkgroepen in deel 3 presentaties van studenten over hun
paper en discussie daarover.
De werkgroepen in Discussiedeel zijn verplicht. Maximaal 30 studenten
kunnen deelnemen per werkgroep; bij over-inschrijving wordt een
oplossing gezocht zodat alle belangstellenden een plek in een werkgroep
zal worden aangeboden.
Toetsvorm
Het vak wordt getoetst aan de hand van de volgende onderdelen:
- Geroosterd schriftelijk tentamen.
- Paper(s).
- Presentatie(s).
Literatuur
Arbeidsrecht individueel:
• W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Van der Grinten
Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.
• Wettenbundel van G.J.J. Heerma van Voss, Wetgeving Sociaal Recht, Den
Haag: Bju, laatste druk of die van W.L. Roozendaal, Arbeidswetgeving,
Deventer: Kluwer, laatste druk.
• Jurisprudentiebundel (zie Blackboard voor verkrijgbaarheid).
• Eventueel op Blackboard te plaatsen stukken Arbeidsrecht collectief.
• R.M. Beltzer & E. Verhulp, Capita selecta cao-recht, Den Haag: Boom
Juridische Uitgevers 2012.
• W.L. Roozendaal, Arbeidswetgeving 2012/2013, Deventer: Kluwer laatste
druk of G.J.J. Heerma van Voss.
• Wetgeving Sociaal Recht Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, laatste
druk.
• H.L. Bakels, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer:
Kluwer, laatste druk.
• Jurisprudentiebundel (zie Blackboard voor verkrijgbaarheid).
• Eventueel op Blackboard te plaatsen stukken.
Discussiedeel:
Hiervoor is geen aparte literatuur maar dienen de papers van
medestudenten te worden bestudeerd.
Een Studieleidraad verschijnt op Blackboard.
Intekenprocedure
Indien men slechts het onderdeel/vak Arbeidsrecht individueel wil volgen
dan is een inschrijving voor het vak Verdieping arbeidsrecht een
vereiste.
Overige informatie
Het vak maakt deel uit van het samenwerkingsverband met de UvA (master
Arbeidsrecht). Het onderwijs en het tentamen kunnen worden geroosterd op
locaties van de UvA.
Het vak Verdieping Arbeidsrecht is verplicht voor studenten die de
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afstudeerrichting Arbeidsrecht volgen, en kan ook gelden als
verdiepingsvak in de afstudeerrichting Privaatrecht. Het vak bestaat uit
drie delen. Het eerste deel is Arbeidsrecht Individueel. Dit kan als
zelfstandig vak gevolgd worden als men niet de Verdieping Arbeidsrecht
als geheel volgt. Het tweede deel is Arbeidsrecht Collectief. De eerste
twee delen worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Het derde
deel is het Discussiedeel. In dit deel moet een eerder ingeleverde paper
worden gepresenteerd en een stelling verdedigd. Aanwezigheid is
verplicht tijdens het Discussiedeel. Voor alle delen moet een voldoende
worden gehaald alvorens het vak kan worden afgesloten.
Bij over-inschrijving wordt een oplossing gezocht zodat alle
belangstellenden een plek in een werkgroep zal worden aangeboden. Kijk
op blackboard of neem desnodig contact op met de coordinator
(d.m.a.bijdevaate@vu.nl).
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