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Inleiding 
 
Voor u ligt het herziene Domeinspecifiek Referentiekader Rechtsgeleerdheid. Dit kader schetst de 
uitgangspunten van waaruit opleidingen invulling geven aan hun curricula. Het geeft aan wat mag 
worden verwacht van de inhoud en het niveau van opleidingen, wat opleidingen beogen te bereiken 
en wat de maatschappij derhalve kan verwachten van een afgestudeerde bachelor- en masterjurist. 
Het kader is nadrukkelijk geschreven voor de wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, die 
op basis van door hun zelf gekozen eindkwalificaties tot de Visitatiegroep Rechtsgeleerdheid 
behoren of, in het kader van een zogenaamde Toets nieuwe opleiding, willen gaan behoren. 
 
Het kader geeft geen uitputtende lijst aan van rechtsgebieden of juridische relevante 
aandachtsgebieden waartoe die opleidingen zich zouden moeten beperken. Evenmin rangordes, 
antwoorden op methodologische discussies of de wijze waarop een opleiding invulling geeft aan 
beroepseisen. Elke opleiding geeft zelf aan waar zij denkt te staan op die grote rechtsgeleerde 
wereldkaart. Formeel doet zij dat in de onderwijs- en examenregeling, materieel in de documenten 
die aan visitatiecommissies worden aangeboden bij het verzoek tot beoordeling van een opleiding 
ten behoeve van accreditatie. 
 
Wat wel wordt aangetroffen is een blauwdruk van hetgeen de wetenschap en maatschappij mag 
verwachten van een afgestudeerde, academisch opgeleide jurist - en dus van een juridische 
opleiding - in termen van kennis, attitude en vaardigheden. Dat het kader is herzien betekent 
geenszins dat de onder het oude kader aangeboden opleidingen niet meer van deze tijd zouden zijn. 
In tegendeel, ook het vorige kader droeg de opleidingen al op om open te staan voor nieuwe 
ontwikkelingen zoals de mondialisering van de maatschappij en de informatisering van de 
samenleving. Nadrukkelijker dan voorheen zijn in dit kader de kennis, attitude en vaardigheden die 
met hedendaagse ontwikkelingen samenhangen omschreven en worden opleidingen uitgedaagd 
daar in hun doestellingen en eindkwalificaties ook blijk van te geven. 
 
Het Disciplineoverleg Rechtsgeleerdheid denkt met dit Domeinspecifiek Referentiekader enerzijds de 
visitatiecommissies die de komende jaren opleidingsbeoordelingen moeten uitvoeren binnen de 
Visitatiegroep een adequate basis te hebben aangereikt om die beoordeling te kunnen uitvoeren. 
Anderzijds geeft het de noodzakelijke ruimte om een eigen, zo men wil onderscheidend, gezicht te 
geven aan de afzonderlijke opleidingen die in deze breed samengestelde Visitatiegroep worden 
aangeboden. 
 
 
Utrecht, december 2015 
 
 
Namens disciplineoverleg Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid, 
 
Prof.mr. A.M. Hol, 
voorzitter 
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Totstandkoming  
 
Op 18 december 2015 heeft het disciplineoverlegorgaan Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid (RDR) 
dit domeinspecifiek referentiekader vastgesteld, ten behoeve van opleidingsbeoordelingen van de 
Visitatiegroep WO Rechtsgeleerdheid. Het betreft een gezamenlijk kader domeinspecifieke eisen 
voor alle rechtsgeleerde bachelor- en masteropleidingen die de juridische faculteiten van de 
Nederlandse universiteiten aanbieden. Voorliggend domeinspecifiek referentiekader vervangt het 
referentiekader dat in december 2009 door de toenmalige Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid is 
vastgesteld. 
 
Onder opleiding wordt hierna uitsluitend verstaan: een opleiding die is opgenomen in het Centraal 
Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Waar hierna over 'jurist' wordt gesproken, wordt 
gedoeld op de academisch opgeleide juristen, tenzij anders vermeld. 
 
1. Rechtswetenschappelijke opleidingen en beroepen in maatschappelijke context 
 
Rechtsgeleerde bachelor- en masteropleidingen hebben tot doel disciplinebekwame en 
maatschappelijk betrokken juristen op te leiden en te vormen, met een kritische, academische geest, 
die in staat zijn zelfstandig probleemsituaties te ontleden teneinde een oplossing te formuleren. 
Daartoe moeten zij analytisch, kritisch evaluatief, maar ook synthetisch kunnen denken. Het 
wetenschappelijk niveau en de maatschappelijke relevantie van de opleiding moeten zijn 
gegarandeerd. Communicatieve vaardigheden, informatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden 
hebben nadrukkelijk een plaats in de opleidingen, waarbij voldoende aandacht is voor actuele 
ontwikkelingen in relatie tot hun maatschappelijke achtergrond. De academische opleiding tot jurist 
dient als het ware “in context” te worden beschouwd. 
 
De relatie tussen het recht en de samenleving verandert voortdurend. De samenleving is pluriform 
en kent een mondiale oriëntatie, waardoor zij almaar complexer wordt. Die ontwikkeling geldt ook 
voor het recht. Het recht bestaat al lang niet meer alleen uit Nederlandse wetgeving en rechtspraak, 
maar ontstaat evenzeer in interactie met internationale en Europese regelgeving en rechtspraak, via 
beleidsregels, aanbevelingen, convenanten, zelfregulering, Europese harmonisatie, beïnvloeding 
door rechtsvergelijking, enzovoorts. Burgers zijn mondig, het aantal rechtsregels blijft groeien en de 
samenleving is sterk gejuridiseerd. Europese integratie en mondialisering maken Europees recht, 
internationaal recht steeds belangrijker. De informatiemaatschappij van de 21e eeuw en haar 
juridische problemen, maar ook de verwachtingen die de samenleving heeft ten aanzien van het 
recht, trekken zich steeds minder aan van landsgrenzen, terwijl aan de andere kant de traditionele 
grenzen in juridische en maatschappelijke zin opnieuw aan belang winnen. Een afgestudeerd jurist 
moet, in welke context hij of zij ook komt te werken, daarom steeds vaker alert zijn op 
rechtssystemen en rechtsculturen van andere landen. 
 
Binnen de visitatiegroep Rechtsgeleerdheid worden opleidingen aangeboden die voorzien in de 
vraag naar academisch breed geschoolde juristen, generalisten, in het bijzonder voor de eerstelijns 
advisering en beleidsvoorbereiding en overigens op een veelheid aan plaatsen op de arbeidsmarkt. 
Daarnaast zijn er gespecialiseerde masteropleidingen die voorzien in afgestudeerden die zich kunnen 
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ontwikkelen tot academisch geschoolde specialisten en die zich op hun terrein kunnen meten met 
hun academische beroepsgenoten waar ook ter wereld. En tot slot zijn er opleidingen juist meer zijn 
gericht op verbreding van het rechtsgebied waarover de opleiding zich uitstrekt. 
 
Juristen werken in uiteenlopende functies en rollen. Er zijn meer juristen werkzaam buiten de 
traditionele juridische (toga)beroepen dan daarbinnen. De juridische opleidingen bereiden voor op 
deze traditionele beroepen, maar evenzeer op een veelheid aan andere werkzaamheden waarvoor 
academische attitude, kritische analyse, schrijf- en spreekvaardigheid vereist zijn en juridische 
deskundigheid gewenst is. De juridische opleidingen richten zich daarom niet alleen op de 
beroepsvereisten voor advocatuur, rechterlijke macht, fiscaliteit en notariaat, de zogenaamde 
togaberoepen, ook al vormen de beroepsvereisten de kern van bepaalde opleidingen. Alle 
opleidingen streven een goede afstemming na met de arbeidsmarkt door het onderhouden van 
contacten met het afnemend beroepenveld. Dat gebeurt onder meer via contacten met 
beroepsorganisaties en werkgevers, door middel adviesraden, met alumni, met gastdocenten, stages 
en loopbaanoriëntatie. Daarnaast moet een bachelorjurist voor wat betreft 
(onderzoeks)vaardigheden voldoende zijn toegerust om in beginsel te kunnen worden toegelaten tot 
een rechtsgeleerde (onderzoeks)master en een masterjurist tot een promotietraject, ook al kiest 
slechts een heel klein deel van de afgestudeerden voor een carrière als onderzoeker. 
 
In de ruim tien jaar dat de bachelor-masterstuctuur bestaat heeft zich geen nadrukkelijk 
beroepsperspectief voor de academisch opgeleide bachelorjurist ontwikkeld en bestaat er geen 
duidelijk identificeerbare arbeidsmarkt voor afgestudeerden met uitsluitend een academische 
bacheloropleiding (LL.B). Veel afgestudeerde bachelors werken in een juridisch relevante omgeving, 
maar daaruit is vooralsnog geen vertaalslag te maken die noodzaakt tot specifieke 
beroepsvaardigheidseisen voor een bacheloropleiding. De arbeidsmarkt voor academisch opgeleide 
juristen geeft nog steeds de voorkeur aan juristen met een afgeronde masteropleiding. Veruit de 
meeste studenten in de universitaire juridische opleidingen kiezen er daarom voor om na een 
bacheloropleiding ook een masteropleiding af te ronden. Niet alleen vanwege het verruimde 
arbeidsmarktperspectief, maar ook omdat het een wettelijke eis is voor de toegang tot de 
togaberoepen.  
Ook bacheloropleidingen streven er niettemin naar om studenten voor te bereiden op hun 
toekomstig bestaan als jurist. Dat kan door die beroepspraktijk herkenbaar te doen zijn in de inhoud 
en de samenstelling van het onderwijsprogramma, maar ook via extracurriculaire activiteiten en 
loopbaanvoorbereiding.  
 
Een ‘jurist’ is met de komst van juridische HBO-opleidingen niet meer als vanzelfsprekend iemand 
met een universitair getuigschrift dat kwalificeert voor de traditionele juridische beroepen (zittende 
en staande magistratuur; advocatuur; notariaat, belastingadviseur); een meester in de rechten (mr.). 
Hoewel ook de juristen met een HBO-opleiding de titel Bachelor of Laws (LL.B) mogen voeren, is er 
een duidelijk verschil tussen de HBO-opleidingen en de academische rechtswetenschappelijke 
opleidingen. Het onderscheidend kenmerk is dat in wetenschappelijke (juridische) opleidingen de 
fundamenten worden gelegd voor het eigen maken van de methode van rechtswetenschappelijk 
onderzoek, zoals tot uiting gebracht in de eindkwalificaties van de opleidingen. Dit komt vooral naar 
voren in de inhoud van het programma, de diepgang en de wijze waarop het recht wordt benaderd. 
De academische bachelor- en masteropleidingen richten zich op het opleiden van juristen die 
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onafhankelijk en kritisch hebben leren denken, die niet alleen antwoorden op vragen leren vinden, 
maar evenzeer vragen blijven stellen bij de antwoorden. De toegang tot de traditionele 
togaberoepen is wettelijk geregeld en vereist zowel een academische bachelorgraad (LL.B) als de 
graad Master of Laws (LL.M).1  
De LL.M-jurist zal in Nederland – en met name in de uitoefening van genoemde togaberoepen - in de 
meeste gevallen de equivalente titel meester in de rechten (mr.) voeren.  
 
2. Mogelijkheden tot (inter)nationale vergelijking 
 
Zowel buiten als binnen Europa worden rechtswetenschappelijke opleidingen gekenmerkt door hun 
zeer uiteenlopende inbedding en structuur, grote verschillen in toelating en studieduur. Daarnaast 
kennen alle landen afzonderlijke regelgeving ten aanzien van de toegang voor afgestudeerde juristen 
tot de advocatuur, rechterlijke macht, fiscaliteit en notariaat, welke van invloed is op de oriëntatie 
en het beoogde eindniveau. Curricula van opleidingen kunnen uiteraard worden vergeleken, maar 
een serieuze internationale benchmark van doelstellingen, niveau en oriëntatie van 
rechtswetenschappelijke opleidingen is vooralsnog niet mogelijk.  
 
De Duitse benchmarkorganisatie CHE staat niet open voor buitenlandse rechtenopleidingen, terwijl 
dat al wel is gedaan ten aanzien andere disciplines.2 Ook het EU-project Tuning Sectoral Framework 
for Social Sciences leidde niet tot een geharmoniseerde set van eindkwalificaties van en voor 
juridische opleidingen.3 Er zijn enkele nationale buitenlandse benchmarks van juridische opleidingen 
beschikbaar, zoals de Benchmarks for Law in Groot-Brittannië, waarin de vereiste kennis, 
vaardigheden en attitude van bachelors en masters zijn vastgelegd voor visitatie en accreditatie van 
de opleidingen aldaar.4 Bovendien is de bruikbaarheid hiervan voor continentaal-Europese 
opleidingen beperkt vanwege de grote verschillen tussen de rechtssystemen van Common Law en 
Civil Law.   
 
De Bologna- en Lissabonakkoorden hebben zeker op de inhoud van het juridisch onderwijs in de EU 
een harmoniserend effect gehad. In het kader van de toetreding tot de EU hebben nieuwe EU-
lidstaten hun opleidingen vaak al op de bachelor-masterstuctuur gebaseerd, de oude lidstaten zijn 
nog doende om hun onderwijssystemen te hervormen en te harmoniseren. Daarbij wordt soms 
gekozen voor oplossingen die juist de onderlinge vergelijkbaarheid weer bemoeilijken, zoals 
bijvoorbeeld in Duitsland, dat zich juist naar een gevarieerder opleidingsaanbod door ontwikkelt.5 

                                                                 
1 Bij Koninklijk besluit van 18 september 2008 (Stb. 2008, 383) de beroepsvereisten voor advocatuur en rechterlijke macht, 
en notaris gewijzigd in verband met de gelijkstelling in het kader van de vereisten voor toetreding tot gereglementeerde 
juridische beroepen, van de aan een hogeschool verkregen graad Bachelor, bij afronding van de opleiding HBO-rechten 
met een schakelprogramma, met de aan een universiteit verkregen graad Bachelor op het gebied van het recht. Het 
schakelprogramma omvat onderwijseenheden op het gebied van recht die worden aangeboden door een universiteit of de 
Open Universiteit met een totale studielast van ten minste 60 studiepunten.   
2 Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung: www.che.de . 
3 Uit het eindrapport van 2012: ‘Consequently, even the proto list of the competences required by students and future 
practitioners of law are still at this stage no more than embryonic.’ Tuning Sectoral Framework for Social Sciences – Final 
Report, 2008, blz. 45. Zie verder de landenoverzichten in annex 4 behorende bij het rapport 
(http://tuningacademy.org/sqf-social-sciences/?lang=en ). 
4 Er is een herziene versie in concept verschenen: Subject Benchmark Statement Law: Draft for Consultation March 2015 
(http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/SBS-consultation-Law-15.pdf ). 
5 Neue Wege in der Juristenausbildung, Essen, 2010, 
http://www.stifterverband.info/wissenschaft_und_hochschule/lehre/juristenausbildung/ . 

http://www.che.de/
http://tuningacademy.org/sqf-social-sciences/?lang=en
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/SBS-consultation-Law-15.pdf
http://www.stifterverband.info/wissenschaft_und_hochschule/lehre/juristenausbildung/
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Dit alles leidt tot de conclusie dat een serieuze internationale vergelijking van doelstellingen, niveau 
en oriëntatie van rechtswetenschappelijke opleidingen vooralsnog niet mogelijk is of in ieder geval 
niet zinvol is. 
 
Voor wat betreft de vergelijking van opleidingen op nationaal niveau kan worden vastgesteld dat 
tussen de juridische faculteiten in Nederland veel informatie-uitwisseling en afstemming plaatsvindt, 
onder andere over onderwijsvernieuwingen, onderzoek, de interpretaties van accreditaties en de 
invulling van de beroepsvereisten. Er is geregeld landelijk overleg tussen de decanen in de RDR; 
afgeleid daarvan komen zo nodig de portefeuillehouders onderwijs en de directeuren 
bedrijfsvoering bij elkaar om onderwijsgerelateerde, organisatorische en financiële onderwerpen te 
bespreken en ervaringen en gegevens uit te wisselen. Ten slotte vindt er regelmatig landelijk overleg 
en afstemming plaats op ambtelijk niveau in het Landelijk Overleg Beleidsmedewerkers. De RDR en 
de afzonderlijke faculteiten doen bovendien hun voordeel met de good practices die visitatiepanels 
constateren en waarvan zij in de beoordelingsrapportages aan de NVAO verslag doen. De RDR is in 
gesprek met vertegenwoordigers van het divers samengestelde, afnemende beroepenveld. Zo 
overlegt de RDR met de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten om ter 
precisering van de toepasselijke wettelijke bepalingen een standaard vast te stellen voor het ‘civiel 
effect’ van juridische opleidingen. Dat gebeurt in de vorm van een convenant.  
 
Er kan derhalve worden gesteld dat enige vorm van nationale benchmarking plaatsvindt, doorgaans 
in een informele sfeer, behalve daar waar het nationale onderwijsvisitaties betreft en de 
beperkingen met betrekking tot voornoemd convenant. In dat kader voert het discipline-overleg ook 
formele taken uit. 
 
3. Beroepsvereisten  
 
Bij en krachtens de wet is de toegang tot de rechterlijke macht, de advocatuur en het notariaat 
geregeld. In de praktijk betekent dit dat er eisen worden gesteld aan de inrichting van bachelor- en 
masteropleidingen die moeten voorzien in toelating tot vervolgopleidingen die opleiden voor 
functies in de rechterlijke macht, de advocatuur, het notariaat en de fiscaliteit.  
 
De opleidingen die voor voorbereiding op de vervolgopleidingen kiezen, maken dat in hun 
onderwijs- en examenregeling duidelijk door daarin de wettelijke beroepsvereisten en de nadere 
precisering ervan in het convenant, als hiervoor beschreven, nadrukkelijk op te nemen. De 
examencommissies van deze opleidingen zullen daartoe specifieke verklaringen afgeven, op basis 
waarvan de vervolgopleidingen kunnen bepalen of een opleiding aan bedoelde eisen voldoet. 
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4.  Eindkwalificaties van de bachelor- en masteropleidingen 
 
Op basis van nationale en relevante internationale vergelijkingen van eindkwalificaties bij 
vergelijkbare opleidingen en in een poging een maximale aansluiting te realiseren op het - zeer 
diverse - beroepenveld, maakt iedere rechtswetenschappelijke opleiding keuzes bij het opstellen van 
de eindkwalificaties. Deze maken deel uit van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van een 
afzonderlijke opleiding. Binnen deze eindkwalificaties komen ten minste drie categorieën aan de 
orde. 
 
A. Kennis en inzicht 
De afgestudeerde jurist beheerst de juridische kernleerstukken van het rechtsgebied of de 
rechtsgebieden waarop de opleiding zich oriënteert. Dat geldt zowel voor de materiële en formele, 
als voor de historische en theoretische aspecten ervan. 
 
Parate kennis alleen is echter niet voldoende. Opleidingen streven daarom naar het ontwikkelen van 
‘werkelijk inzicht in het recht’ bij hun studenten, in een academische omgeving waarin de ‘waarom-
vragen’ kunnen bloeien. Dat betekent dat naast de vorenbedoelde vakinhoudelijke kennis, 
methoden worden gedoceerd waarmee de nieuwste relevante ontwikkelingen en veranderingen 
kunnen worden bijgehouden. Inzicht in verschillen tussen grote juridische families (zoals tussen 
common en civil law), in de historische en filosofische ontwikkeling van het recht en voor zover de 
aard van de opleiding dit vereist of toelaat, in de methode van rechtsvergelijking, kunnen worden 
geïntegreerd in het onderwijs,. De afgestudeerd jurist moet aldus in staat zijn om permanent zijn 
juridische kennis te actualiseren en zich eventueel op nieuwe terreinen te specialiseren.  
 
B. Academische en juridische vaardigheden 
Het voorgaande veronderstelt een groeiende nadruk op het verwerven van academische en 
juridische vaardigheden: (een leven lang) leren en het verwerven van een internationale attitude. 
Het veronderstelt ook dat de afgestudeerd jurist in staat is te reflecteren op het recht en 
maatschappelijke vraagstukken kan vertalen naar de taal die het recht hanteert om die vragen op te 
lossen. Tijdens de opleiding wordt de student gestimuleerd te zoeken naar vragen en problemen én 
naar antwoorden en oplossingen; hij wordt in staat gesteld een analytisch vermogen te ontwikkelen 
en hij leert kritisch te denken, te schrijven en te presenteren. 
 
Daarbij is het vermogen om een juridische casus te kunnen formuleren en op te lossen essentieel. 
De afgestudeerd jurist dient daarvoor in staat te zijn op adequate wijze de relevante feiten te 
kunnen verzamelen, te verwerken en te waarderen en de rechtsregels daarop toe te passen. Van de 
jurist wordt verwacht dat hij een maatschappelijk probleem juridisch kan duiden en mogelijke 
handelingsrichtingen weet te schetsen. 
 
Een jurist moet bovendien in staat zijn juridische kennis en een juridisch oordeel schriftelijk en 
mondeling aan vakgenoten, maar ook in andere professionele omgevingen over te dragen. Daarmee 
staat de taal als werkinstrument van de jurist centraal. Een correcte, goede en heldere mondelinge 
en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal (of van de Engelse taal indien de voertaal van de 
opleiding (deels) Engelstalig is) is onontbeerlijk. Daarbij dienen studenten tijdens hun opleiding, 
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indien dit voor die opleiding relevant is, gelegenheid te krijgen kennis op te doen van de Engelse 
juridische terminologie in de huidige maatschappelijke context. 
 
c. Academisch burgerschap / attitude 
Tijdens de opleiding moet de aankomend jurist zich de rechtscultuur of de rechtsculturen eigen 
maken. Hij moet een beroepsethische houding ontwikkelen en zich ervan bewust zijn in welke maat-
schappelijke context het recht functioneert en wat, in samenhang daarmee, zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is. Het onderwijs en de onderwijsomgeving zijn de student hierbij behulpzaam. 
Het is belangrijk dat het onderwijs zodanig is ingericht dat maatschappelijke interesse wordt 
gestimuleerd en dat een natuurlijke belangstelling wordt gewekt voor juridische vraagstukken en het 
juridisch denken, evenals voor de functie van het recht in de samenleving. 
 
 
5.  Eindniveau 
 
Opleidingen dienen op transparante wijze aan te geven hoe studenten in staat worden gesteld het 
eindniveau te bereiken én op welke wijze studenten kunnen aantonen dat zij het eindniveau hebben 
bereikt. Daarvoor wordt de basis in de eerste plaats gevormd door de toetsresultaten, werkstukken 
en presentaties.  
 
Voor de juridische bacheloropleidingen geldt dat het bereikte eindniveau ook wordt weerspiegeld in 
een bachelorscriptie, bachelorthesis of eindwerkstuk, de benaming doet er niet toe. Het 
beantwoorden van een rechtsvraag met behulp van erkende rechtswetenschappelijke methoden en 
het verslag van het uitvoeren van het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt vormen daarvan de 
kern. 
 
De bachelorthesis - of een andere vorm van eindwerkstuk -  heeft niet als doel aan te tonen dat alle 
eindkwalificaties van de bacheloropleiding zijn behaald. Belangrijke vaardigheden als mondelinge 
vaardigheden worden daarmee bijvoorbeeld niet getoetst, evenals het inzicht in alle voor de 
bacheloropleiding relevante rechtsgebieden. Daarnaast speelt ook het gegeven dat in de meeste 
juridische bacheloropleidingen slechts een relatief gering aantal studiepunten beschikbaar is voor 
het eindwerkstuk. In de juridische bacheloropleidingen staat doorgaans het opdoen van 
onderzoeksvaardigheden, in de vorm methoden- en techniekenvakken, niet centraal. Het opdoen 
van onderzoeksvaardigheden is onderdeel van de algemene academische vorming van juristen en 
gebeurt vooral bij de behandeling van de afzonderlijke rechtsgebieden. Het staat opleidingen 
bovendien vrij om accenten aan te brengen die de eigen kleur van een opleiding weergeven. Die 
kleur zal dan ook tot uitdrukking komen in het eindwerkstuk. 
 
Voor de masterthesis geldt hetzelfde, met het verschil dat het verder ontwikkelen van 
onderzoeksvaardigheden in de masteropleiding  doorgaans een belangrijkere plaats inneemt, alleen 
al vanwege het feit dat het behalen van iedere juridische master in principe toegang geeft tot een 
promotietraject. Daarnaast worden er naast de reguliere masteropleidingen ook gespecialiseerde 
onderzoeksmasters aangeboden, waarin juist het opdoen van onderzoeksvaardigheden centraal 
staat. Bovendien wordt de ook voor de overige academische beroepspraktijk noodzakelijke 
verdieping pas in de masterfase bereikt. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de plaatsing van 
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de masterthesis in het curriculum, het doorgaans grotere aantal studiepunten dat in de master is 
ingeruimd voor het eindwerkstuk en de inhoudelijke eisen die daaraan worden gesteld.  
 
 
6. Algemene kenmerken en doelstellingen van de bachelor- en masteropleidingen 
 
Hierboven is reeds aangegeven dat het opleidingenpalet breed is, zowel in aantal, in de gekozen 
specialisaties als in kleur. Dat neemt niet weg dat juridische opleidingen gemeenschappelijke 
kenmerken hebben – en moeten hebben. Deze kenmerken hoeven niet bij elke opleiding in dezelfde 
mate aanwezig te zijn, maar ze moeten in de kern van iedere juridische opleiding wel enige 
weerklank vinden. Hoe opleidingen dat concreet doen, ligt vast in de Onderwijs- en Examenregeling 
(OER) van een opleiding. 
 
In rechtswetenschappelijke bacheloropleidingen staan de volgende kenmerken centraal:  
a. de maatschappelijke functie van het recht;  
b. de kernbegrippen van de voornaamste rechtsgebieden binnen het recht: het privaatrecht, het 

staatsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, het Europees recht, het internationaal recht en, 
voor fiscale en notariële opleidingen, het belastingrecht; 

c. het recht als samenhangend systeem;  
d. de theoretische grondslagen en de historische ontwikkeling van het recht en, voor fiscale en 

notariële opleidingen, de economische aspecten van het recht. 
 
In rechtswetenschappelijke masteropleidingen wordt de kennis van één of meerdere rechtsgebieden 
of specifieke onderwerpen daarbinnen, verder verdiept. Centrale kenmerken zijn: 
e. de maatschappelijke functie van het (rechts)gebied dat door de opleiding wordt bestreken, de 

grenzen alsook de betrekkelijkheid ervan;  
f. verdieping of verbreding van de kernbegrippen van één of meerdere rechtsgebieden (het 

privaatrecht, het staatsrecht, het bestuursrecht, het belastingrecht, het strafrecht, het Europees 
recht en het internationaal recht;  

g. de plaats van het bestreken rechtsgebied in het samenhangend systeem van het recht; 
h. de theoretische grondslagen en de historische ontwikkeling van het rechtsgebied en, voor fiscale 

en notariële opleidingen, economische aspecten van het recht. 
 
Met academische juridische opleidingen wordt voorts beoogd:  
i. het verwerven van kennis van en inzicht in het recht, waarbij het recht wordt beschouwd mede 

in zijn Europese, internationale en rechtsvergelijkende context; 
j. te reflecteren op de grenzen van het recht, alsook de betrekkelijkheid ervan; 
k. het verwerven van academische en juridische vaardigheden. Daaronder wordt in dit kader 

verstaan:  
1. het vermogen om als een academicus over het recht na te denken; 
2. het vermogen om met vakgenoten en met niet-juristen vanuit de opgedane kennis en het 

verkregen inzicht te communiceren, gebruikmakend van een analytische houding en 
uitstekende spreek- en schrijfvaardigheden; 

3. het vermogen tot het toepassen van een relevant wetenschappelijk instrumentarium;  
4. het vermogen om deel te nemen aan het wetenschappelijk debat; 
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5. het vermogen om kennis te vergaren, te waarderen, te verwerken en toe te passen; 
6. het vermogen om specifieke kennis op het gebied van het recht toe te passen in een bredere 

wetenschappelijke, historische, filosofische, ethische en maatschappelijk-culturele context; 
7. het vermogen om kritisch te kunnen omgaan met rechtsregels en rechtspraak en daarbij 

nieuwe oplossingen te zoeken en te vinden;  
8. het vermogen om nieuwe ontwikkelingen en nieuwe rechtsgebieden bij te houden en te 

exploreren; 
9. het vermogen om te gaan met de toenemende mondialisering, Europeanisering en 

internationalisering van het recht 
l. het ontwikkelen van academisch burgerschap dat besef inhoudt van een beroepsethische 

houding en bewustwording van de maatschappelijke context waarin het recht functioneert, 
alsmede de maatschappelijke verantwoordelijkheid die hiermee ontstaat voor de academisch 
opgeleide jurist. 
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