
 
 

17  
 

Bijlage 1B Eindkwalificaties van de opleidingen 
 
Eindkwalificaties bachelor Rechtsgeleerdheid Track Nederlands 
Recht  
  

Kennis en inzicht  
Een afgestudeerde van de opleiding Rechtsgeleerdheid - track Nederlands recht: 

1. kent de systematiek en de grondslagen van het Nederlands recht en van het 

Ondernemingsrecht en van het Internationale en Europese recht; 

2. heeft gedegen kennis van de verschillende disciplines in het recht, te weten het privaatrecht, 

staats- en bestuursrecht, strafrecht, en Europees recht, met inbegrip van het procesrecht; 

3. heeft basiskennis van en inzicht in de internationale aspecten van het recht; 

4. kent de actuele vraagstukken van het recht; 

5. is op de hoogte van de wordingsgeschiedenis van rechtssystemen en -beginselen; 

6. heeft inzicht in de plaats van het recht in de samenleving; 

7. heeft inzicht in de relatie van het recht met aanpalende wetenschapsgebieden zoals de 

economische en sociale wetenschappen, de geschiedenis en de filosofie; 

8. kent en begrijpt de systematiek van de rechtsvorming (procedureel en inhoudelijk); 

9. beschikt over basiskennis van buitenlandse rechtsstelsels; 

10. heeft kennis van en inzicht in de morele en ethische dimensie van het recht.  

 

Vaardigheden  
Een afgestudeerde van de opleiding: 

1. kan rechtsbronnen op de juiste wijze hanteren en daarbij gebruik maken van ICT; 

2. kan de verschillende aspecten van juridische problemen binnen een rechtsgebied analyseren 

en daarbij hoofd- en bijzaken goed onderscheiden; 

3. kan normen toepassen op casus; 

4. kan verschillende rechtsstelsels onderling vergelijken, verschillen en overeenkomsten 

analyseren en bevindingen betrekken op actuele juridische vraagstukken; 

5. kan op overtuigende wijze een betoog opzetten, zowel schriftelijk als mondeling, en kan 

opvattingen goed onderbouwen met argumenten;   

6. kan goed samenwerken, zowel met juristen als met niet-juristen; 

7. kan effectief mondeling en schriftelijk communiceren over juridische vraagstukken, zowel met 

juristen als met niet-juristen;  

8. kan actuele maatschappelijke vraagstukken duiden op basis van verworven juridische kennis 

en inzichten; 

9. kan uiteenlopende informatie rondom actuele maatschappelijke vraagstukken gestructureerd 

verwerken en beoordelen op de bruikbaarheid voor de aanpak van juridische problemen. 

  

Attitude  
Een afgestudeerde van de opleiding:  

1. stelt zich kritisch en onderzoekend op; 

2. denkt los van de waan van de dag; 

3. toont zich zelfstandig in doen en denken; 

4. handelt integer; 

5. beschikt over nuancerend vermogen; 

6. is resultaatgericht; 

7. heeft oog voor rechtvaardigheid; 

8. heeft oog voor de rol van het recht in de samenleving; 

9. durft stelling te nemen in het maatschappelijk debat.  
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Learning Outcomes bachelor Rechtsgeleerdheid Track 
Ondernemingsrecht2 
 

Knowledge and understanding 
A graduate of the Bachelor’s Law LLB – track Ondernemingsrecht understands:  

1. Thorough knowledge of the principles and concepts of positive Dutch law  

2. System and foundations of Dutch law  

3. Main outlines of the various disciplines in law, including private law, constitutional and 

administrative law, and European law  

4. Current issues in business law  

5. Development of legal systems and principles  

6. Place of law and economics in society  

7. Legal design of organisations and their funding  

8. Main outlines of macro-economics and business economics as relevant in legal context  

9. Main outlines of organisation science  

10. System of the formation of law (in terms of procedure and contents)  

11. Foreign legal systems   

12. International dimension of law and economics  

13. Moral/ethical dimension of law  

 

Skills  
1. Using legal sources (including the use of ICT)  

2. Analysing legal issues within a legal area  

3. Applying standards to a case  

4. Scrutinising financial reports  

5. Comparing different legal systems  

6. Thinking in a clear and structured manner  

7. Cogently formulating a simple discourse (in writing and orally)  

8. Communicating effectively (e.g., listening, presenting, writing)  

9. Negotiating  

10. Judging  

11. Assessing  

12. Processing information in a structured manner and assessing it on usability in solving 

problems 

13. Underpinning opinions  

14. Cooperating with experts from various disciplines  

 

Wider competences  
1. Critical and independent  

2. Explorative  

3. Objective  

4. Not swayed by popular opinion  

5. Independent in action and thought  

6. Incorruptible  

7. A sense of balance  

8. An eye for justice  

9. An eye for the role of law and economics in society  

10. Result-oriented  

 

 

                                                           
2 De eindkwalificaties van de Track Ondernemingsrecht zijn in het Engels geformuleerd 
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Eindkfwalificaties bachelor Rechtsgeleerdheid Track Internationaal 
en Europees Recht 
 

Kennis en inzicht 
Een afgestudeerde van de opleiding Rechtsgeleerdheid – track Internationaal en Europees Recht: 

  

1. kent de systematiek en de grondslagen van het Nederlandse, het Europese en Internationale 

recht; 

2. heeft gedegen kennis van de verschillende disciplines in het recht, te weten het privaatrecht, 

staats- en bestuursrecht, strafrecht en Europees en Internationaal recht, met inbegrip van het 

procesrecht; 

3. heeft basiskennis van en inzicht in de internationale aspecten van het recht; 

4. kent de actuele vraagstukken van het Nederlandse, Europese en internationale recht; 

5. is op de hoogte van de wordingsgeschiedenis van rechtssystemen en -beginselen; 

6. heeft inzicht in de plaats van het recht in de (mondiale) samenleving; 

7. heeft inzicht in de relatie van het recht met aanpalende wetenschapsgebieden zoals de 

economische en sociale wetenschappen, de geschiedenis en de filosofie; 

8. kent en begrijpt de systematiek van de Nederlandse, Europese en internationale 

rechtsvorming (procedureel en inhoudelijk; 

9. beschikt over basiskennis van buitenlandse rechtsstelsels; 

10. heeft kennis van en inzicht in de morele en ethische dimensie van het recht. 

  

Vaardigheden 
1. kan rechtsbronnen op de juiste wijze hanteren en daarbij gebruik maken van ICT; 

2. kan de verschillende aspecten van juridische problemen binnen een rechtsgebied analyseren 

en daarbij hoofd- en bijzaken goed onderscheiden. 

3. kan normen toepassen op casus; 

4. kan verschillende rechtsstelsels onderling vergelijken, verschillen en overeenkomsten 

analyseren en bevindingen betrekken op actuele juridische vraagstukken; 

5. kan op overtuigende wijze een betoog opzetten, zowel schriftelijk als mondeling, en kan 

opvattingen goed onderbouwen met argumenten;  

6. kan goed samenwerken, zowel met juristen als met niet-juristen; 

7. kan effectief mondeling en schriftelijk communiceren over juridische vraagstukken, zowel met 

juristen als met niet-juristen; 

8. kan actuele maatschappelijke vraagstukken duiden op basis van verworven juridische kennis 

en inzichten; 

9. kan uiteenlopende informatie rondom actuele maatschappelijke vraagstukken gestructureerd 

verwerken en beoordelen op de bruikbaarheid voor de aanpak van juridische problemen. 

 

Attitude 
1. Een afgestudeerde van de opleiding 

2. stelt zich kritisch en onderzoekend op; 

3. denkt los van de waan van de dag; 

4. toont zich zelfstandig in doen en denken; 

5. handelt integer; 

6. beschikt over nuancerend vermogen; 

7. is resultaatgericht; 

8. heeft oog voor rechtvaardigheid; 

9. heeft oog voor de rol van het recht in de samenleving; 

10. durft stelling te nemen in het maatschappelijk debat. 
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Vergelijking Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid 
 
Toelichting: Onderstaande tabel toont de overeenkomsten tussen de eindtermen van de drie tracks 
van de Bachelor Rechtsgeleerdheid. De afkortingen K1, K2, V1, V2 A1, A2 verwijzen naar de 
genummerde eindtermen Kennis, Vaardigheden en Attitude van de track Ondernemingsrecht (OR) 
en de track Internationaal en Europees recht (IER). Binnen deze laatste tracks zijn ook 
trackspecifieke aanvullingen terug te vinden.  

 

Kennis   
Een afgestudeerde van de opleiding Rechtsgeleerdheid - track 
Nederlands recht 

Track OR Track IER 

1. kent de systematiek en de grondslagen van het Nederlands recht en 
van het Ondernemingsrecht en van het Internationale en Europese 
recht; 

K1/K2 K1 

2. heeft gedegen kennis van de verschillende disciplines in het recht, 
te weten het privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, en 
Europees recht, met inbegrip van het procesrecht; 

K3 K2 

3. heeft basiskennis van en inzicht in de internationale aspecten van 
het recht; 

K11 K3 

4. kent de actuele vraagstukken van het recht; K4 K4 

5. is op de hoogte van de wordingsgeschiedenis van rechtssystemen 
en -beginselen; 

K5 K5 

6. heeft inzicht in de plaats van het recht in de samenleving; K6 K6 

7. heeft inzicht in de relatie van het recht met aanpalende 
wetenschapsgebieden zoals de economische en sociale 
wetenschappen, de geschiedenis en de filosofie; 

K10 K7 

8. kent en begrijpt de systematiek van de rechtsvorming (procedureel 
en inhoudelijk); 

K10 K8 

9. beschikt over basiskennis van buitenlandse rechtsstelsels; K11 K9 

10. heeft kennis van en inzicht in de morele en ethische dimensie van 
het recht. 

K13 K10 

Vaardigheden 
  

Een afgestudeerde van de opleiding Track OR Track IER 

1. kan rechtsbronnen op de juiste wijze hanteren en daarbij gebruik 
maken van ICT; 

V1 V1 

2. kan de verschillende aspecten van juridische problemen binnen een 
rechtsgebied analyseren en daarbij hoofd- en bijzaken goed 
onderscheiden; 

V2 V2 

3. kan normen toepassen op casus; V3 V3 

4. kan verschillende rechtsstelsels onderling vergelijken, verschillen en 
overeenkomsten analyseren en bevindingen betrekken op actuele 
juridische vraagstukken; 

V5 V4 

5. kan op overtuigende wijze een betoog opzetten, zowel schriftelijk als 
mondeling, en kan opvattingen goed onderbouwen met argumenten; 

V6/V7/V8/V13 V5 

6. kan goed samenwerken, zowel met juristen als met niet-juristen; V14 V6 

7. kan effectief mondeling en schriftelijk communiceren over juridische 
vraagstukken, zowel met juristen als met niet-juristen; 

V8/V14 V7 

8. kan actuele maatschappelijke vraagstukken duiden op basis van 
verworven juridische kennis en inzichten; 

V10/11 V8 

9. kan uiteenlopende informatie rondom actuele maatschappelijke 
vraagstukken gestructureerd verwerken en beoordelen op de 
bruikbaarheid voor de aanpak van juridische problemen. 

V12 V9 
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Eindkwalificates bachelor Fiscaal Recht 
 

Kennis en inzicht  
Een afgestudeerde van de Bacheloropleiding Fiscaal Recht: 

1. heeft grondige kennis van en inzicht in de beginselen en begrippen van het Nederlands recht 

en van de wordingsgeschiedenis daarvan;  

2. heeft grondige kennis van en inzicht in de beginselen en begrippen van het fiscale recht (voor 

zover het betreft de Rijksbelastingen) en van de wordingsgeschiedenis daarvan; 

3. heeft grondige kennis van en inzicht in zowel het materiële als het formele fiscale recht; 

4. kent de systematiek en de grondslagen van het fiscale recht en heeft kennis van de 

internationale en Europeesrechtelijke aspecten van het fiscale recht; 

5. heeft gedegen kennis van de verschillende disciplines in het recht, waaronder privaatrecht, 

staats- en bestuursrecht en Europees recht en globale kennis van het strafrecht; 

6. heeft inzicht in de plaats van het recht in de samenleving waaronder de actuele vraagstukken 

van het fiscale recht in het bijzonder; 

7. heeft inzicht in de relatie van het fiscale recht met aanpalende wetenschapsgebieden, zoals 

economie en ondernemingsrecht; 

8. heeft kennis van openbare financiën, externe verslaggeving en boekhouden; 

9. beschikt over basiskennis van buitenlandse rechtsstelsels; 

10. heeft kennis van en inzicht in de morele en ethische dimensie van het recht.  

 

Vaardigheden 
Een afgestudeerde van de Bacheloropleiding Fiscaal Recht 

1. kan rechtsbronnen op de juiste wijze hanteren (en daarbij gebruik maken van ICT); 

2. kan de verschillende aspecten van juridische problemen binnen een rechtsgebied analyseren 

en daarbij hoofd- en bijzaken goed onderscheiden; 

3. kan normen toepassen op een casus; 

4. kan verschillende rechtsstelsels onderling vergelijken; 

5. kan een financiële analyse uitvoeren op een casus; 

6. kan op overtuigende wijze een betoog opzetten, zowel schriftelijk als mondeling; kan tevens 

opvattingen goed onderbouwen met argumenten; 

7. kan goed samenwerken; 

8. kan effectief mondeling en schriftelijk communiceren over juridische vraagstukken, zowel met 

juristen als met niet-juristen; 

9. kan zich een oordeel vormen over (fiscaal-)juridische vraagstukken; 

10. kan informatie duiden op basis van verworven juridische kennis en inzichten; 

11. kan informatie gestructureerd verwerken en beoordelen op de bruikbaarheid voor de aanpak 

van juridische problemen. 

 

Attitude 
Een afgestudeerde van de Bacheloropleiding Fiscaal Recht 

1. stelt zich kritisch en onderzoekend op; 

2. denkt los van de waan van de dag; 

3. toont zich zelfstandig in doen en denken; 

4. handelt integer; 

5. beschikt over nuancerend vermogen; 

6. is resultaatgericht; 

7. heeft oog voor rechtvaardigheid; 

8. heeft oog voor de rol van het recht in de samenleving; 

9. durft stelling te nemen in het maatschappelijk debat. 
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Learning outcomes bachelor Global Law  
 

Knowledge and understanding 
Students who have attained the Global Law Bachelor have knowledge and understanding: 

1. Of the history and institutional characteristics of the major legal traditions in the world, as well 

as of the international legal order; 

2. Of the theoretical foundations and main issues, institutions, principles and doctrines of the 

main fields of law in the Western legal traditions, of which English, French, German and US 

law will provide models. These fields of law include 

3. Contract, tort and property law; 

4. Criminal law; 

5. Constitutional and administrative law: 

6. Business law. 

7. Of the theoretical foundations and main issues, institutions, principles and doctrines of 

international and transnational law; 

8. Of legal theory and legal philosophy, more specifically in the context of globalization; 

9. Of the main issues in the interaction between law and society, more specifically in the context 

of globalization; 

10. Of the operational aspects of large organizations, such as strategy, organization, accounting 

and finance. 

 

Skills 

Students who have attained the Global Law Bachelor have the following skills. They: 

1. Solve complex juridical cases which span various fields of law and legal systems, and in doing 

so take into account the relevant non-juridical context of the problem and the proposed 

solution. Hereto, the students can 

2. Argue and communicate effectively in English, both in speech as well as writing, about juridical 

cases both with legal and non-legal audiences; 

3. Apply the methods of law and legal scholarship on juridical cases and legal problems; 

4. Apply the methods of comparative law; 

5. Understands the opportunities and limitations of interdisciplinary research, the role of the law 

in the social sciences and the basic methods of empirical research with which they can 

sufficiently judge the value of relevant social science research in order to incorporate it in legal 

research; 

6. Understands and apply the methods of dispute resolution. 

 

Attitude 

Students who have attained the Global Law Bachelor have the following attitudes. They: 

1. Are critical and inquisitive; 

2. Act with integrity; 

3. Can make nuanced judgments; 

4. Are sensitive to the role of law in society; 

5. Dare to take position in public debates; 

6. And can work as a team member. 
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