
Eindkwalificaties master Rechtsgeleerdheid 
 
Kennis en inzicht 
Een afgestudeerde van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid: 
1. beschikt over grondige en verdiepte kennis van en inzicht in de hoofdgebieden van het 

Nederlandse recht (met inbegrip van het procesrecht en het toepasselijke Europese en 
internationale recht), te weten Privaatrecht, Strafrecht en Staats- en bestuursrecht, meer bepaald 
van wetgeving (op alle niveaus), rechtspraak en de heersende leer in de doctrine, waar nodig in 
hun onderlinge samenhang; 

2. heeft verdiepte kennis van en inzicht in actuele vraagstukken op het gebied van de gekozen 
specialisatievakken; 

3. beschikt over kennis van en inzicht in de relatie van de gekozen specialisatievakken met de 
hoofdgebieden van het recht; 

4. heeft enige kennis van de werking van het recht in de praktijk op ten minste één van de 
specialisatievakken of hoofdgebieden; 

5. beschikt over kennis van en inzicht in de relatie tussen het recht en een ander 
wetenschapsgebied, zoals geschiedenis, sociale economie, psychiatrie, retorica en sociologie, 
[…]. 

   
Toepassen kennis en inzicht   
Een afgestudeerde van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid: 
1. kan complexe juridische problemen, waarbij verschillende rechtsgebieden aan de orde kunnen 

zijn, analyseren, daarbij de hoofd- en bijzaken goed onderscheiden en zelfstandig relevante 
rechtsvragen formuleren en beantwoorden; 

2. kan voor juridische of aan het recht gerelateerde problemen verschillende oplossingen bedenken; 
3. is creatief in het vinden van juridische oplossingen die adequaat zijn in de maatschappelijke 

context.  
   
Oordeelsvorming   
Een afgestudeerde van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid: 
1. heeft oog voor de verschillende mogelijkheden om juridische conflicten te voorkomen, te 

beperken of op te lossen; 
2. kan alle informatie in een complexe juridische casus schiften, selecteren en op bruikbaarheid 

beoordelen; 
3. kan gedegen en kritisch commentaar leveren op wetgevingsproducten, rechtspraak en literatuur; 
4. kan beoordelen of het nodig is kennis uit andere disciplines in te roepen; 
5. heeft een open houding en bekijkt problemen vanuit verschillende, ook niet-juridische, 

perspectieven; 
6. is bereid verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes en afwegingen in juridische kwesties.  
   
Communicatie    
1. Een afgestudeerde van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid: 
2. kan problemen op een heldere manier onder woorden brengen, zowel mondeling als schriftelijk; 
3. is in staat om samen te werken met andere juristen en, door de ontwikkeling van een open 

houding, ook met professionals uit andere discipline; 
4. is in staat om juridische complexe problemen ook voor leken zowel schriftelijk als mondeling 

begrijpelijk uiteen te zetten.   



Leervaardigheden   
Een afgestudeerde van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid: 
1. is in staat om met zelfstudie de ontwikkelingen op het terrein van het recht in het algemeen en het 

specialisatiegebied in het bijzonder bij te houden en waar mogelijk bij te dragen aan de 
rechtsvorming.    



Eindkwalificaties master Fiscaal Recht  
 
Kennis en inzicht 
Een afgestudeerde van de masteropleiding Fiscaal Recht: 
1. beschikt over grondige en verdiepte kennis van en inzicht in het fiscale recht, waaronder 

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Europees en internationaal belastingrecht, Successiewet 
en de voor het fiscale recht relevante rechtsbescherming en rechtsbeginselen; 

2. beschikt over grondige en verdiepte kennis van en inzicht in het indirecte fiscale recht, waaronder 
omzetbelasting, douanerecht en de Europese btw-richtlijn alsmede de voor het indirect fiscale recht 
relevante nationale en internationale rechtsbeginselen (accent Indirecte Belastingen); 

3. beschikt over een grondige kennis van de voor het belastingrecht van belang zijnde 
interpretatiemethoden, alsmede van leerstukken als fraus legis; 

4. heeft grondige en verdiepte kennis van en inzicht in actuele vraagstukken van de fiscale wetgeving; 
5. beschikt over geïntegreerde kennis van de onderdelen van de fiscale wetgeving, zoals bijvoorbeeld 

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Europees en internationaal belastingrecht; 
6. kan verbindingen leggen tussen de fiscale wetgeving en aanpalende wetenschapsgebieden, waaronder 

economie, notarieel recht, ondernemingsrecht, strafrecht en Europees recht; 
7. heeft grondige kennis van en inzicht in enige methodologische en ethische aspecten van het fiscaal recht; 
8. kan belastingen als proces plaatsen binnen de overige processen van een onderneming en de relatie 

leggen met de vennootschappelijke jaarrekening (profiel Tax Assurance); 
9. heeft kennis van interne beheerssystemen, corporate governance, management control systemen en 

toezichtmodellen gericht op de fiscaliteit in een onderneming (profiel Tax Assurance). 
 
Vaardigheden 
Een afgestudeerde van de masteropleiding Fiscaal Recht: 
1. kan complexe juridische problemen waarbij verschillende rechtsgebieden aan de orde zijn, analyseren 

en daarbij hoofd- en bijzaken goed onderscheiden; 
2. kan complexe juridische problemen waarbij verschillende wetenschapsgebieden aan de orde zijn duiden 

en eventueel gezamenlijk tot analyses en oplossingen komen; 
3. kan problemen op een scherpe manier formuleren; 
4. kan alle informatie in een complexe juridische casus schiften, selecteren en op bruikbaarheid beoordelen; 
5. kan beoordelen of het nodig is kennis uit andere disciplines in te roepen; 
6. kan zelf nieuwe kennis genereren en bijdragen aan de rechtsvorming; 
7. kan voor problemen meerdere oplossingen bedenken; 
8. kan samenwerken met andere juristen, accountants, economen, bedrijfskundigen en IT-specialisten;  
9. kan op een analytische wijze het belang van bronnen van de Europeesrechtelijke dimensie ten opzichte 

van de nationaalrechtelijke dimensie uiteenzetten; 
10. kan juridisch complexe problemen voor leken begrijpelijk uiteenzetten. 
 
Attitude 
Een afgestudeerde van de masteropleiding Fiscaal Recht: 
1. is bereid verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes en afwegingen in juridische kwesties; 
2. is creatief in het vinden van juridische oplossingen die adequaat zijn in de maatschappelijke context; 
3. kan gedurende zijn carrière zijn academische kennis en vaardigheden op het vereiste niveau houden. 



Eindkwalificaties master Ondernemingsrecht  
 
Kennis en inzicht 
Een afgestudeerde van de opleiding: 
1. beschikt over een meer diepgaande en wetenschappelijke kennis (in vergelijking met de bachelor) 

van onderscheiden domeinen van het recht die gelieerd zijn aan het ondernemingsleven (in het 
bijzonder het ondernemingsrecht en het kapitaalmarktrecht) 

2. beschikt over grondige en verdiepte kennis van en inzicht in de interactie tussen en sturing van 
een juridische organisatie (in het bijzonder de grote kapitaalvennootschap) en kapitaalmarkten, 
het juridische kader van (risico)management en compliance  

3. heeft kennis van en inzicht in de actuele vraagstukken van deze materies 
4. heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen en stand van zaken van de aanverwante 

onderwerpen behandeld in de keuzevakken 
5. beschikt over geïntegreerde kennis van de methodologie tot transponeren van juridische normen 

en concepten in de brede ondernemingscontext 
 
Vaardigheden 
Een afgestudeerde van de opleiding: 
1. kan alle informatie in een complexe juridische probleemstelling onderscheiden, indelen, 

selecteren en op bruikbaarheid beoordelen met een gepaste (kwalitatief juridische) 
methodologische verantwoording zoals in juridisch wetenschappelijk onderzoek gebruikelijk is 

2. kan complexe juridische problemen gelieerd aan het ondernemingsleven, waarbij verschillende 
rechtsgebieden aan de orde zijn met behulp van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, 
analyseren en synthetiseren en daarbij hoofd- en bijzaken goed onderscheiden; 

3. heeft oog voor de verschillende mogelijkheden om juridische conflicten, in het bijzonder in een 
ondernemingsgerelateerde context te voorkomen (ex ante) of op te lossen (ex post) en kan 
zorgen voor de-escalatie; 

4. kan het reglementair kader omzetten in een praktisch wend- en stuurbaar instrument; 
5. beschikt over goede schriftelijke vaardigheden die toelaten zelfstandig een 

rechtswetenschappelijk stuk op te stellen (in maatschappelijke relevante context en rekening 
houdend met de verwevenheid van het recht met andere sociale wetenschapsgebieden) en dit 
met gebruik van een correcte taal en kernachtige rapporteringsstijl over en in het bijzonder het 
brede veld van ondernemings- en financiële markten georiënteerde onderwerpen; 

6. beschikt over mondelinge vaardigheden die toelaten om op basis van een juridisch correcte 
argumentatie een wetenschappelijke onderbouwd standpunt in te nemen en te verdedigen, in het 
bijzonder in het brede veld van ondernemings- en financiële markten georiënteerde onderwerpen; 

7. heeft, middels de stage, een eerste (beperkte) ervaring opgedaan over de werking van 
ondernemingsgerelateerde domeinen van het recht in een bedrijfscontext; 

8. kan beoordelen of het nodig is kennis uit andere disciplines in te roepen; 
9. kan samenwerken met andere juristen en met professionals uit andere disciplines 
 
Attitude 
Een afgestudeerde van de opleiding:  
1. is bereid verantwoordelijkheid te nemen voor voorgestelde juridische en zuiver juridisch 

overstijgende oplossingen van problemen; 
2. is bereid tot zelfreflectie en zichzelf in vraag stellen en hieraan gekoppeld de bereidheid om zich 

levenslang bij te scholen en te sturen; 



3. is proactief in het vinden van juridische oplossingen die adequaat zijn in de maatschappelijke 
context van het ondernemingsleven; 

4. is creatief in het vinden van economisch efficiënte oplossingen in een juridisch kader; 
5. Heeft een voldoende kritische houding jegens het recht en zijn werking en in het bijzonder de 

toepassing van dit recht in een ondernemingsgerelateerde omgeving. 
 



Learning outcomes master International Business Law  
 

Knowledge and understanding 
A graduate of the International Business Law Master Program:  

1. understands problems in the field of competition law, company law, and banking and securities 

regulations; 

2. understands international business law, and other compulsory subjects in the chosen 

specialization; 

3. comprehends the intricacies and corresponding implications of an international business 

environment in order to add value to corporate transactions; 

4. understands social, economic, and legal aspects of corporate organizations and transactions; and 

5. understands legal and economic developments in the area of corporate, competition, and financial 

law. 

 

Skills 
A graduate of the International Business Law Master Program: 

1. is able to solve complex legal problems in the field of competition and company law, international 

business law, and other compulsory subjects in the chosen specialization; 

2. is able to provide accurate and independent advice to international clients, including lawmakers, 

regulators, governments, and companies; 

3. is able to analyze organizational and governance structures, assess legal developments in the 

broad area of economic and business law, and spot and develop trends; 

4. is able to analyze transactional documents, such as term sheets, shareholders agreements, joint 

venture agreements, franchise agreements, and stock purchase agreements; 

5. is able to draft contractual concepts; 

6. is able to perform a literature search; 

7. possesses research skills such as theory building, methodology, interpreting data; 

8. can apply theory to real-life situations; and  

9. performs well in a team. 

 

Attitude 
A graduate of the International Business Law Master Program: 

1. assumes responsibility; 

2. is motivated; 

3. finds creative legal solutions that are appropriate in their social and economic context; and  

4. employs a practical and real-world approach to legal issues. 



Learning outcomes master International Business Taxation Law  
 
Knowledge and understanding 
A graduate of the master International Business Taxation Law: 
1. will be in a position in which they can contribute to research in the field of international business 

taxation and related legal or economic disciplines;     
2. is able to use academic arguments to convince his/her peers.      
 
Applying knowlegde and understanding 
A graduate of the master International Business Taxation Law:   
1. is able to apply his/her knowledge to new problems and to select the relevant theoretical 

knowledge required to address a practical problem in an academic way and to assess them in all 
their complexity. 

        
Making judgments 
A graduate of the master International  Business Taxation Law:      
1. is to make judgments on possible ways of addressing problems and on the feasibility of solutions 

suggested by the application of his/her knowledge and insight, taking account of all features of 
the problem. 

 
Communication 
A graduate of the master International  Business Taxation Law: 
1. is able to communicate with experts in the field of international business taxation and related 

economic or legal disciplines. 
2. is able to communicate his/her findings and research strategy to an audience of non-experts.  
        
Learning skills 
A graduate of the master International  Business Taxation Law:   
1. has developed learning skills that are necessary for him/her to continue to study in a manner that 

may be largely self-directed or autonomous by searching literature, selecting the relevant parts, 
and using them for the purposes of a specific problem to be analyzed. 



Learning outcomes master Law and Technology  
 
Knowledge and understanding 
A graduate of the Master’s Program Law and Technology:   
1. possesses integrated knowledge of European and international law, both public and private, and 

of current scholarly debates in these fields, to the extent that they are relevant to regulatory issues 
related to innovative technologies; 

2. possesses integrated knowledge from meta-juridical disciplines, such as philosophy of law, and 
of adjacent disciplines such as ethics and general regulation studies, and of up to date scholarly 
discussions in these fields that are relevant to regulatory issues related to innovative technologies; 

3. is acquainted with the several relevant practical contexts in which regulatory issues with regard 
to technology  arise, become visible or could be solved; 

4. possesses an integrated vision pertaining to the regulation of technology in general. 
  
Skills  
A graduate of the Master’s Program Law and Technology:   
1. is able to analyze complicated regulatory problems with regard to innovative technologies, i.e., to 

distinguish significant from less significant features, to point out which legal disciplines and which 
adjacent disciplines are relevant to these  problems, and to articulate the various parts or 
dimensions of these problems in terms of the relevant disciplines; 

2. is able to propose and evaluate independently possible solutions to legal problems related to 
technology from the perspectives of the several relevant legal, meta-juridical and adjacent 
disciplines; 

3. is able to set up and perform independent research regarding regulatory issues relating to 
innovative technologies, i.e., the students are able to formulate a research question and 
objectives and to set up and carry out a research plan in order to answer that question and reach 
those objectives; 

4. is able to write academic papers (in English), not merely in the form of legal notes, but also of 
(explorative or advisory) reports, memoranda and essays; 

5. is able to give clear and in-depth presentations (in English) of his own or other people’s research 
results other than in writing,  i.e., orally or by means of audio-visual equipment or internet facilities; 

6. possesses excellent oral and written skills in legal English and the technical vocabularies of the 
relevant disciplines. 

 
Attitudes  
A graduate of the Master’s Program Law and Technology:   
1. is aware that in many cases traditional law is only one, and not always the best modality to solve 

or contain problems regarding technologies; 
2. is prepared to search independently and creatively for answers and solutions to new problems by 

using other expertise and sources of knowledge than existing legal doctrine; 
3. is able to account for both their own professional engagement and the content of their work, e.g. 

evaluations and solutions proposed, in terms of moral standards. 
 



Learning outcomes master International and European Law  
 
Knowledge and understanding 
A graduate of the master International and European Law, track EU law: 
1. Possesses solid and profound knowledge and understanding of the core areas of EU law, in 

particular the penetration of EU law in national legal orders, institutional law, legal protection, 
internal market and competition law. 

2. Possesses profound knowledge and understanding of topical questions in chosen fields of 
specialization 

3. Possesses knowledge and understanding of the relation between EU law and another academic 
discipline. 

 
A graduate of the master International and European Law, track IL and HR: 
1. Possesses proficiency and understanding of the core rules of Public International Law, and how 

such rules interact with national legal orders, human rights law and international humanitarian law 
2. Possesses profound knowledge and understanding of topical questions in chosen fields of 

specialization 
3. Possesses knowledge and understanding on the relationship between International Law and 

International Relations 
 

Applying knowlegde and understanding 
A graduate of the L.L.M IEL: 
1. knows how to analyse different legal problems, which may involve different fields of law, to 

separate core questions from minor issues, and to articulate and resolve pertinent legal questions. 
2. has the creativity to find legal solutions which are adequate in the societal context  
 
Making judgments 
A graduate of the master International and European Law: 
1. Possesses the skills to categorize and appreciate the strength of all information that makes up a 

complex legal case 
2. Is able to provide critical assessments of legislative instruments, case law and legal literature 
3. Has an open-minded attitude and approaches problem form different legal and non-legal 

perspectives 
4. Is prepared to take responsibility for choices and considerations in legal issues 
 
Communication 
A graduate of the master International and European Law: 
1. Is able to articulate problems in a lucid manner, both orally and in writing 
2. Is skilled to explain complex legal problems to lay people, both orally and in writing 
3. Can collaborate with other lawyers and, by adopting an open-minded attitude, with professionals 

from different disciplines 
 
Learning skills 
A graduate of the master International and European Law: 
1. Is able through self-study to keep up-to-date with legal developments in general and 

developments in the field of specialization in particular and, where possible, to contribute to legal 
development. 



Learning outcomes master International and European Labour Law 
and Employment Relations 
 
The students who have attained the objectives for the Master’s program in International and  
European Labour Law Labour Law and Employment Relations have demonstrated: 
 
Knowledge and understanding of:  
1. the characteristics, principles, institutions and doctrines of  labour law (at comparative, 

European, international and/or transnational level); 
2. the characteristics, theoretical foundations, institutions and operational aspects of employment 

relations (at the level of labour markets, social policy and/or human relations management); 
3. the main issues in the interaction between labour law and employment relations, at said levels. 

 
The ability of applying said knowledge and understanding: 
1. by solving complex cases and issues in labour law and employment relations at European, 

(inter)national, sectoral or company level;  
2. by showing creativity in finding non-legal answers in said complex cases, leading to 

prevention, or limitation of labour law conflicts. 
 

The ability when making judgments: 
1. of handling incomplete or limited information on said complex cases in labour law and 

employment relations; 
2. of integrating a sense of social and ethical responsibilities in the analysis and assessment of 

said complex cases and issues. 
 

The ability to argue and communicate: 
1. clearly and unambiguously, both in speech and in writing about the conclusions, and the 

knowledge and rationale underpinning these, in said cases or issues, both with specialists 
(labour lawyers, social policy makers, labour market specialists and/or hrm-experts) and non-
specialists. 

 
The learning skills: 
1. which allow to continue to study labour law and employment relations in a manner that may 

be largely self-directed or autonomous. 
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