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ALGEMEEN DEEL 
 
DEEL I  
   
PARAGRAAF 1 - ALGEMEEN 
 
Artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling 
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens in de bacheloropleiding 
Rechtsgeleerdheid (tracks Nederlands recht, (specialisatie) Ondernemingsrecht en Internationaal en 
Europees recht), de bacheloropleiding Fiscaal recht, de bacheloropleiding Bestuurskunde/Public 
Governance, (verder te noemen: de opleidingen) die worden verzorgd binnen Tilburg Law School 
van Tilburg University. Tevens is deze regeling van overeenkomstige toepassing op het onderwijs en 
de tentamens van de premasterprogramma’s. 
 
Artikel 2 - begripsbepalingen 
1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW 2002); 
b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs 

en/of het afleggen van de tentamens en de examens van een opleiding; 
c. eerste bachelorjaar: de propedeutische fase van een bacheloropleiding, bedoeld in artikel  

 7.8 van de wet;  
d. tweede en derde bachelorjaar: het gedeelte van een bacheloropleiding dat volgt op de 

propedeutische fase; 
e. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleidingen, in de zin van de wet; 
f. examen: de verzameling met goed gevolg afgelegde tentamens in de tot een opleiding 

behorende onderdelen, eventueel aangevuld met een onderzoek van door de Examination 
Board aangewezen examinatoren naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 
examinandus; 

g. examinator: het door de Examination Board aangewezen lid van het personeel dat met het 
verzorgen van het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid is belast dan wel een 
door de Examination Board aangewezen deskundige van buiten de instelling; 

h. ECTS: European Credits conform het European Credit Transfer System, waarbij een ECTS 
staat voor 28 uur studiebelasting; 

i. tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student op 
het gebied van een onderdeel, alsmede de beoordeling van de resultaten van dat 
onderzoek. Een tentamen kan schriftelijk of mondeling worden afgenomen of bestaat uit een 
verzameling praktische oefeningen. Een tentamen kan bestaan uit een aantal verschillende 
deeltoetsen; 

j. deeltoets: een deelonderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden op het gebied 
 van een onderdeel, alsmede de beoordeling van de resultaten van het deelonderzoek; 

k. semester: deel van het studiejaar, beginnend op of omstreeks 1 september en eindigend op 
of omstreeks 31 januari, dan wel beginnend op of omstreeks 1 februari en eindigend op of 
omstreeks 31 augustus. Daarbij moet in beide semesters ten minste één week worden 
ingeroosterd voor tentamens en herkansingen, waarbij de planning daarvan zodanig dient te 
zijn dat in het eerste semester de studenten die in aanmerking komen voor een 
waarschuwing in de zin van artikel 7.8b WHW deze tijdig ontvangen en voorts dat in het 
tweede semester voldoende tijd resteert voor tijdige uitvoering van de vereiste handelingen 
omtrent studieadvisering; 

l. het Education Forum: de opleidingsbesturen in de zin van de wet. 
m. pre-mastertraject: een onderwijstraject dat bestaat uit maximaal 66 studiepunten en dat een 

student voorbereidt op het desbetreffende masterprogramma. 
2.  De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
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Artikel 3 - doel van de opleidingen 
Met de opleidingen wordt beoogd: 

a. verwerving van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de specifieke opleidingen; 
b. academische vorming; 
c. voorbereiding op een verdere studieloopbaan 

 
Artikel 4 - academische vorming 
1.  Een opleiding dient voldoende elementen te bevatten ten dienste van de academische vorming 

van de student, in het bijzonder met betrekking tot: 
a. het zelfstandig wetenschappelijk denken, handelen en communiceren; 
b. verdieping in de relatie tussen wetenschap en filosofische, levensbeschouwelijke en culturele 

traditie van de samenleving. Hiertoe bevat iedere bacheloropleiding een wijsgerige 
component met een totale studiebelasting van 12 ECTS. 

2. De Examination Board stelt een kader vast om het bovenstaande te kunnen toetsen. 
 
 
PARAGRAAF 2 – OPBOUW VAN DE OPLEIDINGEN 
 
Artikel 5 - vorm van de opleidingen 
De opleidingen Bestuurskunde/Public Governance, Fiscaal recht, Global Law en Rechtsgeleerdheid 
(alle tracks/specialisatie) worden uitsluitend voltijds verzorgd.  
 
Artikel 5a – voertaal 
1. De voertaal binnen de bacheloropleidingen is Nederlands. 
2. Niettegenstaande het gestelde in lid 1 kunnen één of meerdere cursussen die onderdeel 
      uitmaken van de opleiding in het Engels worden verzorgd. 
3. De voertaal binnen de Pre-masterprogramma’s is Nederlands en Engels, afhankelijk van de 

cursussen die deel uitmaken van het programma. 
 
Artikel 6 - duur van de opleidingen 
1. In het eerste bachelorjaar bedraagt de duur van het onderwijsprogramma één jaar;. 
2. In het tweede en het derde bachelorjaar bedraagt de duur van het onderwijsprogramma twee 

jaren. 
 
Artikel 7 - afsluiting van de opleidingen 
Een opleiding wordt afgesloten met een examen. 
Aan het eerste bachelorjaar is geen propedeutisch examen verbonden. 
 
Artikel 8 – eindtermen 
Iedere bacheloropleiding heeft eindtermen. Deze zijn opgenomen in een bijlage bij deze OER.  
 
Artikel 9 - de studiebelasting  
1.  De studiebelasting van een onderdeel wordt uitgedrukt in ECTS (European Credits).  
2.  De studiebelasting van de bacheloropleiding als geheel bedraagt 180 ECTS.  
3.  Het eerste bachelorjaar heeft een studiebelasting van 60 ECTS.  
4.  De studiebelasting wordt uitgedrukt in hele (ECTS) studiepunten.  
5.  a. 1 ECTS staat in het eerste jaar van de opleidingen voor ten minste 100 pagina’s literatuur en 

6 college-uren. In het tweede jaar en derde jaar van de opleidingen staat 1 ECTS voor ten 
minste 100 pagina’s literatuur. Overschrijding van het aantal pagina’s per ECTS met meer dan 
20 procent behoeft goedkeuring van het faculteitsbestuur en positief advies van de 
opleidingscommissie.  



Bachelor OER 2019-2020 TLS (aug 2019)   

 
7 

b. Bij vakken met vaardigheidopdrachten en vakken waarbij de toetsing bestaat uit een werkstuk 
of een andere schriftelijke productie wordt de hoeveelheid verplichte literatuur naar 
evenredigheid aangepast.  

6.  De examinator geeft de studenten inzicht in de wijze waarop de studiebelasting van elk 
onderdeel is berekend. 

 
Artikel 10 – de vaardigheden voor studenten die in september 2011 of later met een opleiding 
zijn begonnen 
1. De opleidingen bevatten praktische oefeningen, zoals bedoeld in artikel 7.13 van de wet. 
2. In de studiebelasting van ieder onderdeel is een gedeelte gereserveerd voor de praktische 

oefeningen.  
3.  De vaardigheden omvatten verschillende elementen, waaronder de taaltoets Nederlands. Voor 

de taaltoets Nederlands geldt een deelnameverplichting. Daarbij geldt dat de taaltoets 
Nederlands met voldoende resultaat moet zijn afgelegd in het eerste bachelorjaar. 

4.  De vaardigheden zijn een integraal onderdeel van de vakken in de opleiding. De vaardigheden 
worden bij elk vak onderdeel van de onderwijsvormen en de totale tentamenverplichting voor dat 
vak.  

 
Artikel 11 – vervallen 
Artikel 12 – vervallen 
 
Artikel 12a - stages 
Voor zover een stage niet reeds als onderdeel van een opleiding in deze regeling is opgenomen kan 
zij slechts als extracurriculair onderdeel op de cijferlijst worden vermeld. Vermelding van de 
studiebelasting van de stage vindt in die laatste situatie alleen plaats bij buitenlandse stages.  
 
Artikel 13 - toelating tot het tentamen 

1. De examinator kan aan de toelating tot de eerste kans van het tentamen nadere voorwaarden 

stellen, mits deze aan het begin van de cursus schriftelijk bekend zijn gemaakt via Canvas, de 
syllabus en de Onderwijscatalogus. Slechts wanneer dat in het belang is van de ontwikkeling van 
praktische vaardigheden, en dan nog alleen met toestemming van de Examination Board , kan de 
voorwaarde van aanwezigheid tijdens de colleges worden gesteld. De OC wordt gehoord in de 
besluitvormingsprocedure: De OC wordt geïnformeerd als de procedure bij de Examination Board  
wordt gestart en wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. De Examination Board  
informeert de OC gemotiveerd over haar besluitvorming indien deze afwijkt van het advies van de 
OC.  
2. In afwijking van het eerste lid kunnen zowel aan de toelating tot de eerste kans als aan de 
toelating tot de herkansing van de Oefenrechtbank (waaronder wordt verstaan de Oefenrechtbank 
Rechtsgeleerdheid, Moot Court en Oefenrechtbank Fiscaal) nadere voorwaarden worden gesteld. 
Deze zijn neergelegd in het Reglement Oefenrechtbank, dat voor toestemming wordt voorgelegd 
aan de Examination Board . 
 
Artikel 13a – topklassen 
De Examination Board kan studenten van de bacheloropleidingen van Rechtsgeleerdheid, Global 
Law (track IER), Fiscaal recht en Ondernemingsrecht conform de regeling topklassen uitnodigen om 
deel te nemen aan een zogenaamde topklas. In deze topklas volgen de studenten extracurriculaire 
vakken. De studenten die de bacheloropleiding hebben afgerond en de topklas met succes hebben 
doorlopen krijgen daarvan een verklaring. 
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PARAGRAAF 3 - TENTAMENS VAN DE OPLEIDINGEN 
 
Artikel 14 - volgorde tentamens 
1. Aan elk onderdeel van een opleiding is een tentamen verbonden. 
2. Een student mag deelnemen aan tentamens van onderdelen van de rest van het 

bachelorprogramma indien hij een positief studieadvies heeft gekregen. Studenten die geen 
studieadvies in de zin van artikel 31 krijgen mogen deelnemen aan tentamens van onderdelen 
van de rest van het bachelorprogramma indien zij ten minste 42 ECTS hebben behaald voor 
onderdelen van de propedeutische fase, inclusief de onderdelen waarvoor vrijstelling is 
verkregen. De propedeutische fase omvat de eerste periode in de bacheloropleiding met een 
studiebelasting van 60 ECTS.  

3. Aan de oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht dan wel het Mootcourt mag pas 
worden deelgenomen als - op het moment dat het onderwijs in dit vak begint - ten minste 120 
ECTS in de desbetreffende bacheloropleiding zijn behaald. Aan MTO/bachelorthesis dan wel het 
eindvak Bestuurskunde mag pas worden deelgenomen als – op het moment dat het onderwijs in 
dit vak begint – ten minste 120 ECTS in de desbetreffende bacheloropleiding zijn behaald. 

  
Artikel 15 - frequentie tentamens 
1. Tot het afleggen van een tentamen in de onderdelen van de opleidingen wordt in elk academisch 

jaar waarin het betreffende onderdeel wordt aangeboden, tweemaal gelegenheid gegeven. De 
eerste tentamengelegenheid vindt plaats direct na afloop van de onderwijsperiode waarin het 
onderdeel is gegeven. De data waarop de tentamens worden afgenomen worden vastgesteld 
conform artikel 16 van deze Onderwijs- en Examen Regeling.  

2.  Vervallen 
3. Vervallen 
4 a.  De student die op één na alle tentamens van het examen met goed gevolg heeft afgelegd  
dan wel van het afleggen daarvan is vrijgesteld en die twee keer aan het ontbrekende tentamen 
heeft deelgenomen, heeft onder de hierna te noemen voorwaarden éénmalig recht op een – naar 
keuze van de examinator mondeling of schriftelijk – extra tentamengelegenheid in het 
desbetreffende onderdeel. De voorwaarden zijn: 

- de student heeft in ieder geval deelgenomen aan de laatste twee tentamengelegenheden 
van het desbetreffende onderdeel en 

- de student heeft bij één van deze twee pogingen in ieder geval een 4 behaald. 
De student heeft geen recht op een extra tentamengelegenheid in de periode van twee maanden 
voorafgaand aan tot een maand na afloop van het reguliere tentamen. 

b.  Het in lid 4a genoemde recht op een extra tentamen geldt niet voor het onderdeel 
Oefenrechtbank (alle varianten) dan wel het Mootcourt. 

c. Het recht zoals omschreven sub a bestaat ook voor studenten die een premasterprogramma 
volgen.  

5    a. Voor het bachelorwerkstuk geldt een afwijkende herkansingsregeling. De student die voor 
het bachelorwerkstuk een cijfer lager dan een 6,0 heeft gehaald, krijgt eenmalig de 
gelegenheid om in een tijdsbestek van 5 werkdagen - na de bekendmaking van de uitslag 
zoals bedoeld in artikel 23 - het werkstuk te herschrijven.  

b. Desgewenst kan de student het beoordelingsformulier inzien bij het secretariaat van de 
betreffende vakgroep.  

c. Het beoordelingsformulier zal daartoe ter inzage worden gelegd onmiddellijk na afloop van 
de in artikel 20 lid 2 bedoelde termijn. 

 
Artikel 16 - tentamendata 
1. Schriftelijke tentamens worden afgenomen op data die vóór de aanvang van de cursus door de 

Examination Board zijn vastgesteld. De Examination Board streeft naar een goede spreiding van 
de tentamens, in ieder geval voor zover het vakken betreft die binnen één opleiding worden 
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aangeboden. De tweede kans vindt niet plaats binnen vijf kalenderdagen na het bekend worden 
van de uitslag. Deze termijn start de dag na de dag waarop de uitslag bekend is gemaakt.  

2. Mondelinge tentamens worden op een door de desbetreffende examinator dan wel examinato-
ren, zo mogelijk na overleg met de examinandus, te bepalen datum afgenomen. 

3. Wijziging van de in de voorgaande leden bedoelde data vindt uitsluitend plaats in geval van over-
macht. 

 
Artikel 17 - vorm van het tentamen 
1. De tentamens worden in de regel schriftelijk afgenomen. Met het oog op het aantal deelnemers 

kunnen de examinatoren besluiten dat een tentamen mondeling wordt afgenomen. 
2. Een groepswerkstuk kan als schriftelijk tentamen gelden indien en voor zover de prestatie van de 

individuele student kan worden beoordeeld. 
3. Vervallen.  
4. Een tentamen kan mondeling afgenomen worden. In beginsel wordt bij een mondeling tentamen 

niet meer dan één student tegelijk getentamineerd. Op verzoek van de examinator kan de 
Examination Board anders bepalen. 

5. Het afnemen van een mondeling tentamen is openbaar, tenzij de Examination Board of de des-
betreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student 
daartegen bezwaar heeft gemaakt.  

6. Aan studenten met een functiebeperking wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een 
zoveel mogelijk aan hun individuele functiebeperking aangepaste wijze af te leggen. Wanneer 
het op aangepaste wijze afleggen van het tentamen bijzondere faciliteiten vergt of een bijzondere 
vorm van tentamineren, kan de student digitaal een aanvraag doen voor een 
tentamenvoorziening.1 

   
Artikel 18 - de duur van de schriftelijke tentamens  
1. Het afnemen van een schriftelijke toets of een schriftelijk tentamen duurt ten hoogste drie uur. 
2. Het afnemen van de schriftelijke herkansing van een examenonderdeel dat in eerste instantie 

door middel van meerdere toetsen is getentamineerd, duurt ten hoogste vijf uur. Indien het 
afnemen van de herkansing vier uur of langer duurt wordt een pauze in acht genomen. 

3. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige leden is de duur van het tentamen zodanig, dat 
de examinandi, naar redelijke maatstaven gemeten, voldoende tijd hebben de vragen te beant-
woorden. 

 
Artikel 19 - vrijstelling van tentamens  
1. De Examination Board kan, na advies van de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen 

 van een tentamen van een onderdeel indien de student voldoet aan een van de hierna te 
noemen voorwaarden met betrekking tot het desbetreffende onderdeel: 

 a. de student heeft een tentamen behaald van een qua inhoud en studiebelasting 
overeenkomstig onderdeel van een andere universitaire opleiding. Voor de onderdelen van 
het eerste jaar wordt alleen vrijstelling verleend op grond van vakken die aan een andere 
juridische faculteit zijn behaald in het kader van een eerste jaar van een juridische opleiding 
wanneer er een positief studieadvies in het kader van die opleiding wordt overgelegd dan 
wel wanneer de student kan aantonen dat hij aan een andere juridische faculteit tenminste 
42 ects aan vakken van het eerste jaar van een juridische opleiding heeft behaald; 

 b. de student toont aan door werk- of beroepservaring over voldoende academische juridische 
vaardigheden te beschikken 

2. Wanneer een student meerdere opleidingen aan Tilburg Law School volgt of zich na afronding 
van een of meer van deze opleidingen inschrijft voor een andere opleiding van Tilburg Law 

                                                   
 
1 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/omstandigheden/functiebeperking/a
anvraag 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/omstandigheden/functiebeperking/aanvraag
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/omstandigheden/functiebeperking/aanvraag
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School, zal hij vrijstelling kunnen verzoeken op basis van vakken die hij in de andere 
opleidingen(en) heeft behaald. De vrijstelling kan worden geweigerd indien het een keuzevak 
betreft dat in het programma van meerdere opleidingen is opgenomen. In dat geval kan het 
keuzevak slechts in één opleiding worden gekozen en dient de student in de andere opleiding 
voor een ander keuzevak te kiezen. Bij combinatie van opleidingen en/of tracks wordt alleen 
vrijstelling verleend voor de Oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid. 

3. Een verzoek om vrijstelling van het afleggen van een examen of tentamen wordt schriftelijk met 
redenen omkleed ingediend bij de Examination Board. 

4. De Examination Board beschikt binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek. Deze 
termijn kan éénmalig met 10 werkdagen worden verlengd. 

5. De Examination Board kan voorwaarden stellen aan een vrijstelling. 
6. Een beschikking, waarbij het verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, wordt gemoti-

veerd.  
7. Aan de verzoeker wordt binnen één week nadat de Examination Board op het verzoek heeft 

beschikt, de beschikking schriftelijk meegedeeld. 
  
 
PARAGRAAF 4 - TENTAMENUITSLAG 
 
Artikel 20 - vaststelling en bekendmaking  
1. De examinator stelt zo mogelijk terstond en anders uiterlijk 5 werkdagen na het afnemen van een 

mondeling tentamen de uitslag vast. Wanneer de uitslag terstond wordt vastgesteld dan reikt de 
examinator de student dienaangaande een schriftelijke verklaring uit. 

2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen vijftien werkdagen na de 
dag waarop het is afgelegd of waarop het uiterlijk ingeleverd moet worden, en verschaft de 
Centrale Studenten Administratie tegelijkertijd de nodige gegevens ten behoeve van de 
bekendmaking van de uitslag. De termijn van vijftien werkdagen geldt ook voor andere 
schriftelijke producties bijvoorbeeld werkstukken of papers. Voor de hertentamens die in 
december/januari worden afgenomen geldt dat de uitslag daarvan wordt vastgesteld binnen 10 
werkdagen na de dag waarop het is afgelegd op waarop het uiterlijk moet worden ingeleverd.  

3. vervallen 
4. Indien een tentamen bestaat uit één of meer praktische oefeningen, bepaalt de examinator 

tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent de 
uitslag zal ontvangen.  

5. Indien een tentamen in deeltoetsen wordt afgenomen gelden dezelfde termijnen als genoemd in 
de voorgaande leden.  

 
Artikel 21 - inzagerecht en nabespreking 
1. Uiterlijk op de 30e werkdag nadat het tentamen is afgenomen en in ieder geval twee 

kalenderdagen vóór de volgende tentamengelegenheid, wordt de student in de gelegenheid 
gesteld zijn tentamen in te zien. De inzage vindt plaats op een door de examinator te bepalen 
plaats en tijdstip. De examinator kondigt plaats en tijd van de inzage aan op het tentamen of 
maakt met de desbetreffende studenten een afspraak voor de inzage. Bij de inzage kan de 
student kennisnemen van de vragen en opdrachten van het betreffende tentamen en de normen 
aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Tevens wordt hem op zijn verzoek 
tegen kostprijs een kopie verschaft van zijn werk, tenzij het een multiple choice-tentamen betreft. 

2. Als tijdens de inzage blijkt dat een student een nadere toelichting van de examinator behoeft, 
kan de student ter plekke een afspraak maken voor een individuele nabespreking, die plaats 
dient te vinden binnen 30 dagen na de datum van bekendmaking van de tentamenuitslag. 

3. In geval van herkansing van MTO/bachelorthesis of het eindvak (Bestuurskunde) wordt voor de 
vormgeving van het inzagerecht verwezen naar de regeling beschreven in artikel 15 lid  5. 

4. De Examination Board kan nadere regels stellen voor de inzage en de nabespreking. 
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Artikel 22 - geldigheidsduur 
1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is in beginsel onbeperkt. 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Examination Board voor een onderdeel 

waarvan het tentamen langer dan acht jaar geleden is behaald een aanvullend dan wel 
vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het 
bachelorexamen. 

3. Voor de geldigheidsduur van een vrijstelling voor een onderdeel zijn de leden 1 en 2 van 
 overeenkomstige toepassing. 

4. De resultaten voor deeltoetsen vervallen aan het eind van het studiejaar als het eindcijfer voor 
het tentamen onvoldoende is. 

 
Artikel 23 - fixatie datum bekendmaking tentamenuitslag 
Met het oog op de termijnen in de voorgaande bepalingen heeft als datum van bekendmaking van 
de tentamenuitslag te gelden de datum waarop de officiële uitslag elektronisch beschikbaar is 
gesteld, of in voorkomende gevallen schriftelijk is verzonden. 
 
Artikel 24 - uitslag examens 
1. De Examination Board stelt de uitslag van het bachelorexamen vast zodra de student 

 voldoende bewijzen overlegt van door hem behaalde tentamens en aantoont dat hij voldaan 
heeft aan de praktische oefeningen – waaronder het vaardighedentraject – zoals omschreven in 
artikel 10. 

2. De Examination Board kan desgevraagd bepalen dat extra – door Tilburg University aangeboden 
– onderdelen op het getuigschrift zullen worden vermeld.  

 
Artikel 25 - graad 
1. Aan degene die het examen in de opleiding Bestuurskunde met goed gevolg heeft afgelegd, 

wordt de graad Bachelor of Science (BSc.) verleend. 
2. Degene die voor 1 september 2013 stond ingeschreven in de opleiding Bestuurskunde én na 1 

september 2013 het examen in de opleiding Bestuurskunde met goed gevolg aflegt, wordt ook 
de graad van Bachelor of Science (BSc.) verleend. De student kan echter de examencommissie 
verzoeken de graad Bachelor of Arts (B.A.) te verlenen. Dit verzoek moet worden gedaan vóór 
het afleggen van het laatste tentamen. 

3. Aan degene die het examen in een van de andere opleidingen met goed gevolg heeft afgelegd, 
wordt de graad van Bachelor of Laws (LLB) verleend. 

4. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
 
PARAGRAAF 5 - BEROEP 
 
Artikel 26 - beroep 
Tegen een beslissing van de Examination Board of van een examinator en tegen beslissingen 
betreffende: 

- het negatieve studieadvies; 
- de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten; 
- de omvang van een vrijstelling; 
- de toelating tot examens; 
- de uitslag van een tentamen; 
- overige in artikel 7.61 van de wet omschreven beslissingen 

kan de desbetreffende student binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing beroep 
instellen bij het College van Beroep voor de Examens van de universiteit. 
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Artikel 27 - fixatie datum bekendmaking tentamenuitslag bij beroep 
Met het oog op de beroepstermijn heeft als datum van bekendmaking van de tentamenuitslag te 
gelden de datum waarop de officiële uitslag elektronisch beschikbaar is gesteld of, in voorkomende 
gevallen, schriftelijk is verzonden. 
 
 
PARAGRAAF 6 – VOOROPLEIDING EN TOELATING 
 
Artikel 28 - vooropleidingseisen  
1. De wet stelt voor de inschrijving aan een universiteit als vooropleidingseis het bezit van: 
a. het diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of 
b. een graad zoals genoemd in artikel 7.10a WHW (maar zie lid 3) of 
c. een buiten Nederland afgegeven diploma dat gelijkwaardig is aan de in a en b en lid 2 genoemde  
diploma’s. 
2. Ook op grond van het behaald hebben van een propedeutisch examen gehaald aan een instelling  
voor hoger onderwijs kan men worden ingeschreven voor een opleiding aan Tilburg Law School. 
3. Enkel op grond van het behaald hebben van een Associate Degree (AD) kan men niet worden 
ingeschreven voor een opleiding aan Tilburg Law School. 
 
Artikel 28a – toelating en studiekeuzeactiviteiten (matching) 
Aspirant-studenten hebben recht deel te nemen aan door Tilburg Law School te organiseren  
studiekeuzeactiviteiten (matching). Deze studiekeuzeactiviteiten worden geregeld in de Regeling  
Studiekeuzecheck. 
 
Artikel 29 - colloquium doctum 
1. Het College van Bestuur kan op advies van de Examination Board personen van 21 jaar en 

ouder die niet voldoen aan de vooropleidingseis van artikel 28, noch op grond van de wet van 
deze vooropleidingseis zijn vrijgesteld, hiervan vrijstellen, mits zij bij een toelatingsonderzoek 
hebben blijk gegeven van geschiktheid voor een van de opleidingen.  

2.  Voor de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, Ondernemingsrecht en Global Law (track 
IER) moet de kandidaat in het kader van het toelatingsonderzoek het onderwijs volgen in de 
onderdelen  

- Perspectieven op recht (6 ECTS) 
- naar keuze van de kandidaat: Inleiding privaatrecht (6 ECTS) of Inleiding strafrecht (6 ECTS) 
- naar keuze van de kandidaat: Staatsrecht (6 ECTS) of Bestuursrecht (6 ECTS) 

en de tentamens in deze onderdelen met goed gevolg afleggen.  
Binnen één jaar na de eerste inschrijving voor het volgen van onderwijs in een of meer van deze 
onderdelen moet men alle onderdelen van het toelatingsonderzoek met voldoende resultaat 
hebben afgerond.  
Is dit niet het geval, dan vervallen alle behaalde resultaten en mag men in de drie studiejaren die 
volgen op het jaar waarin men is afgewezen niet opnieuw aan het toelatingsonderzoek 
deelnemen. 

3. Voor de opleiding Bestuurskunde moet de kandidaat in het kader van het toelatingsonderzoek 
het onderwijs volgen in de onderdelen 

- Startseminar: bestuurskunde en openbaar bestuur (6 ECTS) 
- Publieke beleidsvorming (6 ECTS) 
- Politicologie (6 ECTS) 
 en de tentamens in deze onderdelen met goed gevolg afleggen. Binnen één jaar na de eerste 

inschrijving voor het volgen van onderwijs in één of meer van deze onderdelen moet men alle 
onderdelen van het toelatingsonderzoek met voldoende resultaat hebben afgerond. Is dit niet het 
geval, dan vervallen alle behaalde resultaten en mag men in de drie studiejaren die volgen op 
het jaar waarin men is afgewezen niet opnieuw aan het toelatingsonderzoek deelnemen. 
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4. Van het in lid 2 genoemde toelatingsexamen kan het College van Bestuur op advies van de 
Examination Board vrijstelling verlenen indien de kandidaat aantoont dat hij aan een andere 
juridische faculteit het toelatingsexamen voor een juridische opleiding heeft behaald, aan de 
Open Universiteit 5 cursussen heeft behaald op het gebied van het recht of (delen van) een 
opleiding heeft afgerond waardoor hij blijk geeft van geschiktheid voor de desbetreffende 
opleiding. 

5.    Van het in lid 3 genoemde toelatingsexamen kan het College van Bestuur op advies van de 
Examination Board vrijstelling verlenen indien de kandidaat aantoont dat hij aan de Open 
Universiteit 5 cursussen heeft behaald op het gebied van bestuurskunde of (delen) van een 
opleiding heeft afgerond waardoor hij blijk geeft van geschiktheid voor de desbetreffende 
opleiding. 

 
Artikel 29a - late inschrijvingen 
Conform de Regeling Inschrijving en collegegeld, art 2.4, moeten studenten die zich een of 
meerdere maanden later willen inschrijven dan de start van het collegejaar of de te volgen opleiding, 
hiervoor toestemming hebben van het College van Bestuur. Als onderdeel van de besluitvorming 
vraagt het College van Bestuur aan Tilburg Law School, i.c. de Examination Board, schriftelijk te 
verklaren dat er op onderwijskundige gronden geen bezwaren zijn. Indien Tilburg Law School, i.c. de 
Examination Board, vindt dat de student niet meer inpasbaar is in het lopende onderwijsprogramma, 
dan dient dat schriftelijk gemotiveerd te worden. Tegen een afwijzende beslissing kan bezwaar en 
beroep worden ingesteld. Studenten die op grond van een HBO-opleiding tot een 
premasterprogramma zoals bedoeld in artikel 43a worden toegelaten, kunnen hieraan alleen per 1 
september beginnen.  
 
PARAGRAAF 7 - STUDIEBEGELEIDING 
 
Artikel 30 - studievoortgang en studiebegeleiding 
1. De Law School Board draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat aan 

elke student op afzienbare termijn een overzicht verschaft kan worden van de door hem 
behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van een opleiding. 

2. De Law School Board draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten 
die voor de opleidingen zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke 
studiewegen in en buiten de opleidingen. 

 
Artikel 31 - studieadvies eerste jaar 
1. Studieadvies  

1.1. Aan het einde van het eerste studiejaar waarin een student staat ingeschreven voor de 
propedeutische fase, doch uiterlijk op 31 augustus van het jaar ontvangt betrokkene een 
advies (studieadvies) over de voortzetting van deze opleiding. Dit kan ook een uitgesteld 
advies zijn. De propedeutische fase omvat de eerste periode in de bacheloropleiding met 
een studiebelasting van 60 ECTS. 

1.2. Onder bepaalde voorwaarden, zie lid 3.1, kan het advies later worden gegeven. .  
1.3. (vervallen)  
1.4. Indien in de propedeutische fase minder dan 42 ects is behaald (inclusief eventueel 

verleende vrijstellingen)  wordt een studieadvies gegeven waaraan een afwijzing is 
verbonden van de strekking als bedoeld in lid 3.2. 
 

2. Voortgangsbericht 
Teneinde hem/haar tijdig inzicht te verschaffen in zijn/haar studievoortgang, ontvangt de student 
bij wijze van waarschuwing vóór 1 maart van het studiejaar waarin hij/zij het advies zal krijgen 
een bericht van de op dat moment geregistreerde feitelijke studievoortgang. Studenten die voor 
1 maart zich voor de opleiding uitschrijven krijgen geen studieadvies over de voorzetting van de 
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opleiding. 
 

3. Bindend negatief studieadvies 
3.1. Het studieadvies wordt uitgesteld wanneer: 

a. de student voor de opleiding is ingeschreven ná 1 oktober van het desbetreffende 
studiejaar en uiterlijk op 31 augustus van dat studiejaar niet heeft voldaan aan de 
norm gesteld in de leden 1.2 en 1.3; 

b. er sprake is van persoonlijke omstandigheden als bedoeld in lid 7. 
c. de student wel heeft voldaan aan de norm van 42 ECTS, maar de taaltoets 

Nederlands niet met voldoende resultaat heeft afgelegd. Het bepaalde in 7.2, 7.3 en 
7.4 is van overeenkomstige toepassing 

3.2. Indien aan de student een studieadvies is uitgebracht, waaraan een afwijzing is verbonden, 
kan hij/zij zich gedurende een periode van drie jaar niet meer inschrijven voor deze opleiding 
en geen onderwijs volgen in of tentamens afleggen van onderdelen van deze opleiding. Dit 
geldt ook voor andere opleidingen van Tilburg Law School van Tilburg University indien deze 
opleidingen een propedeutische fase hebben van dezelfde samenstelling als die waarvoor 
hij/zij een afwijzend studieadvies heeft gekregen. Voor de toepassing van dit artikel worden 
de onderdelen van het eerste jaar zoals omschreven in artikel 37 en artikel 44 van deze 
regeling geacht aan elkaar gelijk te zijn.  

3.3. Indien met toepassing van lid 3.1, sub a het studieadvies wordt uitgesteld, ontvangt de 
desbetreffende student aan het eind van het daarop volgende studiejaar van dezelfde 
opleiding waarvoor hij is ingeschreven een advies als bedoeld in lid 6. 

3.4. Indien met toepassing van lid 3.1, sub b, het studieadvies wordt uitgesteld, ontvangt de 
desbetreffende student aan het eind van het daarop volgende studiejaar een advies als 
bedoeld in lid 1. Studieresultaten behaald gedurende het eerste studiejaar worden daarbij als 
vrijstellingen aangemerkt. Daarenboven kan de Examination Board nadere eisen stellen aan 
het te behalen aantal ECTS 1. 

3.5. Uitsluitend tegen een studieadvies waaraan een afwijzing is verbonden, kan binnen zes 
weken beroep worden aangetekend bij het College van Beroep voor de Examens. 
 

4. Voorgenomen advies 
4.1. Uiterlijk op 15 augustus van het jaar ontvangt de student schriftelijk bericht van het 

voornemen van het studieadvies, waaraan een afwijzing is verbonden.  
4.2. De student wordt in de gelegenheid gesteld naar aanleiding van dit voornemen te worden 

gehoord door de Examination Board, alvorens het studieadvies, waaraan een afwijzing is 
verbonden, wordt uitgebracht. 
 

5. Besluiten 
Alle besluiten inzake het studieadvies worden namens en onder verantwoordelijkheid van de 
decaan genomen door de voorzitter van de Examination Board. 

 
6. Uitgesteld studieadvies  

Indien met toepassing van lid 3.1, sub a of sub c, een uitgesteld studieadvies is uitgebracht, 
ontvangt de desbetreffende student aan het einde van het daarop volgende studiejaar een 
studieadvies waaraan een afwijzing is verbonden indien voor het eind van dat studiejaar niet de 
volledige 60 ECTS zijn behaald voor alle onderdelen van de propedeutische fase of wanneer de 
taaltoets Nederlands niet is behaald. In dit laatste geval hoeft de student naast het behalen van 
de taaltoets Nederlands 54 ECTS te hebben behaald voor onderdelen van de propedeutische 

                                                   
 
1 N.B. op grond van artikel 14 lid 2 mogen studenten die geen studieadvies in de zin van artikel 31 krijgen 
deelnemen aan tentamens van onderdelen van de rest van het bachelorprogramma indien zij ten minste 
42 ECTS hebben behaald voor onderdelen van de propedeutische fase, inclusief de onderdelen waarvoor 
vrijstelling is verkregen. 
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fase in plaats van de genoemde 60 ECTS. Het bepaalde in lid 3.1 sub b, en in lid 3.2 en 3.5 en 
het bepaalde in de leden 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 

7. Persoonlijke omstandigheden 
7.1. Bij het oordeel over een uitgesteld studieadvies  volgens lid 3, 1 sub b worden uitsluitend de 

volgende persoonlijke omstandigheden van betrokkene in aanmerking genomen: 
- ziekte  
- lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis  
- zwangerschap  
- bijzondere familieomstandigheden 
- het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de universiteitsraad, 

Law School Council, bestuur van de opleiding of de desbetreffende Program 
Committee, dan wel een andere bestuursfunctie waarvoor de universiteit een 
bestuursbeurs beschikbaar stelt, 

- een door het College van Bestuur erkende status van talent. 
indien en voor zover deze omstandigheden ertoe hebben geleid dat het vereiste aantal 
ECTS niet werden behaald. 

7.2. Genoemde persoonlijke omstandigheden worden uitsluitend in aanmerking genomen indien 
deze zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden, door of namens betrokkene zijn 
gemeld aan de studieadviseur of aan een studentendecaan.  

7.3. De student die zich beroept op persoonlijke omstandigheden, dient deze aan te tonen.  
7.4. Ten behoeve van de beoordeling van een beroep op persoonlijke omstandigheden kan de 

voorzitter van de Examination Board aan een studentendecaan of aan een terzake 
deskundige advies vragen.  

 
 
PARAGRAAF 7A – KWALITEITSZORG 
 
Artikel 32a 
 
1. Alle cursussen worden na afloop van de cursus middels een online vragenlijst geëvalueerd. 
2. Indien de evaluaties daartoe aanleiding geven wordt namens de vice-decaan onderwijs de 
vakgroepvoorzitter gevraagd hierop schriftelijk te reageren. 
3. Een verslag van de evaluaties van het voorgaande semester met daarin opgenomen de 
reacties van de vakgroepvoorzitters wordt twee maal per jaar ter advisering voorgelegd aan de 
Opleidingscommissie. 
4. Voor de bespreking van dit verslag worden de opleidingsdirecteuren uitgenodigd.  
5. Indien de resultaten van de online vragenlijst en/of de bespreking in de Opleidingscommissie 
daartoe aanleiding geven, kan de vice-decaan onderwijs afspraken maken met de 
opleidingsdirecteur en/of de vakgroepvoorzitter over de verbetering in de (organisatie) van het 
onderwijsprogramma. 
 
Artikel 32b 
1. Jaarlijks stelt de opleidingsdirecteur een opleidingsjaarverslag op.  
2. Dit verslag wordt na goedkeuring door het ECE ter advisering aan de Opleidingscommissie 
voorgelegd. 
3. Voor de bespreking van het opleidingsjaarverslag door de Opleidingscommissie wordt de 
opleidingsdirecteur uitgenodigd. 
4. Indien het jaarverslag en/of de bespreking daarvan in de Opleidingscommissie daartoe 
aanleiding geven, kan de vice-decaan onderwijs afspraken maken met de opleidingsdirecteur over 
de verbetering in de (organisatie) van het onderwijsprogramma. 
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Artikel 32c 
Het toetsbeleid wordt door de examencommissie, gehoord het faculteitsbestuur, vastgesteld en 
omvat naast richtlijnen voor de examinatoren en informatie over de wijze waarop de 
examencommissie de kwaliteit van de toetsing borgt, per opleiding een toetsplan. Dit toetsplan wordt 
jaarlijks bijgesteld. 
 
 
PARAGRAAF 8 – OVERGANGSBEPALINGEN – ZIE DE BIJLAGE 
 
 
Artikel 32 – Vervallen  
 
 
PARAGRAAF 9 - SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 33 – hardheidsclausule 
1. De examencommissie is bevoegd om in geval van onbillijkheden van overwegende aard in 

individuele gevallen ten voordele van de student een uitzondering te maken op de Onderwijs-en 
examenregeling. 

2. In gevallen waarin de Onderwijs-en Examenregeling niet voorziet, beslist de Examination Board.  
 
Artikel 34 - wijziging  
1. Wijzigingen van deze regeling worden door de Law School Board, gehoord de Program 

Committees en na – voor zover nodig – instemming van de Law School Council, bij afzonderlijk 
besluit vastgesteld. 

2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de 
belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige andere 
beslissing die krachtens deze regeling door de Examination Board is genomen ten aanzien van 
een student. 

 
Artikel 35 - bekendmaking 
1. De Law School Board draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de 

regels en richtlijnen die door de Examination Board zijn vastgesteld, alsmede van wijzigingen 
van deze stukken. 

2. Elke belangstellende kan op het Law School Office een exemplaar van de in het eerste lid 
bedoelde stukken verkrijgen. 

 
Artikel 36 - inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2019. 
Aldus vastgesteld bij besluit van het bestuur van Tilburg Law School met instemming van de Law 
School Council verleend op  28 februari 2019, 23 mei 2019 en 20 juni 2019.  
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DEEL II - DE SAMENSTELLING VAN DE OPLEIDINGEN 
 
PARAGRAAF 10 - Onderdelen van de bacheloropleidingen 
 
NB: In een bijlage bij deze regeling is de samenstelling van de opleidingen opgenomen voor 
degenen die zich voor het eerst in de bacheloropleiding hebben ingeschreven in het 
studiejaar 2011-2012. Voor oudere programma’s moet de Onderwijs-en examenregeling van 
2016-2017 worden geraadpleegd.  
 
Artikel 37 – onderdelen eerste bachelorjaar voor de studenten die zich voor het eerst 
inschreven voor de bacheloropleiding in het studiejaar 2018-2019 of later:1 
1. Het eerste bachelorjaar van de opleidingen rechtsgeleerdheid en fiscaal recht omvat de 

volgende onderdelen met de daarbij vermelde studiebelasting: 
 a. Inleiding rechtswetenschap     (studiebelasting 6 ECTS) 
 b. Inleiding constitutioneel recht    (studiebelasting 6 ECTS) 
 c. inleiding bestuursrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 d. Inleiding strafrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
 e. Praktijkvaardigheden procesrecht   (studiebelasting 6 ECTS) 
 f. Europese rechtsgeschiedenis     (studiebelasting 6 ECTS) 
 g. Inleiding privaatrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 h. Inleiding ondernemingsrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
 i. Introduction to International and European Law  (studiebelasting 6 ECTS) 
 j. Inleiding belastingrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 k. Taaltoets Nederlands     (studiebelasting 0 ECTS) 
2. Het eerste bachelorjaar van de opleiding bestuurskunde omvat de volgende onderdelen met de 

daarbij vermelde studiebelasting: 
a. Startseminar: bestuurskunde en openbaar bestuur (studiebelasting 6 ECTS) 
b. Publieke beleidsvorming    (studiebelasting 6 ECTS) 
c. Inleiding sociologie (5 ECTS) en schriftelijke vaardigheden (1 ECTS)   

  (studiebelasting 6 ECTS) 
d. Inleiding constitutioneel recht    (studiebelasting 6 ECTS) 
e.  Politicologie      (studiebelasting 6 ECTS) 
f. Bestuurskundig onderzoek 1: probleemstelling en onderzoeksopzet   
        (studiebelasting 6 ECTS) 
h. Inleiding organisatiewetenschap voor de publieke sector (studiebelasting 6 ECTS) 
i. Inleiding bestuursrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
j.  Geschiedenis van de publieke instituties  (studiebelasting 6 ECTS) 
k.  Bestuurskundig onderzoek 2: kwalitatief onderzoek (studiebelasting 6 ECTS) 
l. Taaltoets Nederlands     (studiebelasting 0 ECTS) 

3. vervallen 
 
Artikel 37a – onderdelen eerste bachelorjaar voor de studenten die zich voor het eerst 
inschreven voor de bacheloropleiding Public Governance in het studiejaar 2017-2018 
Het eerste bachelorjaar van de opleiding Public Governance omvat voor de studenten die voor het 
eerst in het collegejaar 2017-2018 voor deze opleiding inschrijven, de volgende onderdelen met de 
daarbij behorende studiebelasting  

a. Political Science       (studiebelasting 6 ECTS) 
b. Introduction to Organization Studies    (studiebelasting 6 ECTS) 
c. Comparative Local Governance     (studiebelasting 6 ECTS) 
d. Methods & Techniques of Social Science Research  (studiebelasting 6 ECTS)  

                                                   
 
1 Zie artikel 44 voor het programma van het eerste jaar voor studenten die in september 2017 of eerder zijn begonnen. 
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e. Introduction to Public Governance     (studiebelasting 6 ECTS) 
f. Macro-economics and International Economics   (studiebelasting 6 ECTS) 
g. Comparative Cross-Cultural Public Governance   (studiebelasting 6 ECTS) 
h. Public Policy Making      (studiebelasting 6 ECTS) 
i. Introduction to European Governance    (studiebelasting 6 ECTS) 
j. Governance Clinic 1       (studiebelasting 6 ECTS) 

 
Artikel 38 - de onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar van de opleiding 
rechtsgeleerdheid voor de studenten die zich voor het eerst inschreven voor de 
bacheloropleiding in het studiejaar 2017-2018 of later1: 
1. Het tweede en derde bachelorjaar omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 

studiebelasting: 
 a. Contractenrecht    (studiebelasting 6 ECTS)  
 b. Aansprakelijkheidsrecht   (studiebelasting 6 ECTS)  
 c. Goederenrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 d. Rechtspersonen- en vennootschapsrecht (studiebelasting 6 ECTS)  

 e. Business law     (studiebelasting 6 ECTS) 
 f. Integratievak staats- en bestuursrecht  (studiebelasting 6 ECTS)   

g. Grondrechten     (studiebelasting 6 ECTS)  
 h. Rechtsbescherming tegen de overheid  (studiebelasting 6 ECTS)  
 i. EU recht 2      (studiebelasting 6 ECTS) 
 j. Strafrechtelijke aansprakelijkheid  (studiebelasting 6 ECTS) 
 k. Strafprocesrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
 l. International Law    (studiebelasting 6 ECTS) 
 m. Recht en maatschappij    (studiebelasting 6 ECTS) 
 n. Legal Philosophy A    (studiebelasting 6 ECTS) 
 o. Rechtsfilosofie B     (studiebelasting 6 ECTS) 
 p. Oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid  (studiebelasting 6 ECTS) 
 q. Burgerlijk procesrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
 r. Arbeidsrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 s. naar keuze van de student 

The World’s Legal Systems of 
Strafrechtspleging    (studiebelasting 6 ECTS) 

 t. MTO/bachelorthesis    (studiebelasting 6 ECTS)   
2.  Na toestemming van de Examination Board kunnen de onderdelen zesde semester (het 

voorjaarssemester van het derde bachelorjaar) worden vervangen door vakken van een 
buitenlandse juridische faculteit met een totale studiebelasting van ten minste 24 ECTS 
(Rechtsfilosofie B moet in Tilburg worden behaald). Als ook MTO/bachelorthesis wordt 
vervangen, dan moet de student aan de buitenlandse juridische faculteit een paper schrijven van 
ten minste 15 bladzijden. 

 
Artikel 38 a – de onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar van de opleiding 
rechtsgeleerdheid voor de studenten die zich voor het eerst inschreven voor de 
bacheloropleiding in het studiejaar 2018-2019 of later3: 
Het tweede en derde bachelorjaar omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 
studiebelasting: 
Tweede jaar 
Eu recht        (studiebelasting 6 ECTS) 

                                                   
 
1 Zie voor het eerdere programma de OER 2016-2017 
2 Tot en met collegejaar 2018-2019 werd dit vak gegeven onder de naam EU recht in de praktijk 
3 voor wat betreft het tweede en derde jaar geldt nog wel een voorbehoud van wijzigingen. Hierover zal 
meer duideljkheid komen in het collegejaar 2019-2020. 
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Contractenrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
Goederenrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
Aansprakelijkheidsrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid     (studiebelasting 6 ECTS) 
Internationaal recht       (studiebelasting 6 ECTS) 
Grondrechten        (studiebelasting 6 ECTS) 
Rechtsbescherming tegen de overheid    (studiebelasting 6 ECTS) 
Rechtsfilosofie A       (studiebelasting 6 ECTS) 
Strafprocesrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
Derde jaar 
Recht en samenleving / MTO      (studiebelasting 6 ECTS) 
Rechtsfilosofie        (studiebelasting 6 ECTS) 
Minor vak        (studiebelasting 6 ECTS) 
Minor vak        (studiebelasting 6 ECTS) 
Minor vak        (studiebelasting 6 ECTS) 
Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing    (studiebelasting 6 ECTS) 
Arbeidsrecht        (studiebelasting 6 ECTS) 
The World’s Legal Systems      (studiebelasting 6 ECTS) 
Praktijkvaardigheden Oefenrechtbank     (studiebelasting 6 ECTS) 
MTO/Thesis        (studiebelasting 6 ECTS) 
 
Artikel 39 - de onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar van de opleiding Fiscaal recht 
voor de studenten die zich voor het eerst inschreven voor de bacheloropleiding in het 
studiejaar 2011-2012 of later: 
1. Het tweede en derde bachelorjaar omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 

studiebelasting: 
 a. Contractenrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
 b. Aansprakelijkheidsrecht   (studiebelasting 6 ECTS) 
 c. Goederenrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 d. Rechtspersonen-en vennootschapsrecht (studiebelasting 6 ECTS) 
 e. Business law     (studiebelasting 6 ECTS) 
 f. Integratievak staats- en bestuursrecht  (studiebelasting 6 ECTS) 
 g. Legal Philosophy A    (studiebelasting 6 ECTS) 
 h. Rechtsfilosofie B     (studiebelasting 6 ECTS) 
 i. Boekhouden     (studiebelasting 6 ECTS) 
 j. Accounting     (studiebelasting 6 ECTS) 
 k. Leer van de openbare financiën   (studiebelasting 6 ECTS) 
 l. Grondslagen inkomstenbelasting  (studiebelasting 6 ECTS) 
 m. Grondslagen belastingheffing ondernemingen (studiebelasting 6 ECTS) 
 n. Omzetbelasting     (studiebelasting 6 ECTS) 
 o. Grondslagen vennootschapsbelasting  (studiebelasting 6 ECTS) 
 p. Formeel belastingrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
 q. Grondslagen Europees en IBR   (studiebelasting 6 ECTS) 
 r. Oefenrechtbank Fiscaal    (studiebelasting 6 ECTS) 
 s. The World’s Legal Systems   (studiebelasting 6 ECTS) 
 t. MTO/bachelorthesis    (studiebelasting 6 ECTS) 
2.  Na toestemming van de Examination Board kunnen de onderdelen zesde semester (het 

voorjaarssemester van het derde bachelorjaar) worden vervangen door vakken van een 
buitenlandse juridische faculteit met een totale studiebelasting van ten minste 24 ECTS 
(Rechtsfilosofie B moet in Tilburg worden behaald). Als ook MTO/bachelorthesis wordt 
vervangen, dan moet de student aan de buitenlandse juridische faculteit een paper schrijven 
van ten minste 15 bladzijden.  
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Artikel 39 a – de onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar van de opleiding Fiscaal 
recht voor de studenten die zich voor het eerst inschreven voor de bacheloropleiding in het 
studiejaar 2018-2019 of later: 
Het tweede en derde bachelorjaar omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 
studiebelasting: 
Tweede jaar 
EU recht          (studiebelasting 6 ECTS) 
Contractenrecht        (studiebelasting 6 ECTS) 
Goederenrecht        (studiebelasting 6 ECTS) 
Formeel belastingrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
Accounting         (studiebelasting 6 ECTS) 
Grondslagen inkomstenbelasting     (studiebelasting 6 ECTS) 
Grondslagen belastingheffing ondernemingen    (studiebelasting 6 ECTS) 
Business Law         (studiebelasting 6 ECTS) 
Rechtsfilosofie A        (studiebelasting 6 ECTS) 
Boekhouden          (studiebelasting 6 ECTS) 
Derde jaar 
Recht en samenleving / MTO       (studiebelasting 6 ECTS) 
Rechtsfilosofie B       (studiebelasting 6 ECTS) 
Tax and Technology        (studiebelasting 6 ECTS) 
omzetbelasting        (studiebelasting 6 ECTS) 
Grondslagen Europees en IBR      (studiebelasting 6 ECTS) 
Grondslagen vennootschapsbelasting      (studiebelasting 6 ECTS) 
Leer van de openbare financiën      (studiebelasting 6 ECTS) 
The World’s Legal Systems       (studiebelasting 6 ECTS) 
Praktijkvaardigheden Oefenrechtbank      (studiebelasting 6 ECTS) 
MTO/Thesis         (studiebelasting 6 ECTS) 
 
Artikel 40 - de onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar van de opleiding 
Rechtsgeleerdheid, track Internationaal en Europees recht voor de studenten die zich voor het 
eerst inschreven voor de bacheloropleiding in het studiejaar 2017-20181 of later: 
1. Het tweede en derde bachelorjaar omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 
 studiebelasting: 
 a. Contractenrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
 b. Aansprakelijkheidsrecht    (studiebelasting 6 ECTS)  
 c. Goederenrecht      (studiebelasting 6 ECTS)  
 d. Rechtspersonen- en vennootschapsrecht  (studiebelasting 6 ECTS)  

 e. Vrij verkeer van personen    (studiebelasting 6 ECTS) 
 f. Integratievak staats- en bestuursrecht   (studiebelasting 6 ECTS)   

g. Rechtsbescherming tegen de overheid   (studiebelasting 6 ECTS)  
 h. European Union Law     (studiebelasting 6 ECTS) 
 i. Public International law    (studiebelasting 6 ECTS) 
 j Compliance in International and EU Law  (studiebelasting 6 ECTS) 
 k. Fundamental Rights     (studiebelasting 6 ECTS) 
 l. Strafprocesrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
 m. Burgerlijk procesrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 n. International and European Criminal Law  (studiebelasting 6 ECTS) 
 o. Legal Philosophy A     (studiebelasting 6 ECTS) 
 p. Rechtsfilosofie B     (studiebelasting 6 ECTS) 
 q. Moot Court       (studiebelasting 6 ECTS) 

                                                   
 
1 Zie voor eerdere programma de OER 2016-2017 
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 r. Making and Shaping Markets through Harmonization in the EU   
         (studiebelasting 6 ECTS) 
 s. The World’s Legal Systems    (studiebelasting 6 ECTS) 
 t. MTO/bachelorthesis     (studiebelasting 6 ECTS) 
2.  Na toestemming van de Examination Board kunnen de onderdelen zesde semester (het 

voorjaarssemester van het derde bachelorjaar) worden vervangen door vakken van een 
buitenlandse juridische faculteit met een totale studiebelasting van ten minste 24 ECTS 
(Rechtsfilosofie B moet in Tilburg worden behaald). Als ook MTO/bachelorthesis wordt 
vervangen, dan moet de student aan de buitenlandse juridische faculteit een paper schrijven van 
ten minste 15 bladzijden. 

 
Artikel 41 - de onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar van de opleiding 
Rechtsgeleerdheid track Ondernemingsrecht voor de studenten die zich voor het eerst 
inschreven voor de bacheloropleiding in het studiejaar 2017-20181 of later: 
1. Het tweede en derde bachelorjaar van de opleiding (Rechtsgeleerdheid track) 

Ondernemingsrecht omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studiebelasting: 
 a.  Contractenrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 b. Aansprakelijkheidsrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
 c. Goederenrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
 d. Rechtspersonen- en vennootschapsrecht  (studiebelasting 6 ECTS) 
 e. Business law       (studiebelasting 6 ECTS) 
 f. Integratievak staats- en bestuursrecht   (studiebelasting 6 ECTS) 
 g. International Law      (studiebelasting 6 ECTS)  

h. Organisatieleer en -strategie voor ondernemingsrecht 
        (studiebelasting 6 ECTS)  
i. EU recht 2      (studiebelasting 6 ECTS) 

 j. Arbeidsrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
 k. Legal Philosophy A     (studiebelasting 6 ECTS) 
 l. Rechtsfilosofie B     (studiebelasting 6 ECTS) 
 m. Burgerlijk procesrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 n. Strafprocesrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 o. Strafrechtelijke aansprakelijkheid   (studiebelasting 6 ECTS) 
 p. Economie voor ondernemingsrecht juristen  (studiebelasting 6 ECTS) 
 q. Accounting voor ondernemingsrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
 r. Entrepreneurial Governance and Finance  (studiebelasting 6 ECTS) 

s. Rechtsbescherming tegen de overheid   (studiebelasting 6 ECTS) 
 t. MTO/bachelorthesis     (studiebelasting 6 ECTS) 
2. Na toestemming van de Examination Board kunnen de onderdelen zesde semester (het 
voorjaarssemester van het derde bachelorjaar) worden vervangen door vakken van een 
buitenlandse juridische faculteit met een totale studiebelasting van ten minste 24 ECTS 
(Rechtsfilosofie B moet in Tilburg worden behaald). Als ook MTO/bachelorthesis wordt vervangen, 
dan moet de student aan de buitenlandse juridische faculteit een paper schrijven van ten minste 15 
bladzijden. 
 

                                                   
 
1 Zie voor eerdere programma de OER 2016-2017 
2 Tot en met collegejaar 2018-2019 werd dit vak gegeven onder de naam EU recht in de praktijk 
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Artikel 41 a – de onderdelen van het tweede en derde jaar van de opleiding rechtsgeleerdheid, 
specialisatie ondernemingsrecht voor de studenten die voor het eerst inschrijven voor de 
bacheloropleiding in het studiejaar 2018-2019 of later1 
Het tweede en derde bachelorjaar omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 
studiebelasting: 
Tweede jaar 
EU recht          (studiebelasting 6 ECTS) 
Contractenrecht         (studiebelasting 6 ECTS) 
Goederenrecht        (studiebelasting 6 ECTS) 
Aansprakelijkheid en verzekering      (studiebelasting 6 ECTS) 
Rechtseconomie in het Ondernemingsrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
Internationaal recht        (studiebelasting 6 ECTS) 
Grondrechten         (studiebelasting 6 ECTS) 
Rechtsbescherming tegen de overheid     (studiebelasting 6 ECTS) 
Rechtsfilosofie A        (studiebelasting 6 ECTS) 
Business Law         (studiebelasting 6 ECTS) 
Derde jaar  
Recht en Entrepreneurship       (studiebelasting 6 ECTS) 
Ondernemingsethiek        (studiebelasting 6 ECTS) 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid      (studiebelasting 6 ECTS) 
Organisatieleer-en strategie voor Ondernemingsrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
Ondernemingsfinanciering en accounting voor Ondernemingsrecht  (studiebelasting 6 ECTS) 
Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing     (studiebelasting 6 ECTS) 
Arbeidsrecht         (studiebelasting 6 ECTS) 
Strafprocesrecht        (studiebelasting 6 ECTS) 
Praktijkvaardigheden voor Ondernemingsrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
Methoden en technieken bachelorthesis     (studiebelasting 6 ECTS) 
 
 
Artikel 42 - de onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar van de opleiding 
bestuurskunde voor de studenten die voor het eerst inschreven voor de bacheloropleiding in 
het studiejaar 2018-2019 of later 2 
1.  Het tweede en derde bachelorjaar bevat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 

studiebelasting:  
a. Rechtsbescherming tegen de overheid    (studiebelasting 6 ECTS) 
b. Media, ict en beleid      (studiebelasting 6 ECTS) 
c. Lokaal en regionaal bestuur     (studiebelasting 6 ECTS) 
d.    Markt, overheid en middenveld     (studiebelasting 6 ECTS) 
e. Bestuurskundig onderzoek 3: kwantitatief onderzoek  (studiebelasting 6 ECTS) 
f. Economische theorie en Overheidsfinanciën   (studiebelasting 6 ECTS) 
g. Rechtsfilosofie B      (studiebelasting 6 ECTS) 
h.  Introduction to European Governance    (studiebelasting 6 ECTS) 
i. Overheidsmanagement     (studiebelasting 6 ECTS) 
j. Praktijkoriëntatie bachelor     (studiebelasting 6 ECTS) 
k. Besturen in de rechtstaat     (studiebelasting 6 ECTS) 
l. Publieke beleidsanalyse     (studiebelasting 6 ECTS) 
m. Bestuurlijke netwerken en instituties    (studiebelasting 6 ECTS) 
n. Toezicht, resultaat en verantwoording    (studiebelasting 6 ECTS) 

                                                   
 
1 Met name voor wat betreft het derde jaar geldt onder voorbehoud van wijzigingen. Hierover zal meer 
duidelijkheid komen in het collegejaar 2019-2020. 
2 Voor studenten die eerder met het tweede/derde jaar begonnen is Integratievak Staats-en bestuursrecht 
een verplicht onderdeel in plaats van Rechtsbescherming tegen de overheid. 
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o. Atelier: consultancy en beleidsadvisering   (studiebelasting 6 ECTS) 
p. naar keuze van de student: 

Bestuurskundig colloquium: globalisering   (studiebelasting 6 ECTS) of 
 of keuzevak ter goedkeuring van de Examination Board (studiebelasting 6 ECTS) 
q. Philosophy of Administration Studies    (studiebelasting 6 ECTS) 
r. Onderzoeksvoorstel bachelorscriptie    (studiebelasting 6 ECTS) 
s. Keuzevak, onder goedkeuring van de Examination Board (studiebelasting 6 ECTS) 
t. Eindvak       (studiebelasting 6 ECTS) 

2. Het Eindvak bestaat uit een bachelorscriptie van circa 10.000 woorden. Voor deelname aan het 
Eindvak moet de student het Onderzoeksvoorstel bachelorscriptie met goed gevolg hebben 
doorlopen. 
Studenten die aan 1ste én 2de kans voor het Onderzoeksvoorstel bachelorscriptie hebben 
deelgenomen, maar geen voldoende hebben en bij aanvang van blok 3 nog maximaal 30 
studiepunten (excl. de 6 ECTS van het Onderzoeksvoorstel bachelorscriptie) moeten behalen voor 
het afronden van hun bachelor, mogen bij aanvang van blok 3 een Verkort Onderzoeksvoorstel 
bachelorscriptie volgen. Wordt dat met goed gevolg doorlopen, dan mag in het restant van blok 3 en 
in blok 4 het Eindvak gevolgd worden. Wordt het Verkort Onderzoeksvoorstel bachelorscriptie niet 
met goed gevolg doorlopen, dan moet het Onderzoeksvoorstel bachelorscriptie in blok 1 van het 
volgende academische jaar opnieuw gevolgd worden. 

       3. Om te kunnen deelnemen aan de Praktijkoriëntatie Bestuurskunde moet de student voor 
aanvang van het blok 3 in het tweede jaar tenminste 60 ECTS hebben gehaald en in ieder geval 
de onderdelen Startseminar: bestuurskunde en openbaar bestuur én Publieke beleidsvorming 
hebben behaald. 

       4. Na toestemming van de Examination Board kunnen de onderdelen van het vijfde of zesde 
semester (het najaars-of voorjaarssemester van het derde bachelorjaar) met uitzondering van het 
Onderzoeksvoorstel bachelorscriptie (vijfde semester) en het Eindvak (zesde semester) worden 
vervangen door vakken aan een buitenlandse universiteit met een totale studiebelasting van ten 
minste 24 ECTS. Het is wel mogelijk het Onderzoeksvoorstel bachelorscriptie en het Eindvak op 
afstand te volgen.  

5. vervallen 
 
Artikel 42 a - de onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar van de opleiding Public 
Governance voor de studenten die voor het eerst inschreven voor de bacheloropleiding Public 
Governance in het studiejaar 2017-2018 of later  
1. Het tweede bachelorjaar (vanaf het collegejaar 2018/2019) en derde bachelorjaar (vanaf het 
collegejaar 2019-2020) bevat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studiebelasting: 
a. History of Government and Public Institutions    (studiebelasting 6 ECTS) 
b. Institutional Economics and Political Economy    (studiebelasting 6 ECTS) 
c. Micro-economics        (studiebelasting 6 ECTS) 
d. Qualitative Research Methods for International Students   (studiebelasting 6 ECTS) 
e. Constitutional Law        (studiebelasting 6 ECTS) 
f. Strategic Public Management      (studiebelasting 6 ECTS) 
g. Media, Information Technology and Policy     (studiebelasting 6 ECTS) 
h. Trans-boundary and Multilevel Governance    (studiebelasting 6 ECTS) 
i. Introduction to Statistics for International Students    (studiebelasting 6 ECTS) 
j. Governance Clinic 2        (studiebelasting 6 ECTS) 
k. Policy Analysis in Public Administration     (studiebelasting 6 ECTS) 
l. Public Economics        (studiebelasting 6 ECTS) 
m. Workshop Desk Research       (studiebelasting 6 ECTS) 
n. Internship         (studiebelasting 6 ECTS) 
o. Philosophy of Law        (studiebelasting 6 ECTS) 
p. Philosophy of Administration Studies     (studiebelasting 6 ECTS) 
q. Administrative Law        (studiebelasting 6 ECTS) 
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r. Law, Technology and Society      (studiebelasting 6 ECTS) 
s. Bachelor’s Thesis        (studiebelasting 6 ECTS) 
t. Governance Clinic 3: Consultancy and Policy Advice   (studiebelasting 6 ECTS) 
 
Artikel 43 - samenstelling van het vrij onderwijsprogramma1  
1.  De Examination Board verleent de student die daartoe schriftelijk de wens te kennen heeft 

gegeven, toegang tot het afleggen van een vrij bachelorexamen in de opleiding.  
2.   De onderdelen van het vrij bachelorexamen, te kiezen door de student, moeten ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan de Examination Board.  
3.   De Examination Board verleent goedkeuring aan de onderdelen van het vrij bachelorexamen 

wanneer het programma voldoende samenhang vertoont en logisch van opbouw is. Van het 

voorgestelde programma moet minimaal de helft van de vakken (90 ECTS) en moet de 

bachelorthesis aan Tilburg Law School worden gedaan. Daarnaast moet het voorgestelde 

programma substantieel afwijken van het programma van één van de door Tilburg Law School 

aangeboden opleidingen.  

  
Artikel 43 a – premasterprogramma’s voor gegadigden met een bachelordiploma van een 
verwante HBO-opleiding 
1. Gegadigden met een bachelordiploma van een verwante HBO-opleiding kunnen worden 

toegelaten tot een premasterprogramma om zo een Bewijs van Toelating voor een door Tilburg 
Law School aangewezen masteropleiding te verkrijgen.  
De Examination Board stelt een pre-masterprogramma vast om te verzekeren dat de student de 
specifieke opleiding binnen een jaar met succes kan afronden. De onderdelen van het pre-
masterprogramma zijn ontleend aan de eindtermen van de bacheloropleiding waarop de 
betreffende opleiding aansluit. Het pre-masterprogramma heeft een omvang van 42 - 68 ECTS 
en kan alleen worden gestart per 1 september van elk studiejaar. De onderdelen van de 
standaard premaster-programma’s voor de verschillende HBO-opleidingen en masteropleidingen 
van Tilburg Law School luiden als volgt: 

 
2. HBO Rechten – Master Rechtsgeleerdheid 

Toelaatbaar tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid is de gegadigde die met goed gevolg een 
examen heeft behaald in de HBO bacheloropleiding Rechten, mits het volgende pre-
masterprogramma binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid is afgerond.  
Het pre-masterprogramma bestaat uit: 

- het onderdeel Academisch Juridisch Denken (studiebelasting 6 ECTS) en uit de bachelorvakken: 
- Introduction to International and European Law    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsfilosofie B        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Goederenrecht        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Aansprakelijkheidsrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsbescherming tegen de overheid     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Grondrechten        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafrechtelijke aansprakelijkheid      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafprocesrecht        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Burgerlijk procesrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands       (studiebelasting 0 ECTS) 
 
3. HBO Rechten – Master Law and Technology 

Toelaatbaar tot de masteropleiding Law and Technology is eveneens de gegadigde die met goed 
gevolg een examen heeft afgerond in de HBO bacheloropleiding recht mits het volgende pre-

                                                   
 
1 Ex artikel 7.3d Wet op het Hoger Onderwijs 
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masterprogramma binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid is afgerond. Het pre-
masterprogramma bestaat uit  
- het onderdeel  Academisch Juridisch Denken (studiebelasting 6 ECTS) en uit de 

bachelorvakken: 
- Introduction to International and European Law   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsfilosofie B       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Goederenrecht        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Aansprakelijkheidsrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsbescherming tegen de overheid    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Grondrechten        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafrechtelijke aansprakelijkheid     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafprocesrecht       (studiebelasting 6 ECTS)  
- Burgerlijk procesrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands       (studiebelasting 0 ECTS) 

 
4. HBO Rechten – Master International Business Taxation (Tax Law Program) 

Toelaatbaar tot de masteropleiding International Business Taxation (Tax Law Program) is de 
gegadigde die met goed gevolg een examen heeft behaald in de HBO bacheloropleiding Rechten, 
mits het volgende pre-masterprogramma binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid is 
afgerond. Het pre-masterprogramma bestaat uit: 

- het onderdeel  Academisch Juridisch Denken (studiebelasting 6 ECTS) en uit de 
bachelorvakken: 

- Introduction to International and European Law    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsfilosofie B        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Goederenrecht        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Aansprakelijkheidsrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsbescherming tegen de overheid     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Grondrechten        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafrechtelijke aansprakelijkheid     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafprocesrecht        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Burgerlijk procesrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands       (studiebelasting 0 ECTS) 
 
5. HBO Rechten – Master Ondernemingsrecht 

Toelaatbaar tot de masteropleiding Ondernemingsrecht is de gegadigde die met goed gevolg een 
examen heeft behaald in de HBO bacheloropleiding Rechten, mits het volgende pre-
masterprogramma binnen de bacheloropleiding Ondernemingsrecht is afgerond.  
Het pre-masterprogramma bestaat:  
- uit het onderdeel  Academisch Juridisch Denken  (studiebelasting 6 ECTS) en uit de 

bachelorvakken 
- Goederenrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Inleiding ondernemingsrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafrechtelijke aansprakelijkheid    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtseconomie in het ondernemingsrecht   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Organisatieleer-en strategie voor ondernemingsrecht (studiebelasting 6 ECTS)  
- Rechtsbescherming tegen de overheid   (studiebelasting 6 ECTS)  
- Business Law       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafprocesrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsfilosofie B      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands      (studiebelasting 0 ECTS) 
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5a. HBO Rechten – Master International Business Law 
Toelaatbaar tot de masteropleiding International Business Law is de gegadigde die met goed gevolg 
een examen heeft behaald in de HBO bacheloropleiding Rechten, mits het volgende 
premasterprogramma is afgerond. Het pre-masterprogramma bestaat: 
- uit het onderdeel Academisch Juridisch Denken (studiebelasting 6 ECTS) en uit de bachelorvakken 
- Goederenrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Inleiding ondernemingsrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafrechtelijke aansprakelijkheid     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtseconomie voor ondernemingsrecht   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Organisatieleer-en strategie voor ondernemingsrecht  (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsbescherming tegen de overheid    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Business Law       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafprocesrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsfilosofie B       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands      (studiebelasting 0 ECTS) 
 
6. HBO Rechten – Master International and European Law 

Toelaatbaar tot de masteropleiding International and European Law is de gegadigde die met goed 
gevolg een examen heeft behaald in de HBO bacheloropleiding Rechten, mits het volgende pre-
masterprogramma binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid is afgerond.  
Het pre-masterprogramma bestaat uit: 

- het onderdeel  Academisch Juridisch Denken (studiebelasting 6 ECTS) en uit de 
bachelorvakken: 

- EU recht        (studiebelasting 6 ECTS) 
- Legal Philosophy A      (studiebelasting 6 ECTS) 
- International Law       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Aansprakelijkheidsrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsbescherming tegen de overheid    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Grondrechten       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafrechtelijke aansprakelijkheid     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Strafprocesrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Burgerlijk procesrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands      (studiebelasting 0 ECTS) 
 
7. HBO Fiscale Economie – Master Fiscaal recht 

Toelaatbaar tot de masteropleiding Fiscaal recht is de gegadigde die met goed gevolg een examen 
heeft behaald in de HBO bacheloropleiding Fiscale economie, mits het volgende pre-
masterprogramma binnen de bacheloropleiding Fiscaal recht is afgerond. 
Het pre-masterprogramma bestaat uit: 
- het onderdeel  Academisch Juridisch Denken  (studiebelasting 6 ECTS) en uit de 

bachelorvakken: 
- Contractenrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Aansprakelijkheidsrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Grondslagen Europees Internationaal Belastingrecht  (studiebelasting 6 ECTS) 
- Legal Philosophy A      (studiebelasting 6 ECTS), 
- Inleiding straf-en strafprocesrecht   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Inleiding ondernemingsrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Inleiding constitutioneel recht     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Oefenrechtbank fiscaal     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Fiscale Paper       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands      (studiebelasting 0 ECTS) 
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7a. HBO Fiscale economie – International Business Taxation (Tax Law Program) 
Toelaatbaar tot de masteropleiding International Business Taxation (Tax Law Program) is de 
gegadigde die met goed gevolg een examen heeft behaald in de HBO bacheloropleiding Fiscale 
economie, mits het volgende pre-masterprogramma binnen de bacheloropleiding Fiscaal recht is 
afgerond. Het pre-masterprogramma bestaat uit: 
- het onderdeel  Academisch Juridisch Denken (studiebelasting 6 ECTS) en uit de 

bachelorvakken: 
- Contractenrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Aansprakelijkheidsrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Grondslagen Europees Internationaal Belastingrecht  (studiebelasting 6 ECTS) 
- Legal Philosophy A      (studiebelasting 6 ECTS), 
- Inleiding straf-en strafprocesrecht   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Recht en Maatschappij      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Inleiding constitutioneel recht    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Oefenrechtbank fiscaal     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Fiscale Paper       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands      (studiebelasting 0 ECTS) 
 

8. Master Belastingadviseur van de Register-Belastingadviseurs – Master Fiscaal recht 
Toelaatbaar tot de masteropleiding Fiscaal recht is de gegadigde die met goed gevolg een examen 
heeft behaald in de masteropleiding Belastingadviseur van de Register-Belastingadviseurs mits 
het volgende pre-masterprogramma binnen de bacheloropleiding Fiscaal recht is afgerond. Het 
pre-masterprogramma bestaat uit de onderstaande onderdelen van de bacheloropleiding Fiscaal 
recht:  
- Inleiding straf-en strafprocesrecht   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Contractenrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Goederenrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Grondslagen Europees en internationaal belastingrecht (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsfilosofie B      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Business Law       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands      (studiebelasting 0 ECTS) 

 
9. Opleiding tot Register Belastingadviseur dan wel de opleiding tot AA/RA Register 
Belastingadviseur – Master Fiscaal recht 

Toelaatbaar tot onderstaande premaster is de student die met goed gevolg de opleiding tot 
Register Belastingadviseur dan wel de opleiding tot AA/RA Register Belastingadviseur heeft 
afgerond. Daarbij is het gemiddelde cijfer van de totale cijferlijst een 7 of hoger en het cijfer voor 
de scriptie en het mondeling examen is eveneens een 7 of hoger. Het behaalde diploma voor 
voornoemde opleidingen is in principe niet ouder dan zes jaar. Het pre-masterprogramma 
masterprogramma bestaat uit de onderstaande onderdelen van de bacheloropleiding Fiscaal 
recht:  
- Inleiding straf-en strafprocesrecht   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Contractenrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Goederenrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Grondslagen Europees en internationaal belastingrecht (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsfilosofie B      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Business Law       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Grondslagen Belastingheffing Ondernemingen  (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands      (studiebelasting 0 ECTS) 
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9a. Master Belastingadviseur van de Register-Belastingadviseurs – Master International 
Business Taxation (Tax Law Program) 

Toelaatbaar tot de masteropleiding International Business Taxation (Tax Law Program) is de 
gegadigde die met goed gevolg een examen heeft behaald in de masteropleiding 
Belastingadviseur van de Register-Belastingadviseurs mits het volgende pre-masterprogramma 
binnen de bacheloropleiding Fiscaal recht is afgerond. Het pre-masterprogramma bestaat uit de 
onderstaande onderdelen van de bacheloropleiding Fiscaal recht:  
- Inleiding strafrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Contractenrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Goederenrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Grondslagen Europees en internationaal belastingrecht (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsfilosofie B      (studiebelasting 6 ECTS) 
- Business Law       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Taaltoets Nederlands      (studiebelasting 0 ECTS) 

 
10.HBO Bestuurskunde, Integrale Veiligheid of MER-bedrijfskunde – Master Public 
Governance 

Toelaatbaar tot de masteropleiding Public Governance is de gegadigde die met goed gevolg een 
examen heeft afgerond in de HBO opleiding Bestuurskunde, de HBO Integrale Veiligheid of de 
HBO opleiding MER-bedrijfskunde en vergelijkbare HBO-opleidingen (per opleiding kan het 
vakkenpakket worden beoordeeld op toelaatbaarheid), mits het volgende pre-masterprogramma 
is afgerond binnen de bacheloropleiding Bestuurskunde. Het pre-masterprogramma bestaat uit 
de bachelorvakken: 
- Economische theorieën en overheidsfinanciën   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Policy Analysis in Public Administration  (studiebelasting 6 ECTS) 
- Bestuurlijke netwerken en instituties   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Politicologie       (studiebelasting 6 ECTS) 
- Introduction to European Governance    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Besturen in de rechtstaat     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Philosophy of Administration Studies    (studiebelasting 6 ECTS)  
- Toezicht, resultaat en verantwoording    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Bestuurskundig onderzoek 3     (studiebelasting 6 ECTS)  
- Taaltoets Engels      (studiebelasting 0 ECTS) 
Eén keuzevak (studiebelasting 6 ECTS) uit de onderstaande vier vakken: 
- Markt, Overheid en Middenveld    (studiebelasting 6 ECTS) 
- Overheidsmanagement     (studiebelasting 6 ECTS) 
- Rechtsbescherming tegen de overheid   (studiebelasting 6 ECTS) 
- Trans-boundary and Multilevel Governance   (studiebelasting 6 ECTS) 

 
11,HBO Bestuurskunde, Integrale Veiligheid of MER-bedrijfskunde – Master Public 
Governance 
Toelaatbaar tot de masteropleiding Public Governance is de gegadigde die met goed gevolg een 
examen heeft afgerond in de HBO opleiding Bestuurskunde, Integrale Veiligheid of MER-
bedrijfskunde en vergelijkbare HBO-opleidingen (per opleiding kan het vakkenpakket worden 
beoordeeld op toelaatbaarheid), mits het volgende pre-masterprogramma is afgerond binnen de 
bacheloropleiding Public Governance. Het pre-masterprogramma bestaat uit de bachelorvakken: 

- Methods & Techniques of Social Science Research (630036) (6 ECTS) 
- Political Science (660437) (6 ECTS) 
- Microeconomics (630015) (3 ECTS) 
- Policy Analysis in Public Administration (630033) (6 ECTS) 
- Constitutional Law (620253) (6 ECTS) 
- Macroeconomics and International Economics (630012) (3 ECTS) 
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- Quantitative Research Methods (630039) (6 ECTS) 
- Philosophy of Administration Studies (630232) (6 ECTS) 
- Introduction to European Governance (630027) (6 ECTS) 
- Strategic public management (630019) (6 ECTS) 
- English Language Test (0 ECTS) 

Eén keuzevak (studiebelasting 6 ECTS) uit de onderstaande drie vakken:  
- Comparative Local Governance (630011) (6 ECTS)  
- Public Economics  (630037) (6 ECTS) 
-     Transboundary and Multilevel Governance (630018) (6 ECTS)  
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Bijlage  
 
 
Artikel 44 – onderdelen eerste bachelorjaar voor de studenten die zich voor het eerst 
inschreven voor de bacheloropleiding in het studiejaar 2011-2012 maar voor 1 september 2018  
1. Het eerste bachelorjaar van de opleidingen rechtsgeleerdheid (track IER of 
Ondernemingsrecht) en fiscaal recht omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 
studiebelasting: 
 a. Perspectieven op recht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 b. Staatsrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
 c. Bestuursrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
 d. Inleiding strafrecht      (studiebelasting 6 ECTS) 
 e. Inleiding strafprocesrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
 f. Europese rechtsgeschiedenis     (studiebelasting 6 ECTS) 
 g. Inleiding privaatrecht     (studiebelasting 6 ECTS) 
 h. Personen-en vermogensrecht    (studiebelasting 6 ECTS) 
 i. Introduction to International and European Law  (studiebelasting 6 ECTS) 
 j. Belastingrecht       (studiebelasting 6 ECTS) 
 k. Taaltoets Nederlands     (studiebelasting 0 ECTS) 
 
 
 


