NOTITIE VRIJSTELLINGEN ONDERWIJS AFDELING ECONOMIE
versie november 2017
(contactpersonen: Joop de Kort en Koen Caminada)

A. ECONOMISCHE PROGRAMMA’S BIJ RECHTEN EN BESTUURSKUNDE
De Afdeling Economie bood en biedt verschillende onderwijsprogramma’s aan die deel
uitmaken van of gecombineerd kunnen worden met Leidse bachelor programma’s.
1. DE ONDERWIJSPROGRAMMA’S
a. Bij Rechten:
 Afstudeervariant Recht en Economie (vanaf instroomjaar 2013-2014):











45 EC

Oriëntatievak Recht en Economie (Ba1, 5 EC)
Economie in hoofdlijnen (Ba2, 5 EC)
Marktwerkingsvraagstukken (Ba2, 5 EC)
Rechtseconomie t.b.v. Recht en Economie (Ba3, 5 EC)
Openbare Financiën (Ba3, 5 EC)
Trade and finance in the Global Economy (Ba3, 5 EC)
Sociale zekerheid (Ba3, 5 EC)
Hervorming Sociale Regelgeving (Ba3, 5 EC)
Economic Policy in the EU (Ba3, 5 EC)
VERVALLEN per 15/16: Financieel management bij de overheid

b. Bij Bestuurskunde:


Track Bestuur, Beleid & Organisatie (BBO):
Programma




Economie in Hoofdlijnen (voorheen Inleiding Economie) (Ba1, 5 EC)
Economie van de Publieke Sector (Ba2, 5 EC)
Financieel Management in de Publieke Sector (Ba2, 5 EC)
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15 EC

c. Bij Bestuurskunde:


Track Economie, Bestuur en Management (EBM):

45 EC

Programma













Micro-economie (Ba1, 5 EC)
Macro-economie (Ba1, 5 EC
Beleidseconomie (Ba1, 5 EC)
EBM I: integratief project markt en overheid (Ba1, 5 EC)
Public Sector Economics (Ba2, 5 EC)
Financieel Management in de Publieke Sector (Ba2, 5 EC)
EBM II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector (Ba2, 5 EC)
Sociaal Economisch Beleid: Theorie en Instituties (voorheen: Analyse Sociaal
Economisch Beleid) Ba2, 5 EC)
Sociaal Economisch Beleid: Empirische Analyse (voorheen: Analyse Sociaal
Economisch Beleid 2 (Ba2, 5 EC
European Economic Integration (Ba3, 5 EC)
VERVALLEN per 17/18: Economische Kijk op Organisaties (Ba1, 5 EC)
VERVALLEN per 17/18: Inleiding Economie (Ba1, 5 EC)

d. Minor Economie en Beleid voor alle opleidingen:


Minor Economie en Beleid

30 EC

Programma


Economie in hoofdlijnen (5 ec)

Vervolgens vijf van de zes onderstaande vakken naar keuze:







Marktwerkingsvraagstukken (5 ec)
Openbare Financiën (5 ec)
Trade and Finance in the Global Economy (5 ec)
Economic Policy in the EU (5 ec)
Sociale Zekerheid (5 ec)
Hervorming Sociale Regelgeving (5 ec)

Tussen bovenstaande programma’s bestaat overlap. Bij verzoeken voor vrijstellingen gelden
de onderstaande richtlijnen.
 Bestuurskunde EBM / Rechten → Minor Economie en Beleid. Studenten die de
Afstudeervariant Recht en Economie of de bachelor Economie, Bestuur en
Management hebben gevolgd, hebben al dermate veel economische vakken gehad
dat het geen zin heeft om de Minor Beleid en Economie te volgen. Zij kunnen
anders niet aan 180 ec in hun bachelor komen.
 Bestuurskunde BBO → Minor Economie en Beleid. Studenten die de bachelor BBO
hebben gevolgd hebben al drie economische vakken gedaan. Zij wenden zicht tot
hun opleiding, en kunnen desgewenst nog diverse andere economische vakken
kiezen om hun pakket aan te vullen, maar ook in dit geval zal het niet eenvoudig
zijn om via deze route op 180 ec voor een bachelor te komen.
 Vrijstellingen minor: in de richtlijn minoren is bepaald dat er, vanwege de geringe
omvang van een minor, niet meer dan 5 EC overlap mag zijn tussen de minor en
de hoofdopleiding waarbij de minor wordt opgevoerd. Voor het overlappende vak
moet vervolgens, in overleg met de minorcoördinator, een vervangend vak op het
gebied van de minor worden aangewezen. Binnen hetzelfde diploma mag niet twee
keer hetzelfde vak worden opgevoerd (een keer ‘echt’, een keer als vrijstelling).
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2. VRIJSTELLINGEN OP VAKNIVEAU
De volgende vakken zijn equivalent en geven over en weer vrijstelling:
Bij Rechten

Bij Bestuurskunde

Oriëntatievak Recht en Economie (Ba1)

Beleidseconomie (Ba1)

Economie in hoofdlijnen (Ba2)

Economie in hoofdlijnen (Ba1)

Openbare Financiën (Ba3)

Public Sector Economics (Ba2)

Economic Policy in the EU (Ba3)

European Economic Integration (Ba2 / Ba3)

3. VRIJSTELLINGEN OP PROGRAMMANIVEAU (PAKKETTEN)

a. Rechten → Bestuurskunde BBO
Studenten die de Afstudeervariant Recht en Economie hebben voltooid, krijgen
vrijstellingen voor de volgende economische vakken van de bachelor opleiding BBO:



Economie in hoofdlijnen (Ba1)
Economie van de Publieke Sector (Ba2)

b. Rechten → Bestuurskunde EBM
Studenten die de Afstudeervariant Recht en Economie hebben voltooid, krijgen
vrijstellingen voor de volgende economische vakken van de bachelor opleiding EBM:






Micro-economie (Ba1)
Beleidseconomie (Ba1)
EBM I: integratief project markt en overheid (Ba1)
Economie van de Publieke Sector (Ba2)
European Economic Integration (Ba3)

c. Bestuurskunde BBO → Rechten
Studenten die de bachelor BBO Bestuurskunde hebben voltooid, krijgen vrijstellingen voor
de volgende economische vakken van de Afstudeervariant Recht en Economie:



Economie in hoofdlijnen (Ba2)
Openbare Financiën (Ba3)
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d. Bestuurskunde EBM → Rechten
Studenten die de bachelor Economie, Bestuur en Management hebben voltooid, krijgen
vrijstellingen voor de volgende economische vakken van de Afstudeervariant Recht en
Economie:







Oriëntatievak Recht en Economie (Ba1)
Economie in hoofdlijnen (Ba2)
Marktwerkingsvraagstukken (Ba2)
Openbare Financiën (Ba3)
Economic Policy in the EU (Ba3)
Sociale zekerheid (Ba3) én Hervorming sociale regelgeving (Ba3)

e. Minor Economie en Beleid → Rechten
Studenten die een Minor Economie en Beleid (30 EC) hebben voltooid
Afstudeervariant Recht en Economie willen volgen, krijgen een vrijstelling voor:


en

de

Economie in hoofdlijnen (Ba2)

en voor de vijf vakken (uit onderstaande lijst) die ze naar keuze in hun Minor gevolgd
hebben:







Marktwerkingsvraagstukken (Ba2)
Openbare Financiën (Ba3)
Economic Policy in the EU (Ba3)
Trade and Finance in the Global Economy (Ba3)
Sociale Zekerheid (Ba3)
Hervorming sociale regelgeving (Ba3).

f. Minor Economie en Beleid → Bestuurskunde BBO
Studenten die een Minor Economie en Beleid (30 EC) hebben voltooid en de bachelor
Bestuurskunde BBO willen volgen, krijgen een vrijstelling voor:



Economie in hoofdlijnen (Ba1)
Economie van de Publieke sector (Ba2), als ze Openbare Financiën hebben gevolgd

g. Minor Economie en Beleid → Bestuurskunde EBM
Studenten die een Minor Economie en Beleid (30 EC) hebben voltooid en de bachelor
Economie, Bestuur en Management (EBM) willen volgen, krijgen een vrijstelling voor:


Micro-economie (Ba1)

en voor




European Economic Integration (Ba3), als ze Economic Policy in the EU hebben gevolgd
EBM I: integratief project markt en overheid (Ba1), als ze Marktwerkingsvraagstukken
hebben gevolgd
Public Sector Economics (Ba2), als ze Openbare Financiën hebben gevolgd
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Tot slot: Ba = 180 ec (zie ook deze notitie op p 2)
 Bestuurskunde EBM / Rechten → Minor Economie en Beleid. Studenten die de
Afstudeervariant Recht en Economie of de bachelor Economie, Bestuur en Management
hebben gevolgd, hebben al dermate veel economische vakken gehad dat het geen zin
heeft om de Minor Beleid en Economie te volgen. Zij kunnen anders niet aan 180 ec in
hun bachelor komen.
 Bestuurskunde BBO → Minor Economie en Beleid. Studenten die de bachelor BBO
hebben gevolgd hebben al drie economische vakken gedaan. Zij wenden zicht tot hun
opleiding, en kunnen desgewenst nog diverse andere economische vakken kiezen om
hun pakket aan te vullen, maar ook in dit geval zal het niet eenvoudig zijn om via deze
route op 180 ec voor een bachelor te komen.
 Vrijstellingen minor: in de richtlijn minoren is bepaald dat er, vanwege de geringe
omvang van een minor, niet meer dan 5 EC overlap mag zijn tussen de minor en de
hoofdopleiding waarbij de minor wordt opgevoerd. Voor het overlappende vak moet
vervolgens, in overleg met de minorcoördinator, een vervangend vak op het gebied van
de minor worden aangewezen. Binnen hetzelfde diploma mag niet twee keer hetzelfde
vak worden opgevoerd (een keer ‘echt’, een keer als vrijstelling).
4. VOLGEN VAN KEUZEVAKKEN
a. Vanuit Rechten:
Studenten die de Combinatiestudie of Afstudeervariant Recht en Economie doen en
economische vakken van de bachelor Economie, Bestuur en Management als keuzevak
willen volgen, kunnen kiezen uit de volgende vakken:



Economische Kijk op Organisaties (Ba1) (VERVALLEN per 17/18)
EBM II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector (Ba2)

b. Vanuit Bestuurskunde:
Studenten die de bachelor Economie, Bestuur en Management doen en economische
vakken van de Afstudeervariant Recht en Economie als keuzevak willen volgen, moeten
alsnog het volgende alsnog doen:


Trade and Finance in the Global Economy (Ba3)

B. RECHTSECONOMIE
Naast de genoemde onderwijsprogramma’s verzorgt de Afdeling Economie zelfstandige
vakken Rechtseconomie in de Bachelors Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en Criminologie.
a. RGH / FR, vak Rechtseconomie (Ba2, 5 EC)
Vrijstelling voor dit vak is mogelijk op grond van


Afstudeervariant Recht en Economie
-Rechtseconomie t.b.v Recht en Economie (Ba2/3, 5 EC)

b. Afstudeervariant R&E (Ba 2/3)
Studenten die het vak Rechtseconomie in de monodiscipline Rechtsgeleerdheid hebben
gevolgd kunnen voor het vak Rechtseconomie t.b.v. Recht en Economie een vrijstelling
krijgen voor onderdelen van het vak. (In die gevallen, contact opnemen met de
coördinator van het vak, Ben van Velthoven.)
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c. Criminologie, vak Rechtseconomie (Ba2, 5 EC)
Dit is een geheel apart vak, zonder equivalent. Studenten kunnen er dan ook géén
vrijstelling voor krijgen.
Omgekeerd geeft een voldoende voor dit vak ook géén vrijstelling van enig ander vak.

C: OVERIG
Onderstaande vakken, die door de afdeling Economie in diverse opleidingen en programma’s
worden verzorgd (of werden) zijn onderling uitwisselbaar en kunnen dus ook tot vrijstelling
leiden als een student in een van onze programma’s gaat deelnemen.

Recht en
Economie

International
Business Law

Bestuurskunde

Politieke
Wetenschappen

LUC

Economie in
Hoofdlijnen
(Ba2)

Principles of
Economics (Ba2)

Economie in
Hoofdlijnen (Ba1)

Economie (Ba1)

Principles of
Economics
(Ba2/Ba3)

Trade and
Finance in the
Global
Economy
(Ba2/Ba3)
Economic
Policy in the
EU (Ba3)

International
Economics
(Ba2/Ba3)

Europese
Economische
Integratie
(Ba2/Ba3)
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