
Scripties 

Het Instituut voor Immigratierecht biedt de mogelijkheid om een afstudeerscriptie op het brede 

gebied van het immigratierecht te schrijven. Hoewel immigratierecht geen aparte master is, is het 

wel mogelijk om binnen andere masters te kiezen voor een onderwerp dat ligt op het raakvlak van 

immigratierecht en de betreffende afstudeerrichting. Je kan hierbij denken aan de masters 

Jeugdrecht, Staats- en bestuursrecht, Europees recht en Internationaal publiekrecht, maar ook 

binnen andere masters zijn er raakvlakken met het immigratierecht. 

Studenten die ter afsluiting van hun studie een scriptie op het gebied van het immigratierecht willen 

schrijven moeten dit wel overleggen met de scriptiecoördinator van hun afstudeerrichting. 

Voor de masterscriptie mogen studenten zelf een onderwerp kiezen dat hen interesseert. 
Voorwaarde is dat er voldoende raakvlakken zijn met de afstudeerrichting. Heb je inspiratie of ideeën 
nodig dan zijn hieronder enkele suggesties voor mogelijke scriptieonderwerpen op het gebied van 
het immigratierecht opgenomen. 

 Gezinshereniging en het recht op eerbied voor gezinsleven 

 Het Nederlandse terugkeerbeleid in het licht van internationale normen 

 Dubbele nationaliteit in het nationaliteitsrecht 

 Staatloosheid 

 Asielprocedures en het EU recht om gehoord te worden 

 Europese normen voor detentie van vreemdelingen 

 Het belang van het kind in geval van uitzetting van ouders 

 Het gebruik van profielen binnen het vreemdelingenrecht 

 De rechtspositie van de minderjarige vreemdeling in het immigratierecht 

 Arbeidsmigratie binnen de EU 

 De reikwijdte van het refoulementverbod in medische zaken 

 

Ter inspiratie zijn hieronder een aantal scripties opgenomen die zijn beoordeeld met een cijfer van 
8 of hoger: 

 

 Pavel Pyszko "Feasibility of the extra-territorial processing of the asylum by the member states of the 
European Union" 2015 

 Cindy van Oorschot "18 jaar, en nu?" 2015 
 Marije Meijer "Beschermingsmaatregelen in het vreemdelingenrecht" 2015 
 Yvonne ten Kate "Oost, West, thuis best? Een analyse van de herijking van het beleid voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen" 2014  
 Machteld van Werven "Aan het lot overgelaten" 2014 
 Jan-Pieter Bos "Naar de letter of naar de geest? De juridische positie van de niet-uitzetbare staatloze 

migrant in nederland" 2014 
 Evelien van der Zweep "De Nationale asielgronden schrappen. Opgeruimd staat netjes?" 2013 

 Mitchell Altena "Bewaring van illegale vreemdelingen in een veellagige rechtsorde" 2013  
 Mark Klaassen " The compatibility of third country nationals clauses in readmission agreements with 

the principle of non-refoulement" 2010 
 Merike Saarman "use versus abuse of community law - where to draw the line?" 2009 
 Sheila Maas “Dual Protection in European Asylum Law: Good or Bad for those Seeking Subsidiary 

Protection?” 2009 
 Miguel Carapeto " The allocation system of the Asylum Policy and EC General Principles: measuring the 

Member States’ discretion under the Dublin Regulation" 2009 
 Emma Besselink "General principles of Community law in action: the role of general principles in the 

context of the Asylum Procedures Directive" 2008 
 Jasper Hoogendoorn "Bescherming tegen vervolging op religieuze gronden in het Nederlandse 

vreemdelingenbeleid" 2008 
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