ALGEMENE INFORMATIE MASTERSPECIALISATIE STAATS- EN BESTUURSRECHT
De Afdeling staats- en bestuursrecht van de Leidse rechtenfaculteit heet u van harte
welkom in de masterspecialisatie staats- en bestuursrecht! Met veel enthousiasme bieden
wij ons onderwijs aan. Wij hopen dat u door dat enthousiasme wordt aangestoken, veel
kennis opdoet, waardevolle vaardigheden ontwikkelt en wordt uitgedaagd om het
maximale uit uw studie te halen.
Wat kenmerkt de Leidse masterspecialisatie staats- en bestuursrecht?
De masterspecialisatie staats- en bestuursrecht bouwt voort op de algemene kennis van
het staats- en bestuursrecht en het Europese en internationale recht die is verworven in de
bachelor Rechtsgeleerdheid. Deze kennis wordt verder verbreed en verdiept in vakken als
Bestuursprocesrecht, Privatissimum en practicum Constitutionele vraagstukken in Europese
context & Privatissimum en practicum Bestuursrecht in de Europese rechtsorde. Daarnaast
wordt in de masterspecialisatie diepgaand aandacht besteed aan enkele bijzondere
elementen van het algemene staats- en bestuursrecht. Het gaat om vakken waarvoor de
Leidse afdeling staats- en bestuursrecht bijzondere kennis en expertise in huis heeft,
namelijk Overheidsaansprakelijkheid en Wetgevingsvraagstukken.
Naast deze basisvakken bieden wij vier keuzevakken (Profileringsvakken) aan, waarvan
elke student er twee dient te volgen. Zo kunt u zelf accenten in uw studie leggen door
voor een bepaald materieel rechtsgebied te kiezen als Publiekrechtelijk gezondheidsrecht,
Vreemdelingenrecht of Omgevingsrecht. Ook kunt u in invalshoek variëren door het
algemene staats- en bestuursrecht via de bril van Vergelijkend constitutioneel recht te
bezien.
De masterspecialisatie kenmerkt zich door een hoog niveau van kennisoverdracht en van
een snel inspelen op nieuwe juridische, maatschappelijke en wetenschappelijke discussies.
Doel is om studenten kennis te laten maken met de ‘state of the art’ van het recht en het
academische en praktische debat daarover. De verdieping van inzicht bij de student staat
centraal en wordt bereikt door de student zelf onderzoek te laten doen en te laten
reflecteren op de stof. Daartoe worden verschillende werkvormen en methoden gebruikt,
variërend van het maken van schriftelijke opdrachten tot het bijdragen aan een
inhoudelijk debat over een bepaald onderwerp.
Aandacht voor de wisselwerking tussen nationaal en Europees en internationaal recht
vormt een rode draad door de gehele master. In alle vakken wordt hieraan op
geïntegreerde wijze aandacht besteed. Een tweede rode draad is de gerichtheid op zowel
wetenschap als praktijk. Alle vakken in de masterspecialisatie sluiten nauw aan op het
onderzoek dat door de medewerkers van de afdeling staats- en bestuursrecht wordt
uitgevoerd.
In veel vakken treden bovendien docenten op die (mede) werkzaam zijn in de
rechtspraktijk, bijvoorbeeld als advocaat of als rechter. Vanuit hun ervaring verschaffen
zij bijzondere inzichten in de manier waarop het staats- en bestuursrecht kan doorwerken
in de rechtspraktijk. De opdrachten die in het onderwijs worden gegeven hebben soms
een typisch wetenschappelijk karakter (zoals het schrijven van een annotatie of het
houden van een wetenschappelijke verhandeling), en soms een meer praktijkgericht

karakter (zoals het schrijven van een advies of beroepschrift of het voorbereiden van een
wetsvoorstel).
Hoe is de masterspecialisatie ingericht?
De masterspecialisatie omvat 60 studiepunten en kent de volgende indeling:
Semester 1
Interactie tussen rechtssystemen: Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief (5
ECTS)
Overheidsaansprakelijkheid (5 ECTS)
Privatissimum en practicum Constitutionele vraagstukken in Europese context (10 ECTS)
Verdieping bestuursprocesrecht (5 ECTS)
Profileringsvak* staats- en bestuursrecht semester 1 (keuzevak, 5 ECTS):
- Vreemdelingenrecht, of
- Vergelijkend constitutioneel recht
*In principe kan elke student zich slechts voor 1 profileringsvak inschrijven. In
uitzonderlijke gevallen kunnen in overleg met de mastermentor andere afspraken
worden gemaakt.
Semester II
Wetgevingsvraagstukken (5 ECTS)
Privatissimum en practicum Bestuursrecht in de Europese rechtsorde (10 ECTS)
Profileringsvak* staats- en bestuursrecht semester 2 (keuzevak, 5 ECTS):
- Omgevingsrecht, of
- Publiekrechtelijk gezondheidsrecht
*In principe kan elke student zich slechts voor 1 profileringsvak inschrijven. In
uitzonderlijke gevallen kunnen in overleg met de master mentor andere afspraken
worden gemaakt.
Scriptie (10 ECTS)
Vakinformatie – roosters en tentamenkalender – Blackboard
Nadere informatie over de vakken en het onderwijs is te vinden op internet. Handige
websites zijn daarbij de volgende:
– inhoudelijke beschrijvingen van de mastervakken (inrichting, literatuur,
opdrachten, docenten)
- informatie over roosters en tentamens
- informatie over en vanuit de afdeling staats- en bestuursrecht (bijv. informatie
over docenten, scripties, stages, activiteiten)
Voor alle vakken bestaan er afzonderlijke Blackboardomgevingen. Blackboard vormt een
belangrijk instrument om informatie te verschaffen over praktische zaken
(roosterwijzigingen, aanpassingen van onderwijsmateriaal etc.). Alle uitwerkingen van
opdrachten worden ingeleverd via Blackboard. U kunt toegang krijgen tot deze
Blackboardomgevingen door te “enrollen”.

Voor de masterspecialisatie als geheel is een aparte Blackboardomgeving aangemaakt:
Masterspecialisatie staats- en bestuursrecht 18/19. Op deze Blackboardomgeving staat
informatie die specifiek van belang is voor masterstudenten, zoals informatie over
geplande activiteiten, een Handleiding schriftelijke opdrachten en de
aanwezigheidsregeling.
Instroommomenten
Er zijn twee instroommomenten voor de master Rechtsgeleerdheid, waardoor het
mogelijk is om in september of in februari met de masterspecialisatie te beginnen. Hoewel
beide momenten met de studie kan worden aangevangen, verdient het in verband met de
studeerbaarheid van het programma de lichte voorkeur om in september te beginnen.
Studenten die in februari beginnen met de specialisatie, moeten er rekening mee houden
dat het tweede semester minder vakken telt dan het eerste, omdat in het tweede semester
ruimte is gelaten voor het schrijven van de scriptie. U kunt die roostervrije periode dan
gebruiken om u alvast op het scriptieonderzoek te oriënteren of om bijvoorbeeld stage te
lopen. Stages maken geen onderdeel uit van het curriculum, maar de afdeling kan zo
nodig u wel behulpzaam zijn bij het vinden van een geschikte stageplaats. Verschillende
organisaties sturen bovendien hun vacatures, ook voor stageplaatsen, naar de Afdeling
staats- en bestuursrecht. Deze vacatures worden geplaatst op onze website Ook kunt u
contact opnemen met de loopbaancoach voor studenten van de faculteit der
Rechtsgeleerdheid
Vaardigheden en zwaarte van de masterspecialisatie
De masterspecialisatie staats- en bestuursrecht wordt door studenten als uitdagend en
waardevol, maar ook als zwaar beschreven. Reden daarvoor is dat veel aandacht uitgaat
naar de ontwikkeling en training van voor juristen essentiële vaardigheden. Het gaat in
het bijzonder om schrijfvaardigheid, mondelinge vaardigheden (het geven van
presentaties, het stellen en beantwoorden van vragen), discussievaardigheden,
onderzoeksvaardigheden en samenwerkingsvaardigheden. Voor vrijwel iedere
bijeenkomst dienen niet alleen flinke hoeveelheden literatuur en jurisprudentie te worden
bestudeerd, maar moeten ook schriftelijke stukken worden ingeleverd of presentaties of
mondelinge ondervragingen worden voorbereid. Regelmatig werken studenten hierbij
samen of is zorgvuldige afstemming nodig. Het is belangrijk de intensiteit van de
masterspecialisatie niet te onderschatten en voldoende tijd voor de studie uit te trekken.
Uit evaluaties blijkt dat als men dit daadwerkelijk doet, er met veel plezier bijzonder veel
wordt geleerd.
Als handreiking aan de masterstudenten is een Handleiding schriftelijke opdrachten
ontwikkeld. Daarin staan algemene aanwijzingen voor het verrichten van onderzoek en
het schrijven van stukken op het terrein van het staats- en bestuursrecht. De Handleiding
schriftelijke opdrachten vormt ook het richtsnoer voor de beoordeling van de stukken door
de docenten.

Onderwijsvormen
Uitgangspunt is dat voor ieder vak iedere week een hoorcollege en een werkcollege
plaatsvindt. Afwijkingen zijn denkbaar, mede afhankelijk van de aard van het vak.
De onderwijsvormen verschillen per vak. Het kan zijn dat u wekelijks een “journal”
bijhoudt over de bestudeerde stof, dat u wordt gevraagd een werkgroepbijeenkomst voor
te zitten, of dat u mondeling wordt ondervraagd over een ingeleverd schriftelijk stuk.
Meer informatie over de gekozen werkvormen kunt u vinden in de vakbeschrijvingen (te
vinden via de e-studiegids) of op de Blackboardomgeving van het betreffende vak. In het
eerste college van ieder vak wordt expliciet stilgestaan bij de aard van de verschillende
opdrachten en onderwijsvormen.
Aanwezigheid
Hoor- en werkcolleges vormen een essentieel en onmisbaar onderdeel van de
masterspecialisatie. Aanwezigheid bij het onderwijs (zowel bij de hoorcolleges als bij de
werkgroepen) wordt dan ook als vanzelfsprekend beschouwd. Mocht u goede redenen
hebben om toch afwezig te zijn, meld dit dan bij de vakcoördinator.
Afhankelijk van het vak kan het zijn dat u gevraagd wordt ter compensatie van het
gemiste onderwijs een opdracht te maken. Voor vakken zonder eindtentamen is dat de
enige manier om zeker te stellen dat u zich de stof van de desbetreffende week eigen heeft
gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat uw cijfer en het behaalde aantal ECTS op uw
diploma representatief zijn voor het kennisniveau.
Bent u vaak afwezig (voor een 5 ECTS-vak meer dan twee weken; voor een 10 ECTS-vak
meer dan drie weken), dan wordt aangenomen dat u onvoldoende stof heeft kunnen
bestuderen om het vak nog op zinvolle wijze af te ronden. U wordt dan uitgesloten van
verdere deelname aan het onderwijs en kunt het vak niet meer behalen. Meer informatie
is te vinden in de Aanwezigheidsregeling masterspecialisatie staats- en bestuursrecht.
Herkansingen
Voor herkansingen geldt de regeling van het Onderwijs- en Examenreglement (OER)
voor de Master Rechtsgeleerdheid 2018/19.
Conform de regeling in het OER bestaat er geen afzonderlijke herkansingsmogelijkheid
voor de priv/prac-vakken (Privatissimum en practicum Constitutionele vraagstukken in
Europese context & Europeanisering van het bestuursrecht).
Voor de vakken die worden afgesloten met een eindtentamen, maar waarbij een deel van
het cijfer wordt bepaald door schriftelijke en/of mondelinge opdrachten, geldt dat alleen
het eindtentamen kan worden herkanst. Voor de schriftelijke en mondelinge opdrachten
is vanwege hun nauwe verwevenheid met het onderwijs geen herkansing mogelijk. Dit
betekent dat de daarvoor behaalde cijfers blijven staan en meetellen voor de berekening
van het cijfer na herkansing van het eindtentamen. Cijfers van deelopdrachten blijven
alleen staan voor het lopende studiejaar.
Mocht u onverhoopt stoppen met een vak of zou u ook na herkansing geen voldoende als
eindcijfer halen, dan dient u in een volgend studiejaar het vak opnieuw te volgen.

Duur Masterstudie
Wanneer u voltijds kan studeren, zou u de master goed in één academisch jaar moeten
kunnen afronden. Deeltijdstudenten raden wij nadrukkelijk aan om meer tijd voor de
studie uit te trekken. De ervaring leert dat sommige studenten langer over hun studie
doen dan aanvankelijk gepland. Vooral het uitstellen van de scriptie is een mogelijke
valkuil.
Scripties
Volgens het artikel 4.2 OER kan aan de scriptie eerst worden deelgenomen nadat aan drie
tentamens dan wel tentamens met in totaal 20 studiepunten van de onderwijseenheden
uit het eerste en/of tweede semester met goed gevolg is deelgenomen. Doorgaans schrijven
studenten de masterscriptie nadat zij alle vakken hebben afgerond. Alle kennis,
onderzoek- en schrijfvaardigheden die u gedurende de master heeft opgedaan, kunnen
dan van pas komen bij het schrijven van de scriptie. Dat neemt niet weg dat u al veel
eerder begint met nadenken over mogelijke scriptieonderwerpen op een terrein dat u
aanspreekt. Het vinden van een geschikt scriptieonderwerp blijkt in de praktijk vaak veel
tijd te vergen, dus hoe eerder u daarmee begint, hoe beter.
Voor de scriptie geldt een vast traject. Wilt u zeker stellen dat u in augustus 2018 af kunt
studeren, dan dient u de eindversie uiterlijk 29 juni 2018 voor 12.30 uur in te leveren.
Het scriptietraject wordt vanaf 1 september 2018 gecoördineerd door dr. A.E.M. (Ingrid)
Leijten LLM. Voorstellen en eerste opzetten van scripties dient u naar haar toe te sturen.
Zij beziet, mede afhankelijk van het onderwerp, uw verzoek en de beschikbaarheid, welke
docent de scriptie kan begeleiden. Uiteraard kunt u voorafgaand aan uw voorstel eens bij
docenten binnenlopen om over de geschiktheid van het onderwerp van gedachten te
wisselen.
Mentoraat
De masterspecialisatie staats- en bestuursrecht heeft een mastermentor in de persoon van
mr. P.H. (Elly) van der Tang-van Loenen
De mastermentor is eerste aanspreekpunt als zich (persoonlijke of professionele)
problemen of omstandigheden voordoen die invloed kunnen hebben op het
studieverloop. Ook kan zij helpen bij het maken van een studieplanning (bijvoorbeeld als
u in deeltijd studeert, als u vakken heeft gemist of als u een tijd in het buitenland bent of
stage loopt waardoor u studievertraging oploopt).
U kunt bij de mastermentor terecht na het maken van een afspraak per mail
De mastermentor houdt ook een studentenvolgsysteem bij. Ten behoeve hiervan is het
prettig als u bij aanvang van de masterspecialisatie het registratieformulier invult. Dit is te
vinden op de blackboardomgeving van de masterspecialisatie. Wijzigingen van
contactgegevens kunt u doorgeven aan het secretariaat van de afdeling staats- en
bestuursrecht.

Studievereniging
Aan de masterspecialisatie staats- en bestuursrecht is ook een studievereniging verbonden:
Res Publica. Res Publica organiseert regelmatig interessante activiteiten voor de studenten,
zoals een bezoek aan een rechtbank of een advocatenkantoor, of een lezing over een
actueel onderwerp. Ook wordt elk jaar een studiereis georganiseerd. Lidmaatschap is
kosteloos en kan via de website worden aangevraagd.
Overige informatie; vragen en klachten
Voor eenvoudige, praktische of roostertechnische vragen en voor het wijzigen van uw
contactgegevens kunt u terecht bij het secretariaat van de afdeling staats- en bestuursrecht:
of 071-527 7760.
Het antwoord op veel vragen kunt u overigens ook al vinden via de hiervoor genoemde
websites of via Blackboard.
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de inhoud of organisatie van de
masterspecialisatie kunt u terecht bij de coördinator van de masterspecialisatie staats- en
bestuursrecht, mr. dr. M.L. (Michiel) van Emmerik, via mail of 071-527 8945 (secr. 7760).

