
 1 

 
 

Informatie 
 

Master rechtsgeleerdheid 
 

Afstudeerrichting 
Straf- en strafprocesrecht 

 

 
 
 

Studiejaar 2018-2019 
 
 

 
 

Bijgewerkt tot eind augustus 2018 



 2 

 



 3 

Inhoudsopgave 
             
 

- Ter inleiding  ............................................................................................... 5 
- Rooster afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht 2017/2018 .................. 6 
 
      Vakken afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht 
- ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief .................... 11 
- Ideeëngeschiedenis van het strafrecht ....................................................... 15 
- Practicum straf(proces)recht ...................................................................... 19 
- Europees strafrecht .................................................................................... 22 
- Profileringsvak I: Bijzondere Delicten ...................................................... 25 
- Profileringsvak I: Strafwetgeving en Beleid ............................................. 28 
- Sanctionering en effecten .......................................................................... 32 
- Privatissimum straf(proces)recht ............................................................... 35 
- Profileringsvak II: Strafrechtelijk Bewijsrecht .......................................... 38 
- Profileringsvak II: Bijzonder strafrecht ..................................................... 40 
- Masterscriptie ............................................................................................ 43 

 
Informatie over docenten 

- Coördinatoren en vakcoördinatoren .......................................................... 47 
- Docenten afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht ............................... 49 
- Individuele medewerkerspagina’s ............................................................. 50 
 
- Stages via de Afdeling Straf- en strafprocesrecht ..................................... 71 
- Studiekring over Strafrecht (S.O.S.) .......................................................... 73 



 4 

 



 5 

Ter inleiding 
 
De Leidse master rechtsgeleerdheid bestaat uit een aantal afstudeerrichtingen. Elke afstudeerrichting 
kent een vaste kern van vakken en een aantal voor de betreffende afstudeerrichting bijzondere vakken. 
De vaste kern van vakken maakt duidelijk dat elke afstudeerrichting onderdeel is van de master 
rechtsgeleerdheid en studenten die in Leiden hun master rechtsgeleerdheid doen bovenal als jurist 
worden opgeleid. Zij bestaat uit de vakken practicum en privatissimum en twee gebonden 
keuzevakken waaraan studenten van verschillende afstudeerrichtingen deelnemen. De format van 
practicum en privatissimum is bij elke afstudeerrichting dezelfde, maar wordt uiteraard per 
afstudeerrichting apart ingevuld. Hiermee wordt enerzijds een zekere gelijkheid in zwaarte tussen de 
verschillende afstudeerrichtingen beoogd, maar anderzijds de eigenheid van elke afstudeerrichting 
benadrukt. 
 
De afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht is gericht op verdieping van in de bachelor opgedane 
kennis van het straf- en strafprocesrecht maar geeft daarnaast ook inzicht in nog niet behandelde 
gebieden van het straf- en strafprocesrecht, namelijk het internationale en Europese strafrecht en het 
penitentiaire recht. Tevens wordt een tweetal profileringsvakken aangeboden, die studenten de 
mogelijkheid bieden om hun strafrechtelijke master een zeker profiel mee te geven. Binnen deze 
profileringsvakken dienen studenten tussen twee afzonderlijke deelvakken te kiezen. 
 
In dit boekje wordt in de eerste plaats een overzicht gegeven van de vakken die in de afstudeerrichting 
straf- en strafprocesrecht worden aangeboden. Voltijdstudenten volgen in principe een vast en door 
studenten als intensief maar ook zeer leerzaam ervaren programma. Hierdoor worden zij geacht in staat 
te zijn om hun master in één jaar af te ronden. Deeltijdstudenten kunnen desgewenst individuele 
afspraken met de mastercoördinator maken met betrekking tot het tempo en de volgorde waarin zij aan 
het curriculum deelnemen. 
 
Hoewel het curriculum vaststaat, bestaat de mogelijkheid om door het Instituut voor Strafrecht en 
Criminologie gefaciliteerde stages te volgen. Informatie hierover is ook in dit boekje te vinden. In de 
tweede plaats worden ook de docenten voorgesteld die in de master vakken verzorgen of daarbij 
betrokken zijn. In de derde plaats vindt u informatie over de strafrechtelijke studievereniging 
Studiekring Over Strafrecht (S.O.S.).  
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Rooster afstudeerrichting 
straf- en strafprocesrecht 

2018-2019 
 

1e semester 
 
 

• ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief 
        Onderwijs: Hoorcollege op woensdagen in de periode 05-09-2018 t/m 26-09-2018, van 09.00-11.00 uur, in 

KOG zaal A 144. 
 Werkgroepen op donderdagen  op 06-09-2018, van 11.00-13.00 uur, in KOG zaal B 013, en van 

13.00-15.00 uur, in KOG, zaal A 002 ; op 07-09-2018, van 11.00-13.00 uur en van 15.00-17.00 
uur, beiden in KOG, zaal B 032,  (en op 06-09-2018, van 09.00-11.00 uur in KOG, zaal B 032, 
voor herkansers master Jeugdrecht). 

Docenten:  Mr. B.W.A. Jue-Volker (tevens coördinator) , e.a. 
        Tentamen:  Schriftelijk tentamen op 10-10-2018 , van 09.00-12.00  uur, in het USC;  

schriftelijk hertentamen op 22-11-2018, van 09.00-12.00 uur, in het USC.  
 

• Ideeëngeschiedenis van het strafrecht  
Onderwijs: Hoorcollege op dinsdagen in de periode 04-09-2018 t/m 02-10-2018, van  09.00-11.00 uur , in 

KOG, A 051.  
Werkgroep op dinsdagen in de periode 04-09-2018 t/m 02-10-2018, van 15.00-17.00 uur,  in 
KOG, zaal A 051.    

Docent:   Prof. mr. C.P.M. Cleiren (tevens coördinator) 
Tentamen:  Som van de cijfers van vijf schriftelijke opdrachten. 

 

• Practicum straf(proces)recht 
Onderwijs: Introductiecollege op maandag  03-09-2018, van 15.00-16.00 uur, in KOG, zaal A 051 . 

Werkgroepen op maandag 15-10-2018, 29-10-2018, 12-11-2018, 03-12-2018 en 17-12-2018: 
van  09.00-11.00 uur, van 13.00-15.00 uur, en van 17.00-19.00 uur, in KOG, zaal A 002. 

Docenten:  Prof. mr. dr. P.M. van Russen Groen (tevens coördinator), e.a.  
Tentamen:  Som van de cijfers van vijf schriftelijke opdrachten. 

 
• Europees Strafrecht 

Onderwijs: Hoorcollege op dinsdagen  in de periode 16-10-2018 t/m 23-10-2018, van 09.00-11.00 uur, in 
KOG, zaal A 144, en van 30-10-2018 t/m 13-11-2018, van 09.00-11.00 uur, in KOG, zaal A 
051. 
Werkgroepen op woensdag 17-10-2018, van 09.00-11.00 uur en van 11.00-13.00 uur, in resp. 
KOG, zaal B 031 en B 041; en op woensdag in de periode 24-10-2018 t/m 14-11-2018, van 
09.00-1100 uur en van 11.00-13.00 uur, in KOG, zaal B 013.    

Docent:  Prof. mr. J. Ouwerkerk (tevens coördinator) 
Tentamen:  Schriftelijk tentamen op 20-11-2018, 09.00-12.00 uur, in het USC , en  

schriftelijk hertentamen op 25-01-2019, van 13.00-16.00 uur, in KOG, zaal C 131. 
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• Profileringsvak Straf- en strafprocesrecht I 

bestaande uit twee gebonden keuzevakken:  
 
1)  Bijzondere Delicten 
        Onderwijs: Hoorcollege op maandagen in de periode 05-11-2018 t/m 12-11-2018 en 26-11-2018  

t/m 10-12-2018, van 11.00-13.00  uur, in KOG, zaal B 041 .  
Werkgroepen op woensdagen: WG 1  in de periode 07-11-2018 t/m 14-11-2018 en 28-11-2018 
t/m 12-12-2018 van 15-00-17.00 uur, in NNB; WG 2 in de periode 07-11-2018 t/m 14-11-2018, 
en op 28-11-2018, van 17.00-19.00 uur, in KOG, zaal B041; op 05-12-2018, van 13.00-15.00 
uur, in KOG, zaal B 031, en op 12-12-2018, van 17.00-19.00 uur, in NNB. 

        Docent: Prof. mr. J.M. ten Voorde (tevens coördinator). 
        Tentamen:  Schriftelijk tentamen op 19-12-2018, van 13.00-16.00 uur in het USC; en  

schriftelijk hertentamen op 28-01-2019, van 09.00-12.00 uur, in KOG, C 131. 

 
2) Strafwetgeving en Beleid  
       Onderwijs: Hoorcollege op dinsdagen in de periode 06-11-2018 t/m 13-11-2018 en  

27-11-2018 t/m 11-12-2018, van 11.00-13.00 uur, in KOG, B 014; en op vrijdag 16-11-2018, 
30-11-2018 en 14-12-2018, van 13.00-15.00 uur in KOG, B 014.  

       Docent: Prof. mr. dr. M.A.H. van der Woude (tevens coördinator). 
       Tentamen:  Schriftelijk tentamen op 20-12-2018, van 13.00-16.00 uur, in het USC,  en  

schriftelijk hertentamen op 30-01-2019, van 09.00-12.00 uur, in KOG, B 013. 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
2e semester: 

 

• Sanctionering en effecten  
Onderwijs: Hoorcollege op woensdagen en werkgroepen op donderdagen in de periode eind januari begin 

maart.Data, tijden en locaties waren nog niet volledig bekend op het moment toen dit boekje 
werd gedrukt.  

Docent: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt (tevens coördinator) 
Tentamen:  Schriftelijk tentamen op …, van … uur in het USC;  en schriftelijk hertentamen op …. , van ….  

uur, in …. 
 

 
• Privatissimum straf(proces)recht  

Onderwijs: Werkgroepen op maandagen. Introductiecollege begin februari, de werkgroepen vanaf eind  
februari 5 weken, 2x van 13.00-17.00 uur en 2x van 15.00-19.00 uur. Data, tijden en locaties 
waren nog niet volledig bekend op het moment toen dit boekje werd gedrukt.  

Docenten:  Dr. K.M. Pitcher (tevens coördinator), e.a. 
Tentamen:  De som van vier schriftelijke opdrachten, een referaat en de deelname aan discussies tijdens de 

werkgroep 
 
 
 
 
 



 8 

 
 

• Profileringsvak straf- en strafprocesrecht II  
bestaande uit twee gebonden keuzevakken: 
 
1)  Strafrechtelijk Bewijsrecht 
Onderwijs: Hoorcollege/werkgroepen in de periode april/mei. Data, tijden en locaties waren nog  

niet bekend op het moment toen dit boekje werd gedrukt.  
Docent:  Mr. dr. M.J. Dubelaar (tevens coördinator) 
Tentamen:  Schriftelijk tentamen op …., van …. uur, in het USC; en schriftelijk hertentamen op …, van …. 

uur, in …. 
 
2)  Bijzonder strafrecht 
Onderwijs: Hoorcollege/werkgroep in de periode april/mei.  

Data, tijden en locaties waren nog niet bekend op het moment toen dit boekje werd gedrukt.  
Docent:  Mw. Mr. F.P. Ölcer (tevens coördinator) 
Tentamen:  Schriftelijk tentamen op …., van ….  uur, in het USC; en schriftelijk hertentamen op … van … 

uur, in ….. 
 

• Scriptie 
Coördinator: Mr. drs. J.G.H. Altena 

   
 

N.B: In het bovenstaande overzicht zijn niet de eventuele wijzigingen opgenomen, die tijdens het 
studiejaar zijn of worden doorgevoerd. Controleer daarom altijd de college- en werkgroeproosters en 
de tentamenkalender op de website:  
http://www.leidenuniv.nl/rechten/osi/owr/ 
http://www.leidenuniv.nl/rechten/osi/wg/  
http://www.leidenuniv.nl/rechten/osi/tntkal/   
 
 
N.B. Deeltijdstudenten dienen individuele afspraken te maken met betrekking tot het tempo en de 
volgorde waarin zij aan het curriculum deelnemen. Hiertoe kunnen zij contact opnemen met de 
mastercoördinator mr. M.E. van den Bergh (m.e.van.den.bergh@law.leidenuniv.nl / dr. mr. M.J. 
Dubelaar (m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl).

http://www.leidenuniv.nl/rechten/osi/owr/
http://www.leidenuniv.nl/rechten/osi/wg/
http://www.leidenuniv.nl/rechten/osi/tntkal/
mailto:m.e.van.den.bergh@law.leidenuniv.nl
mailto:m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl
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Vakken afstudeerrichting straf- 
en strafprocesrecht 

 
• ILS – Rechtshandhaving in 

domeinoverstijgend perspectief 
• Ideeëngeschiedenis van het strafrecht 
• Practicum straf(proces)recht 
• Europees strafrecht 
• Profileringsvak I: Bijzondere Delicten 
• Profileringsvak I: Strafrechtwetgeving and 

Beleid 
• Sanctionering en effecten 
• Privatissimum straf(proces)recht 
• Profileringsvak II: Strafrechtelijk 

Bewijsrecht 
• Profileringsvak II: Bijzonder strafrecht 
• Scriptie Master Rechtsgeleerdheid 
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ILS – RECHTSHANDHAVING IN 
DOMEINOVERSTIJGEND PERSPECTIEF  

 
Collegejaar: 2018-2019 

Studiegidsnummer: 23010006 

Docent(en): 

• prof. mr. J.H. Crijns  
• mr. dr. M.L. van Emmerik  
• mr. B.W.A. Jue-Volker e.a.   

Voertaal: Nederlands 
Blackboard: Ja 

EC: 5 
Niveau: 500 
Periode: Semester 1  

Beschrijving 
In dit vak wordt het thema rechtshandhaving vanuit verschillende perspectieven belicht, waarbij de 
nadruk ligt op publiekrechtelijke vormen van handhaving. Na een algemene inleiding op het thema 
rechtshandhaving, wordt uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen van de laatste decennia binnen de 
punitieve handhaving in zowel het bestuursrecht als het strafrecht. Een belangrijk punt van aandacht 
hierbij is de mate van rechtsbescherming binnen het punitieve bestuursrecht (met name bij de 
bestuurlijke boete) vergeleken met die binnen het strafrecht (met name de (bestuurlijke) 
strafbeschikking). Centraal punt van discussie hierbij is de vraag of – en zo ja, in hoeverre – het 
gerechtvaardigd is dat er verschil in rechtsbescherming bestaat tussen punitieve handhaving via het 
strafrecht dan wel het bestuursrecht. Op dit snijvlak doen zich verschillende vragen voor met 
betrekking tot de mate van rechtsbescherming, zoals de eisen aan bewijsgaring, de omgang met 
onrechtmatig verkregen bewijs, de wijze van toetsing door de rechter en het instellen van 
rechtsmiddelen. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag of en in hoeverre het is toegestaan 
in het kader van een en dezelfde overtreding verschillende handhavingstrajecten met elkaar te 
combineren (samenloop of sfeercumulatie) dan wel van het ene handhavingstraject over te stappen op 
het andere (sfeerovergang). Duidelijk zal worden dat het antwoord op deze en dergelijke vragen in 
belangrijke mate wordt beïnvloed door Europeesrechtelijke normen (EVRM en EU-
grondrechtenhandvest). In algemenere zin komt ook aan de orde het brede palet aan 
handhavingsmogelijkheden binnen het bestuursrecht en het strafrecht, zowel sancties gericht op herstel 
als op leedtoevoeging en de vraag in hoeverre er bij samenloop van verschillende sancties kan worden 
gekomen tot evenredige bestraffing. De eerste vier hoorcolleges behandelen de hiervoor genoemde 
thema’s op het snijvlak van (bestraffend) bestuursrecht en strafrecht. In het vijfde hoorcollege zal een 
gastspreker een actueel onderwerp belichten waarmee de interactie tussen bestuursrecht en strafrecht 
verder wordt geïllustreerd. 

In een academische omgeving gaan onderzoek en onderwijs samen. In het vak wordt daarom tevens 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden op masterniveau. Parallel aan de 
hoorcolleges worden de studenten begeleid in het schrijven van een wetenschappelijk betoog over een 
specifiek deelthema dat is gelegen op het snijvlak van het bestuurs- en strafrecht, zoals de aanpak van 
overlastgevende jongeren, voetbalgeweld of denaturalisering van uitgereisde jihadisten (de precieze 
deelthema's kunnen per collegejaar verschillen). In een introductiebijeenkomst wordt het thema 
geïntroduceerd en aandacht besteed aan juridische onderzoeksvaardigheden. Door middel van 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/84213/rechtshandhaving-in-domeinoverstijgend-perspectief#part-of
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(digitale) individuele feedback worden de deelnemers aan het vak vervolgens begeleid in het opstellen 
van een goed afgebakende onderzoeksvraag en het opzetten van een uitvoerbaar onderzoeksplan. 

Leerdoelen 
Doel van het vak: 
Het vak ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief beoogt studenten gevoelig te 
maken voor het gegeven dat maatschappelijke vraagstukken vaak via verschillende rechtsgebieden 
worden geadresseerd, die elk hun eigen grondslagen, kenmerken en instrumenten hebben. Voorts 
beoogt het vak duidelijk te maken dat deze (verschillende) grondslagen, kenmerken en instrumenten 
evenzovele argumenten kunnen vormen voor de keuze van een of meer bepaalde 
handhavingsdomeinen bij het adresseren van concrete maatschappelijke vraagstukken. Ook beoogt het 
vak duidelijk te maken dat de cumulatie van rechtsdomeinen die het gevolg kan zijn van de inzet van 
meerdere rechtsdomeinen op een en hetzelfde maatschappelijke vraagstuk, belangrijke gevolgen kan 
hebben voor de individuele (rechts)positie van de burger, waarbij normen voortvloeiend uit Europees 
recht (EU en EVRM) een belangrijke waarborgfunctie vervullen. Met deze doelstellingen bouwt het 
vak voort op de deeldisciplines van het recht uit de bacheloropleiding. 
Daarnaast beoogt het vak studenten vertrouwd te maken met het verrichten van wetenschappelijk 
juridisch onderzoek. Studenten verkrijgen de vaardigheid een goed afgebakende onderzoeksvraag op te 
stellen en een uitvoerbaar onderzoeksplan op te zetten. In het vervolg van de masteropleiding wordt op 
deze vaardigheden voortgebouwd. 

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: 

• De student kan de belangrijkste kenmerken en instrumenten van het bestuursrecht en het 
strafrecht onderscheiden, en de dynamiek en interactie tussen deze handhavingsdomeinen 
illustreren. 

• De student is in staat aan de hand van de daarvoor ontwikkelde criteria en de belangrijkste 
kenmerken en instrumenten van het bestuursrecht en het strafrecht te adviseren met betrekking 
tot de vraag welk(e) rechtsdomein(en) het meest passend is/zijn voor de handhaving van een 
bepaalde norm. 

• De student kan de begrippen sfeerovergang en sfeercumulatie, en de implicaties daarvan voor 
de rechtspositie van de individuele burger, uitleggen mede in het licht van Europeesrechtelijke 
normen. 

• De student kan een goed afgebakende onderzoeksvraag opstellen en een onderzoeksplan 
opzetten om deze vraag te beantwoorden. 

• De student is in staat op basis van de voorgeschreven studiestof – aangevuld met de 
bevindingen uit eigen onderzoek – een wetenschappelijk betoog te schrijven waarin u 
beargumenteerd antwoord geeft op een concreet handhavingsvraagstuk. 

• De student kan zelfstandig reflecteren op zijn/haar leerproces door feedback van docenten op 
opdrachten. 

Onderwijsvorm 
Hoorcolleges 

• Aantal à 2 uur: 5 
• Namen docenten: prof. mr. J.H. Crijns en mr. dr. M.L. van Emmerik. Gastspreker in week 5. 
• Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de per onderwijsweek voorgeschreven 

studiestof 
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Werkcolleges 

• Aantal à 2 uur: 1 
• Namen docenten: Mr. B.W.A. Jue-Volker e.a. 
• Vereiste voorbereiding door studenten: nader bekend te maken via Blackboard 

Toetsing 
Toetsvorm(en) 

• Praktische oefening: het maken van de tussentijdse opdrachten en het volgen van het daaraan 
verbonden feedbacktraject is verplicht voor deelname aan de schriftelijke opdracht. 

• Schriftelijke opdracht: 50% van het eindcijfer 
• Schriftelijk tentamen: 50% van het eindcijfer 

Het eindcijfer bestaat uit de gemiddelde score op de schriftelijke opdracht en het schriftelijke 
tentamen. Het vak is behaald als het eindcijfer voldoende is. Het vak kan worden herkanst als het 
eindcijfer onvoldoende is. De herkansing bepaalt voor 100% het eindcijfer. Indien het vak na afloop 
van het collegejaar niet met een voldoende is afgerond, verliezen resultaten voor de deeltoetsvormen 
(schriftelijke opdracht en/of schriftelijk tentamen) hun geldigheid en dient het vak in een nieuw 
studiejaar opnieuw te worden gevolgd. 

Inleverprocedures  
Via de Blackboard-omgeving van het vak wordt informatie gegeven over de geldende 
inleverprocedures. 

Examenstof 
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges. 

Literatuur 
Verplicht studiemateriaal 

Literatuur: 

• De voorgeschreven studiestof wordt door middel van een literatuur- en jurisprudentielijst 
bekend gemaakt via Blackboard. Studenten worden geacht de voorgeschreven stof zelf via de 
bibliotheek te verzamelen. Mede daarom wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk gebruik te 
maken van digitaal beschikbare bronnen. 

Reader: 

• N.v.t. 

Aanbevolen studiemateriaal 

• Ook de aanbevolen literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt. 
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Contact 

• Vakcoördinator: Mr. B.W.A. Jue-Volker 
• Werkadres: KOG, Steenschuur 25, kamer C1.08 
• Bereikbaarheid: nader bekend te maken via Blackboard 
• Telefoon: 071 - 527 7528 
• E-mail: b.w.a.jue@law.leidenuniv.nl 

Instituut/afdeling 

• Instituut: Strafrecht en Criminologie 
• Afdeling: Straf- en strafprocesrecht 
• Kamernummer secretariaat: C1.01 
• Openingstijden: tijdens kantooruren (m.u.v. woensdag) 
• Telefoon secretariaat: 071 - 527 7518 
• E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl 

Opmerkingen 
Dit vak is primair bedoeld voor studenten die een van de masterafstudeerrichtingen Staats- en 
bestuursrecht en Straf- en strafprocesrecht volgen. 

mailto:b.w.a.jue@law.leidenuniv.nl
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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IDEEËNGESCHIEDENIS VAN HET STRAFRECHT 
 

Collegejaar: 2018-2019 
Studiegidsnummer: 23011306 

Docent(en): • Prof. mr. C.P.M. Cleiren  

Voertaal: Nederlands 
Blackboard: Ja 

EC: 5 
Niveau: 500 
Periode: Semester 1  

Beschrijving 
Strafrecht wordt zowel in zijn theoretische basis als in zijn toepassing gekenmerkt door een inherente 
spanning tussen belangen van de gemeenschap als geheel en belangen van de individuele burger. De 
positie van de overheid en de legitimatie van het publiekrechtelijk karakter van ons strafrecht en onze 
strafrechtscultuur brengt met zich mee dat dit spanningsveld in de loop van de tijd niet minder is 
geworden, maar wel voortdurend van kleur verandert. In de loop van de geschiedenis is deze 
problematiek vooral aan de orde gesteld en bestudeerd vanuit het perspectief van de straf- en 
strafrechtstheorie. Deze benadering heeft onder meer bijgedragen aan een tamelijk rijk geschakeerd 
veld van straf(rechts)theorieën, waarin de rechtsstaatgedachte, de democratische beginselen en 
grondslagen van strafrecht en strafvordering, alsmede fundamenten voor al dan niet gedetermineerde 
persoonlijke en sociale verantwoordelijkheden centraal staan. In de huidige strafrechtspleging is noch 
de bedoelde spanning, noch de noodzaak van bestudering van en discussie over die spanning 
verdwenen. In de huidige tijd komt dit spanningsveld met name naar voren in reacties en kritiek op de 
‘criminele politiek’, de wijze waarop de overheid, met het wettelijk kader van het formele en materiële 
strafrecht als basisinstrument keuzes maakt om beleid te realiseren en eventueel in wetgeving neer te 
leggen. Daarbij wordt ook de verschuivende positie van ons nationale stelsel naar dat van een EU 
lidstaat en tendensen in de richting van een adversaire procedure zoals in common law landen onder 
ogen gezien. Discussies over de legitimiteit van die keuzes vinden hun fundament in dezelfde waarden 
en normen die (destijds) vorm kregen in de straf(rechts)theorieën. Het vak omvat naar zijn aard zowel 
aspecten van materieel als van formeel strafrecht. 

Leerdoelen 
Doel van het vak: 
Het doel van deze cursus is om met behulp van de ideeëngeschiedenis van het strafrecht de student een 
instrumentarium mee te geven voor een kritische beschouwing van de criminele politiek van vandaag 
en in de toekomst en de studenten vertrouwd te maken met een hedendaagse ‘vertaling’ van de in de 
ideeëngeschiedenis ontwikkelde opvattingen, posities, waarden en normen. Die vertaling zal zichtbaar 
worden gemaakt door actuele (deels internationale) crimineel-politieke ontwikkelingen (onder andere 
op het terrein van wetgeving, beleid en jurisprudentie) te plaatsen in het licht van de relevante 
strafrechtelijke ideeëngeschiedenis. Ter ondersteuning van deze doelstellingen wordt de student ook 
vertrouwd gemaakt met literatuur over en hoofdlijnen van ontwikkelingen en tendensen in het actuele 
crimineel-politieke klimaat. 
Besloten in deze doelstelling ligt dat de student voldoende historische en rechtstheoretische kennis van 
het strafrecht verwerft om het juridisch discours binnen het vakgebied in zijn historische en huidige 
maatschappelijke context te kunnen plaatsen en daaraan zelf ook met gefundeerde argumenten te 
kunnen bijdragen. 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/84399/ideeengeschiedenis_van_het_strafrecht#part-of
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De leerdoelen kort samengevat: 
1. De student kan gefundeerd reflecteren op de relaties tussen onze strafrechtelijke ideeëngeschiedenis 
en de normen en waarden van de democratische rechtstaat; 
2. De student kan in concrete(actuele) opvattingen of uitingen de daarin besloten abstracte concepten 
blootleggen en classificeren; 
3. De student kan actuele crimineel-politieke vraagstukken beoordelen vanuit het perspectief van de 
normen en waarden van de democratische rechtstaat en de aan ons straf- en strafprocesrecht ten 
grondslag liggende beginselen; 
4. De student kan ten aanzien van actuele crimineel-politieke keuzes beargumenteerd stelling nemen; 

De verkregen basiskennis moet de student voldoende diepgang bieden voor het zich verplaatsen in de 
rol van de te onderscheiden actoren in het hedendaagse strafrecht en voldoende analytische 
vaardigheid om zorgvuldig beargumenteerde keuzes te maken ten aanzien van actuele strafrechtelijke 
en crimineel-politieke vraagstukken. De te verwerven kennis vormt een noodzakelijke voorwaarde 
voor een wetenschappelijke bestudering van, respectievelijk attitude ten aanzien van het strafrecht. Er 
wordt in het onderwijs zo veel mogelijk gewerkt met presentaties en de socratische methode. 

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: 
• kennis van strafrechtelijke ‘traditie’ 
• academische attitude 
• vaardigheid om academische attitude en kennis van die strafrechtelijke ‘traditie’ te benutten ten 
behoeve van concrete en actuele strafrechtelijke vraagstukken. 

De plaats van het vak binnen het curriculum en verhouding met andere vakken 
Het vak vervult een verdiepende en verbredende rol binnen het curriculum door de in de Bachelor 
opgedane kennis te plaatsen, de verdiepen, te verbreden en te problematiseren. Ten opzichte van de 
andere vakken in de master Straf- en strafprocesrecht vervult het een faciliterende rol. Die rol ligt 
daarin dat de student een denkkader en instrumenten meekrijgt waarmee de studiestof van de daarop 
volgende vakken kan worden geplaatst in het bredere perspectief van de ontwikkeling van het 
strafrecht in het algemeen en de actuele maatschappelijke en crimineel-politieke context. Studenten die 
het vak Ideeëngeschiedenis hebben gevolgd zijn met behulp van de opgedane kennis en vaardigheden 
in staat om de studiestof van de vakken niet alleen in een breder context te plaatsen, maar de stand van 
het daarin aan de orde zijnde geldend recht ook kritisch te bevragen. 

Onderwijsvorm 
Hoor- en werkcolleges 

• 5 aaneengesloten weken 2 uur hoorcollege en twee uur werkcollege Naam docent: prof. mr. 
C.P.M. Cleiren 

• Vereiste voorbereiding door studenten: 
De studenten bestuderen voorafgaand aan het hoor- en werkcollege de voorgeschreven 
literatuur per week. 
Het hoorcollege wordt nog op dezelfde dag gevolgd door een werkcollege. Dat werkcollege 
vangt aan met een opdracht waarbij de student zowel de bestudeerde literatuur als de stof van 
het diezelfde dag gegeven hoorcollege dient te benutten. De opdracht wordt tijdens de 
werkgroep schriftelijk gemaakt in dertig minuten. De opdracht maakt deel uit van tentamen. 
Vervolgens presenteren studenten afwisselend hun werk, overlopend in een gezamenlijke 
discussie met andere studenten en aangemoedigd via de socratische methode. 

Andere onderwijsvorm(en) 
Zelfstudie 
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Toetsing 
Toetsvorm(en) 
Vijf schriftelijke opdrachten die tijdens de vijf werkgroepen worden gemaakt – status: praktische 
oefeningen. 
Deze bepalen elk voor 20% het eindcijfer voor het vak. 
De opdrachten kunnen niet worden herkanst; eventuele onvoldoendes dienen te worden 
gecompenseerd met de overige te behalen cijfers. 

Inleverprocedures 
De tijdens de werkgroep gemaakte opdracht wordt direct na het maken van de opdracht ingeleverd. 

Examenstof 
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens 
hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen. 

Aanwezigheidsplicht 
Aanwezigheid bij het hoorcollege en werkgroep is met het oog op de werkvorm en de daarin besloten 
toetsing (status: praktische oefeningen) verplicht. In geval van overmacht dient de student de 
afwezigheid en de daarvoor aangevoerde reden uiterlijk op de desbetreffende dag per mail te berichten 
aan de heer Bonis (w.bonis@law.leidenuniv.nl). In dat geval zal aan de student na afloop van de 
cursus een vervangende opdracht worden verstrekt. 

Literatuur 

• Teksten in reader en deels via open access en/of online-beschikbaarheid. 

Werkboek: 
Handleiding op Blackboard. 

Reader: 
Ja 

Contact 

• Vakcoördinator: prof. mr. C.P.M. Cleiren 
• Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.01 (secretariaat, mr. W. Bonis) 
• Bereikbaarheid: op afspraak 
• Telefoon: 071 – 527 7518 (mr. W. Bonis) 
• E-mail: c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl 

Instituut/afdeling 

• Instituut: Strafrecht & Criminologie 
• Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht 
• Kamernummer secretariaat: C 1.01 
• Openingstijden: Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: van 9.00 tot 17.00 uur 
• Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 (mr. W. Bonis) 
• E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl 

mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
mailto:c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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Opmerkingen 
Het vak gaat uit van zelfstudie, reflectie en het ontwikkelen van het op een academisch verantwoorde 
wijze kunnen innemen van positie. 
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PRACTICUM  STRAF(PROCES)RECHT 

 

Collegejaar: 2018-2019 
Studiegidsnummer: 23011304 

Docent(en): 
• Prof.dr.mr. P.M. van Russen Groen  
• e.a.  

Voertaal: Nederlands 
Blackboard: Ja 

EC: 10 
Niveau: 600 
Periode: Semester 1  

Beschrijving 
In het kader van het practicum straf- en strafprocesrecht maakt u opdrachten die aansluiten op de 
realiteit van de strafrechtspleging. 
Bij de vorm van deze opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk 
noodzakelijke schriftelijke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden, toegespitst op de functie van een 
dergelijk stuk (zoals een pleidooi van een raadsman, een appelmemorie van de officier van justitie, een 
conclusie van een AG bij de Hoge Raad, een verzoekschrift aan het EHRM). De inhoud van de 
opdrachten vergt dat de student zich verdiept in diverse thema’s van het materiële en formele 
strafrecht, mede bezien vanuit de optiek van een specifieke rol (die door de vorm wordt bepaald). 

Leerdoelen 
Doel van het vak: 
Het doel van het vak is tweeledig. Enerzijds beoogt het vak u vertrouwd te maken met en te trainen in 
een aantal voor de rechtspraktijk noodzakelijke ambachtelijke vaardigheden, het verwerven van de 
daarvoor benodigde kennis van het vakgebied en de daarvoor benodigde documentatie, alsmede het 
strategisch doch juridisch juist gebruiken van de opgedane kennis. Anderzijds beoogt het vak de bij u 
in de bachelorfase opgedane kennis van en inzicht in het straf(proces)recht verder te verdiepen door 
een aantal specifieke strafrechtelijke leerstukken en thema’s aan de orde te stellen aan de hand van een 
concrete casus. 

Leerdoelen 
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven: 

• U kunt uw kennis van het straf- en strafprocesrecht toepassen op een concrete casus; 
• U kunt in het strafproces verschillende procesrollen identificeren en vanuit die verschillende 

procesrollen afwegingen maken vanuit normatieve en ethische perspectieven alsook vanuit 
doelmatigheidsoverwegingen en op basis daarvan een standpunt innemen ten aanzien van een 
concrete casus; 

• U kunt de door u ingenomen standpunten onderbouwen met verwijzingen naar relevante en 
gezaghebbende bronnen conform de Leidraad voor juridische auteurs; 

• U bent in staat een coherent processtuk op te stellen in correct en leesbaar (juridisch) 
Nederlands. 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/84397/practicum_strafprocesrecht#part-of
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Onderwijsvorm 
Hoorcolleges/Andere onderwijsvorm(en) 
Voorafgaand aan het vak (status: praktische oefening) wordt een instructiecollege verzorgd waarin 
aard en opzet van het vak worden toegelicht en wordt uitgelegd wat van de studenten wordt verlangd. 
Het introductiecollege vindt plaats op nader te bepalen tijd en locatie. De aanwezigheid bij dit college 
is verplicht. 

Werkgroepen 
LET OP: Alle werkgroepen zijn verplicht (status: praktische oefening) 

• Aantal à 2 uur: 6 
• Namen docenten: n.n.b. 
• Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen uiterlijk een week voor de werkgroep 

(op een nader te bepalen tijdstip) een schriftelijke opdracht in hard copy en digitaal te hebben 
ingeleverd. Tijdens de werkgroep is actieve participatie van studenten een basisvereiste. 

• De opbouw en inhoud van de werkgroepen is mede afhankelijk van de inhoud en kwaliteit van 
de schriftelijke opdracht die de studenten inleveren en de richting waarin de studenten in de 
uitwerking van hun schriftelijke opdracht de oplossing van de voorliggende problematiek 
hebben gezocht. Mede daarom wordt van studenten verwacht dat zij elke opdracht serieus 
voorbereiden en een zo goed mogelijke schriftelijke opdracht maken. 

Toetsing 
Toetsvorm(en) 
Vijf (tussentijdse) schriftelijke opdrachten die gezamenlijk (en gelijkelijk) het eindcijfer vormen. 

Inleverprocedures 
Via e-mail en in hard copy (één exemplaar) die op het secretariaat van de afdeling strafrecht en 
strafprocesrecht (kamer C1.01) moet worden ingeleverd. 

Literatuur 
Verplicht studiemateriaal 
Literatuur: 

• de literatuur en jurisprudentie die door studenten bij het maken van het schriftelijk werk wordt 
gevonden en verwerkt. 

Werkboek: 
alle informatie t.b.v. een goed verloop van het vak wordt voorafgaand en tijdens de onderwijsperiode 
via Blackboard verschaft. 

Reader: 
Geen. 

Contact 

• Vakcoördinator: Prof. mr. P.M. van Russen Groen 
• Werkadres: Steenschuur 25 
• Kamer: C1.01 
• Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard) 
• Telefoon: 071 – 527 7518 
• E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl 

mailto:strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl
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Instituut/afdeling 

• Instituut: Strafrecht en Criminologie 
• Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht 
• Kamernummer secretariaat: C1.01 
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur 
• Telefoon secretariaat: 071 527 7518 
• E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl 

 

 

mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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EUROPEES STRAFRECHT  
 

Collegejaar: 2018-2019 
Studiegidsnummer: 23011318 

Docent(en): • Prof. mr. J.W. Ouwerkerk  

Voertaal: Nederlands 
Blackboard: Ja 

EC: 5 
Niveau: 500 
Periode: Semester 1  

Beschrijving 
Het vak geeft een overzicht van de manieren waarop het Nederlandse strafrecht functioneert in de 
context van de nauwe samenwerking binnen de Europese Unie. Dat houdt in dat er aandacht is voor 
internationale samenwerking in strafzaken door middel van wederzijdse rechtshulp, voor de regeling 
van rechtsmacht, en meer uitgebreid voor strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie. De 
nadruk ligt daarbij op de institutionele structuren waarbinnen het strafrecht zich op Europees niveau 
ontwikkelt, en op de belangrijkste leerstukken van het op dat niveau gevormde strafrecht, alsmede op 
de belangrijkste regels met betrekking tot de strafrechtelijke samenwerking met de landen om ons 
heen. Ook komen fundamentele rechten aan bod die van belang zijn voor de Europese rechtsvorming, 
maar die ook kunnen worden toegepast in nationale procedures. 
Het vak vervult deels een faciliterende rol ten opzichte van andere vakken. Doordat er ook aandacht is 
voor de harmonisatie van materieel en formeel strafrecht in de Europese Unie wordt het studenten 
mogelijk gemaakt om de materieelrechtelijke en procesrechtelijke regelingen die vervat zijn in 
verdragen en richtlijnen te waarderen en te beoordelen welke invloed daarvan uitgaat op het nationale 
recht. In de andere vakken behorende tot de masterspecialisatie straf- en strafprocesrecht kan er 
daardoor meer gedetailleerde aandacht worden gegeven aan materieel- of formeelrechtelijke 
onderwerpen die deels Europees geregeld zijn. Studenten die het vak Europees strafrecht hebben 
gevolgd zijn in staat om strafrechtelijke leerstukken en concrete regelingen in hun internationale of 
Europese context te plaatsen. Het vak biedt ook ingangen om vanuit een bepaalde strafrechtelijke 
vraagstelling te kunnen identificeren welke internationale en Europese regelingen relevant kunnen zijn 
en op welke wijze die aan de oplossing van de gekozen vraagstelling kunnen bijdragen. 

Leerdoelen 
Doel van het vak 
Het doel van dit vak is u in staat te stellen de institutionele structuren en de uitgangspunten van het 
Europese strafrecht te begrijpen, zowel wanneer deze op zichzelf worden beschouwd als in hun 
betekenis voor het Nederlandse strafrecht. Daarbij is er vooral aandacht voor de structuren waarbinnen 
het strafrecht van de Europese Unie wordt gevormd en toegepast en voor de belangrijkste leerstukken 
van dit rechtsgebied. Dit vak stelt u in staat kennis van en inzicht in het Europese strafrecht te 
verkrijgen, deze toe te passen op concrete gevallen, en vertrouwd te raken met de zelfstandige 
vraagstukken van dit rechtsgebied. Daarmee kunt u de Europese dimensie die in andere strafrechtelijke 
vakken uit de opleiding naar voren komt beter plaatsen. 

 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/84403/europees_strafrecht#part-of


 23 

Opsomming leerdoelen: 

• U kunt beginselen van rechtsmacht, en de concrete uitwerking daarvan in het Nederlandse 
strafrecht, toepassen op een casus; 

• U kunt instrumenten van klassieke rechtshulp of van wederzijdse erkenning onderscheiden en 
deze toepassen in een concrete casus; 

• U kunt de harmonisatie van materieel strafrecht beoordelen; 
• U kunt de harmonisatie van formeel strafrecht beoordelen; 
• U kunt de rol van Europese instituties in de strafrechtelijke handhaving evalueren; 
• U kunt de betekenis van Europese fundamentele rechten toelichten, mede vanuit de context van 

het Nederlandse strafrecht. 

Voor de twee laatstgenoemde leerdoelen geldt dat deze niet in afzonderlijke hoorcolleges en 
werkgroepen aan bod komen, maar als een rode draad door de wekelijkse stof lopen. Dat betekent 
concreet dat de rol van Europese instituties alsmede de betekenis van Europese fundamentele rechten 
steeds en voor zover relevant worden behandeld in het licht van de thema’s die in de afzonderlijke 
weken aan de orde komen. 

Onderwijsvorm 
Hoorcolleges 

• Aantal à 2 uur: 5 
• Namen docenten: prof. mr. J.W. Ouwerkerk 
• Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende week 

voorgeschreven stof 

Werkgroepen 

• Aantal à 2 uur: 5 
• Namen docenten: prof.mr. J.W. Ouwerkerk 
• Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de voor de betreffende week 

voorgeschreven opdrachten 

Andere onderwijsvorm(en) 
Geen. 

Toetsing 
Toetsvorm(en) 

• Schriftelijk tentamen met open vragen (100%) 

Regeling herkansen voldoendes 
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover 
dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). 
Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC. 

Tentamenstof 
Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen is behandeld tijdens het hoorcollege. 
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Literatuur 
Verplicht studiemateriaal 

Literatuur: 

• A.H. Klip, European Criminal Law, Antwerpen: Intersentia 2016 (te bestellen bij Intersentia 
met aanmerkelijke studentenkorting); 

• Aanvullende, via Blackboard nader bekend te maken literatuur en jurisprudentie; 

Contact 

• Vakcoördinator: prof. dr. J.W. Ouwerkerk 
• Werkadres: Steenschuur 25, kamer C.1.13 
• Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail 
• Telefoon: 071 – 527 1781 
• E-mail: j.w.ouwerkerk@law.leidenuniv.nl 

Instituut/afdeling 

• Instituut: Strafrecht & Criminologie 
• Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht 
• Kamernummer secretariaat: C1.01 
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur 
• Telefoon secretariaat: 071 527 7518 
• E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl 

 

 

mailto:j.w.ouwerkerk@law.leidenuniv.nl
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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PROFILERINGSVAK I:  
BIJZONDERE DELICTEN  

 

 

Collegejaar: 2018-2019 
Studiegidsnummer: 23011380 

Docent(en): • Prof. mr. J.M. ten Voorde  

Voertaal: Nederlands 
Blackboard: Ja 

EC: 5 
Niveau: 500 
Periode: Semester 1  

Beschrijving 
In de bachelor hebt u kennisgemaakt met het materiële strafrecht. Daarbij is de nadruk gelegd op 
bestudering van algemene leerstukken (het Algemeen Deel). U hebt met betrekking tot de 
strafbaarstellingen (het Bijzonder Deel) onder andere geleerd hoe ze kunnen worden geordend en 
gecategoriseerd. Voor het overige zijn de strafbaarstellingen vooral gebruikt om daarbinnen algemene 
leerstukken te vinden, te omschrijven en vervolgens die algemene leerstukken aan de hand van een 
concrete casus toe te passen. Aan de strafbaarstellingen is geen bijzondere aandacht besteed. Voor een 
goed begrip van het materiële strafrecht volstaat de bestudering van de algemene leerstukken echter 
niet. Inzicht in de betekenis en de toepassing van bijzondere delicten is voor een vollediger begrip van 
de rijkdom en complexiteit van het materiële strafrecht gewenst. Tijdens het vak Bijzondere delicten 
staat bestudering van verschillende delicten centraal. Gekozen is voor een selectie van delicten die niet 
alleen in de rechtspraktijk in de belangstelling staan, maar die ook op het niveau van de 
materieelrechtelijke dogmatiek en theorie van belang zijn. Tijdens het onderwijs worden deze delicten 
centraal gesteld, waarbij in bijzonder aandacht wordt geschonken aan voor die delicten relevante 
rechtspraak, in het bijzonder die van de Hoge Raad. Ook wordt de eventuele internationale herkomst 
van de te bestuderen bijzondere delicten besproken. Ook relevante rechtspraak van internationale 
gerechten komt aan bod. De kennis die tijdens het vak materieel strafrecht over deze leerstukken is 
opgedaan, wordt bij u als bekend verondersteld. 

Leerdoelen 
Doel van het vak: 
Dit vak beoogt een verdieping en een verbreding te geven van de reeds in de bachelor opgedane kennis 
van het materiële strafrecht door een aantal strafbaarstellingen aan een grondige studie te onderwerpen. 

Een opsomming van de leerdoelen: 

• U verkrijgt aan de hand van rechterlijke uitspraken, parlementaire stukken en andere bronnen 
kennis van en inzicht in enkele bijzondere delicten in het Wetboek van Strafrecht; 

• U kunt deze bijzondere delicten plaatsen in de structuur van het Wetboek van Strafrecht en u 
kunt deze plaats kritisch beoordelen; 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/84413/bijzondere-delicten#part-of
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• U kunt de belangrijkste juridische vraagstukken met betrekking tot deze bijzondere delicten 
benoemen en beschrijven aan de hand van de te bestuderen literatuur en jurisprudentie; 

• U kunt rechtspraak (van de Hoge Raad) over bijzondere delicten nauwgezet bestuderen en 
eventuele verschillen daartussen benoemen en waarderen, mede in het icht van parlementaire 
stukken en literatuur; 

• U kunt in een schriftelijk betoog reflecteren op de rechtspraak (van de Hoge Raad) over de 
door hem gegeven antwoorden op de gesignaleerde belangrijkste juridische vraagstukken; 

• U kunt de invloed van internationale regelgeving (verdragen, richtlijnen en dergelijke) op de te 
bestuderen bijzondere delicten herkennen en beschrijven; 

• U kunt de invloed van jurisprudentie van internationale gerechten (in het bijzonder het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en de invloed daarop op de rechtspraak van de 
Hoge Raad op te bestuderen bijzondere delicten herkennen en beschrijven; 

• U kunt de rechtspraak van de Hoge Raad waarderen in het licht van rechtspraak van 
internationale gerechten (in het bijzonder het Europees Hof voor de Rechten van de Mens). 

Onderwijsvorm 
Hoorcolleges 

• Aantal à 2 uur: 5 
• Naam docent: prof. mr. J.M. ten Voorde 
• Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de per week voorgeschreven literatuur. 

Zie syllabus. 

Werkcolleges 

• Aantal à 2 uur: 5 
• Naam docent: prof. mr. J.M. ten Voorde 
• Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de per week voorgeschreven literatuur 

en vooral de jurisprudentie. Zie syllabus. 

Toetsing 
Toetsvorm(en) 

• Schriftelijk tentamen met open vragen (75% van het eindcijfer) 
• Schrijven van een annotatie (een wetenschappelijk commentaar bij een nader te bepalen 

rechterlijke uitspraak betreffende één van de onderwerpen van het vak) (25% van het 
eindcijfer) 

De annotatie is een verplicht onderdeel van het tentamen. Indien een onvoldoende voor het tentamen 
wordt behaald, dient bij het hertentamen een nieuwe annotatie bij een andere rechterlijke uitspraak te 
worden geschreven. 

Regeling herkansen voldoendes 
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover 
dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). 
Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC. 

Inleverprocedures 
De annotatie wordt ingeleverd via blackboard. Zie syllabus. 
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Examenstof 
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens de 
hoorcolleges en werkgroepen. 

Literatuur 
Verplicht studiemateriaal 

Literatuur: 

• J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk) 

Reader: 

• Reader met teksten 

Contact 

• Vakcoördinator: prof. mr. J.M. ten Voorde 
• Werkadres: Steenschuur 25 
• Bereikbaarheid: op afspraak 
• Telefoon: 071 – 527 8928 
• E-mail: j.m.ten.voorde@law.leidenuniv.nl 

Instituut/afdeling 

• Instituut: Strafrecht & criminologie 
• Afdeling: Straf- en strafprocesrecht 
• Kamernummer secretariaat: C1.01 
• Openingstijden: Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: van 9.00 tot 17.00 uur 
• Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 (mr. W. Bonis) 
• E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl 

Opmerkingen 
Het vak gaat uit van zelfstudie, verdieping en verbreding van bestaande kennis, grondige bestudering 
van en reflectie op enkele strafbaarstellingen in het Bijzonder Deel. 

 

 

mailto:j.m.ten.voorde@law.leidenuniv.nl
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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PROFILERINGSVAK I: 
STRAFWETGEVING EN BELEID 

 
Collegejaar: 2018-2019 

Studiegidsnummer: 23011381 

Docent(en): • Prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude  

Voertaal: Nederlands 
Blackboard: Ja 

EC: 5 
Niveau: 500 
Periode: Semester 1  

Beschrijving 
Juristen zijn geneigd de wet als een gegeven uitgangspunt te nemen. Vaak wordt er niet echt 
stilgestaan bij vragen betrekking hebbend op de totstandkoming van de wet en bij het feit dat 
strafwetgeving het product is van een complex geheel aan beslissingen en afwegingen tussen botsende 
belangen en waarden, in het bijzonder het belang van collectieve veiligheid versus het belang van de 
individuele rechtsbescherming. Hoe maakt de wetgever deze belangenafweging eigenlijk? En wie is 
die wetgever eigenlijk? Waarom wordt een wettelijke reactie op een maatschappelijk probleem 
wenselijk geachte waarom juist een strafrechtelijke? Daarnaast blijven ook vragen over de beoogde 
effectiviteit en (on)voorziene neveneffecten van nieuwe strafwetgeving en nieuw strafrechtelijk beleid 
doorgaans onderbelicht. Doet de wet wel wat de wetgever heeft beloofd? En zo nee, waar kan dit door 
komen en had dit kunnen worden voorzien tijdens de voorbereidingen van het wetsvoorstel? 

In dit vak gaan we de fasen voorafgaand aan de inwerkingtreding van nieuwe strafwetgeving en beleid 
bestuderen en stellen we strafwetgeving en beleid als sociaal construct – en dus niet als juridisch 
construct – centraal. Dit betekent dat we gaan kijken op welke wijze sociale, culturele en politieke 
factoren de totstandkoming van nieuwe strafwetgeving en nieuw strafrechtelijk beleid op het terrein 
van veiligheid beïnvloeden. We doorlopen hiertoe alle schakels van de formele wetgevingsprocedure 
en staan stil bij de verschillende instanties die hierbij betrokken zijn en besteden aandacht aan de 
verschillende vragen die binnen de context van deze procedure op het terrein van strafwetgeving en 
beleid, gesteld worden en gesteld zouden moeten worden. Hierbij zal in kaart worden gebracht hoe de 
complexe taak van de strafwetgever en beleidsmakers in de hedendaagse veiligheidscultuur nog 
complexer is geworden dan die van oorsprong al is. 

De grote nadruk op veiligheid en het inperken van (veiligheids)risico’s binnen het publieke en 
(populistische) politieke discours zijn kenmerken van wat in de criminologische en rechtssociologische 
literatuur ook wel de risicosamenleving of de veiligheidscultuur wordt genoemd. Binnen de 
veiligheidscultuur heeft strafwetgeving als instrument voor sociale ordening in de loop van de jaren 
een steeds belangrijkere rol toebedeeld gekregen. Hierbij ligt de nadruk op het vroegtijdig detecteren 
en onderkennen van risico’s om op die manier misdaad te voorkomen en de angst voor criminaliteit te 
verminderen. Deze ontwikkeling van risicojustitie kan problematisch zijn bezien vanuit de 
(democratische) rechtsstaatgedachte welke met zich brengt dat burgers zowel door, maar ook tegen de 
overheid moeten worden beschermd. 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/84409/profileringsvak-strafwetgeving-en-beleid#part-of
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Door te kijken naar verschillende wetgeving op het terrein van orde- en veiligheid zal in kaart worden 
gebracht hoe er verschillende krachten in het spel zijn waar de wetgever en beleidsmakers rekening 
mee moeten houden en soms ook een afweging tussen moeten maken: Zo is er de publieke opinie, er 
zijn politieke belangen, internationale belangen, rechtsstatelijke belangen, grond- en mensenrechten, 
wetenschappelijke kennis en inzichten, handhavingsbelangen, etc. Deze complexe afweging zal onder 
meer worden geïllustreerd aan de hand van de Nederlandse straf- en bestuursrechtelijke 
antiterrorismewetgeving. 
Tijdens de hoorcolleges zal door verschillende gastsprekers werkzaam binnen een van de instanties 
betrokken bij het formele wetgevingsproces - de Raad van State, de Orde van Advocaten, het 
Ministerie van V&J - de complexe dynamiek van wet- en regelgeving op het terrein van orde en 
veiligheid worden geïllustreerd en geproblematiseerd. Voorts zullen de inzichten uit deze gastcolleges 
mede aan de hand van verschillende rechtssociologische, criminologische, beleidstheoretische en 
politicologische theorieën worden verklaard. 

Het vak is hiermee uitermate interessant en geschikt voor studenten die ook open staan voor een 
carrière buiten de klassieke toga-beroepen. Hierbij kan gedacht worden aan een carrière als 
wetgevingsjurist, een carrière binnen een van de Ministeries, de Raad van State, de wetenschap, de 
politiek, etc. 

Leerdoelen 
Doel van het vak: 
Het doel van het vak is om u gebruik makend van criminologische en rechtssociologische (theoretische 
en empirische) inzichten, het complexe proces van het maken van strafwetgeving en beleid kritisch te 
laten analyseren en doorgronden. Hierbij zal de nadruk liggen op de situatie in Nederland, maar zal – 
voor zover aansluitend bij de literatuur – tevens een vergelijking worden gemaakt met de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk. 

Een korte opsomming van de leerdoelen van het vak: 

• U bent in staat om de formele wetgevingsprocedure en de beleidscyclus zoals die doorlopen zal 
worden bij de totstandbrenging van nieuwe strafwetgeving en beleid te reproduceren. 

• U kunt de complexiteit van de wetgevingsprocedure en de beleidscyclus waar het wetgeving en 
beleid op het terrein van het straf(proces)recht betreft beschrijven en hierop reflecteren bezien 
vanuit het kader van de democratische rechtsstaat. 

• U bent in staat om de verschillende belangen en rationaliteiten die in het geding zijn bij de 
totstandkoming van nieuw wetgeving en beleid op het terrein van veiligheid, openbare orde en 
criminaliteitsbestrijding te benoemen, te identificeren en te wegen, 

• U kunt maatschappelijke relevante ontwikkelingen in relatie tot wetgevingen beleid op het 
terrein van veiligheid, openbare orde en criminaliteitsbestrijding duiden aan de hand van 
(rechts)sociologische theorieën en begrippen (zoals de risicomaatschappij, punitief populisme, 
de veiligheidssamenleving en theorieën over wetgeving). 

• U begrijpt het belang van wetsevaluatie en bent in staat om verschillende manieren van 
wetsevaluatie en de randvoorwaarden voor een dergelijke evaluatie te onderscheiden en te 
beschrijven. 

• U bent in staat om een memorie van toelichting van een bestaande wet bezien vanuit 
verschillende (rechts)sociologische en criminologische theoretische concepten kritisch te 
analyseren en beoordelen op afdoende aandacht voor noodzaak, legitimiteit, effecitiviteit en 
neveneffecten. 

• Kunt u, gebruik makend van diverse juridische en sociaal-wetenschappelijke bronnen en 
aansluitend bij inzichten uit de verschillende (rechts)sociologische en criminologische 
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theorieën en begrippen een memorie van toelichting schrijven op een dusdanige manier dat er 
gesproken kan worden van “evidence based” wetgeving. 

Onderwijsvorm 
Hoorcolleges 

• Een acht-tal interactieve hoorcolleges van 2 uur, waarbij bepaalde aspecten van de literatuur 
nader zullen worden uitgelegd en toegelicht. Hierbij kunnen gastsprekers aan het woord komen 
vanuit o.m. vanuit de Raad van State en de Directie Wetgeving van het Ministerie van 
Veiligheid & Justitie. Gezien de actualiteit van het vak zal er – vanzelfsprekend – zoveel 
mogelijk worden aangesloten bij de actualiteiten. 

Werkgroepen 

• Gedurende twee momenten zullen studenten individuele feedback ontvangen op hun MvT 
gedurende een persoonlijke afspraak. Eenmaal om hun idee en aanpak te bespreken en voorts 
een tweede keer om de voortgang te bespreken. 

Toetsing 
Toetsvorm(en) 

• Schriftelijk tentamen (50% van het eindcijfer) 
• Schrijven van een wetsvoorstel en een memorie van toelichting (50% van het eindcijfer) 
• Om voor het vak te slagen moeten beide onderdelen met een voldoende (>5,5) worden 

afgesloten. Deelcijfers zijn louter voor de duur van het vak geldig en kunnen dus niet worden 
meegenomen naar het volgend jaar. Voor het schriftelijk tentamen zal een herkansing worden 
geboden. Indien het wetsvoorstel en de memorie van toelichting met een onvoldoende zal 
worden afgesloten, dan zal de student de mogelijkheid worden geboden om op een door de 
docent aangedragen onderwerp binnen een termijn van 4 weken alsnog een nieuw wetsvoorstel 
inclusief memorie van toelichting te schrijven. 

Regeling herkansen voldoendes 
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover 
dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). 
Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC. 

Inleverprocedures 
Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting wordt ingeleverd via blackboard. Zie syllabus. 

Examenstof 
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, eventuele extra stof die lopende het vak op 
Blackboard is geplaatst en al hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroep en tijdens 
eventuele andere onderwijsvormen. 

Literatuur 
Verplicht studiemateriaal 

• Een aanvullende online reader met diverse teksten (via Blackboard) 
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Contact 

• Vakcoördinator: mw. Prof. mr. dr. M.A.H. (Maartje) van der Woude 
• Werkadres: Steenschuur 25 
• Bereikbaarheid: ma/di/wo/do/vrij 
• Inloopspreekuur: Tijdstip zal t.z.t. bekend gemaakt worden via de website en blackboard. 

Studenten moeten zich ministens 24 uur voorafgaand met opgave van vraag/ reden aanmelden 
voor het inloopspreekuur via onderstaand emailadres. 

• Telefoon: 071 – 527 7518 
• E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl. 

Instituut/afdeling 

• Instituut: Strafrecht en Criminologie 
• Afdeling: strafrecht en strafprocesrecht 
• Kamernummer secretariaat: C 1.01 
• Openingstijden: Ma/di/do/vrij van 9.00 – 17.00 uur 
• Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 
• E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl 

 

mailto:strafrechtalgemeen@law.leidenuniv
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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SANCTIONERING EN EFFECTEN 
 

 

Collegejaar: 2018-2019 
Studiegidsnummer: 23011316 

Docent(en): • Prof.mr.dr. P.M. Schuyt  

Voertaal: Nederlands 
Blackboard: Ja 

EC: 5 
Niveau: 500 
Periode: Semester 2  

Beschrijving 
Tijdens dit vak maken studenten kennis met de laatste fase van het strafproces: de oplegging en de 
tenuitvoerlegging van sancties. Dit gebeurt vanuit twee perspectieven: een juridisch en een 
criminologisch perspectief. Vanuit het eerste perspectief wordt aandacht besteed aan het zgn. 
penitentiaire recht, dat grofweg in twee delen uiteen valt: 

• het sanctierecht, oftewel het stelsel van rechtsregels dat aangeeft welke sanctie van 
overheidswege naar aanleiding van een strafbaar feit mag worden opgelegd; 

• het detentierecht, oftewel de wijze van tenuitvoerlegging, inclusief de rechtspositie van 
geïnstitutionaliseerde mensen. 

Het tweede perspectief brengt ons o.a. bij de vraag welke effecten diverse sancties hebben t.o.v. de 
maatschappij (bereiken de sancties wel het beoogde doel) én t.o.v. de gesanctioneerde. 

Bij de behandeling van beide perspectieven fungeren de straf(recht)theorieën als kernpunt bij 
beantwoording van de vraag naar de rechtvaardiging en het doel van het straffen in het algemeen. In 
het verlengde hiervan vormt het zoeken naar een evenwicht tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, 
(anders gezegd; tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming), de rode draad bij dit vak. Het 
antwoord op deze fundamentele vragen wordt beïnvloed door internationale en maatschappelijke 
ontwikkelingen en hangt samen met eigen (juridische) normen. Daarom komen ook deze aspecten 
tijdens de cursus in ruime mate aan bod. 

Leerdoelen 
Doel van het vak: 
Doel van het vak is het bieden van kennis van en inzicht in het wettelijk stelsel en de (internationale) 
praktijk van het sanctioneren vanuit juridisch perspectief, kortgezegd het penitentiaire recht bestaande 
uit het opleggen en executeren van strafrechtelijke sancties, en vanuit criminologisch perspectief, met 
de nadruk op de effecten van sanctionering. 

Een opsomming van de leerdoelen 

• U bent in staat door middel van het toepassen van het sanctierecht een casus op te lossen; 
• U kunt de wisselwerking tussen de straftoemetingsbeslissing en -motivering en de ideeën 

hierover binnen de publieke opinie en de politiek verklaren; 
• U kunt een betrokkene binnen het gevangeniswezen adviseren omtrent het detentierecht; 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/84405/santionering-en-effecten#part-of
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• U kunt de (huidige) systematiek en juridische vormgeving van sancties en de executie daarvan 
beoordelen tegen de (historische) achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen; 

• U bent in staat een penitentiair position paper te schrijven, waarin u een wetenschappelijk 
betoog kunt bespreken en becommentariëren vanuit het oogpunt van de ontwikkelingen in het 
sanctierecht. 

Onderwijsvorm 
Hoorcolleges 

• Aantal à 2 uur: 6 
• Naam docent: Mw. prof. mr. dr. P.M. Schuyt en gastdocenten 
• Vereiste voorbereiding door studenten: de voorgeschreven literatuur. 

Werkgroepen 

• Aantal à 2 uur: 4 
• Naam docent: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt 
• Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende bijeenkomst 

verplichte literatuur en het maken van opdrachten. Om toegang te krijgen tot de werkgroep 
dienen de opdrachten voorafgaand aan de werkgroep te worden gemaakt en ingeleverd via 
Blackboard. Nadere informatie hierover, inclusief de deadlines voor het inleveren van de 
opdrachten, komt op de Blackboardomgeving van het vak. 

Van de studenten wordt een actieve bijdrage aan de werkgroepen verwacht, die kan bestaan uit het 
houden van een presentatie, individueel of in groepsverband. 

Andere onderwijsvorm(en) 

• Tijdens de onderwijsperiode wordt gewerkt aan een zogenaamd penitentiair position paper, dat 
apart wordt becijferd. Het cijfer voor dit paper telt voor 30% mee bij de bepaling van het 
eindcijfer en. telt alleen mee bij het bepalen van het eindcijfer voor het studiejaar 2018-2019. 
Daarna komt het te vervallen. 

• Iedere student is verplicht een excursie naar een penitentiaire inrichting bij te wonen. Het is de 
ervaring dat het bezoeken van de ruimtes waar gedetineerden verblijven, alsmede de informatie 
van en discussie met medewerkers van de inrichting en gedetineerden, de interesse, kennis en 
het inzicht van de studenten vergroten. Het bijwonen van een excursie is een (praktische 
oefening c.q.) voorwaarde om een officiële tentamenuitslag van het vak te krijgen. 

Toetsing 
Toetsvorm(en) 

• Een schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer). 
• Een penitentiair position paper (30% van het eindcijfer). 
• Voor beide onderdelen geldt dat compensatie mogelijk is van onvoldoende deelcijfers tot een 

voldoende eindcijfer. 
• Voor beide onderdelen geldt een herkansingsmogelijkheid. 
• Voor wat betreft het schriftelijke tentamen wordt een regulier schriftelijk hertentamen 

opgenomen in het tentamenrooster. 
• Voor wat betreft het penitentiair position paper geldt dat herkansing alleen mogelijk is in de 

vorm van aanpassing van de versie die als 'eerste kans' is ingeleverd voor de daarvoor geldende 
deadline. Voor die eerste versie moet ten minste het cijfer 4 en maximaal het cijfer 5 zijn 
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behaald. Als deadline voor de herkansing van het position paper geldt de datum van het 
hertentamen. 

• Position paper en excursie hebben de status van praktische oefening. 

Regeling herkansen voldoendes 
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover 
dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). 
Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC. 

Inleverprocedures 
Zie de Blackboardomgeving van het vak. 

Examenstof 
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, 
werkgroep en tijdens andere onderwijsvormen. 

Literatuur 
Verplicht studiemateriaal 

• Bleichrodt en Vegter, Sanctierecht, Deventer: Kluwer, tweede druk, 2017. 
• Eventuele aanvullende literatuur, jurisprudentie en beeldmateriaal zoals opgenomen op de 

Blackboardomgeving. 
• Een actuele Wetteneditie 2018-2019 Kluwer, Vermande of Ars Aequi. 

Contact 

• Vakcoördinator: Mw. Prof. mr. dr. P.M. Schuyt 
• Werkadres: Steenschuur 25, kamer C120 
• Bereikbaarheid: Per e-mail 
• Telefoon: 071 – 527 7526 
• E-mail: p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl 
• Gedurende het onderwijs voor dit vak wordt een spreekuur gehouden (zie Blackboard) 

Instituut/afdeling 

• Instituut: Strafrecht & Criminologie 
• Afdeling: Straf- en Strafprocesrecht 
• Kamernummer secretariaat: C1.01 
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur 
• Telefoon secretariaat: 071 527 7518 
• E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl 

 

mailto:p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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PRIVATISSIMUM STRAF(PROCES)RECHT 
 

 

Collegejaar: 2018-2019 
Studiegidsnummer: 23011310 

Docent(en): 
• Prof.mr. C.P.M. Cleiren  
• en anderen  

Voertaal: Nederlands 
Blackboard: Ja 

EC: 10 
Niveau: 600 
Periode: Semester 2  

Beschrijving 
Het privatissimum is een onderwijsvorm waarbij de zelfwerkzaamheid van de deelnemers centraal 
staat. Het zijn de deelnemers zélf die zich samen en voor elkaar in diverse strafrechtelijke thema’s, 
zowel op het gebied van het materiële als het formele strafrecht en vanuit verschillende invalshoeken 
verdiepen. Deze verdieping vindt plaats door middel van het zelfstandig selecteren en bestuderen van 
bronnen en mondt uit in het schrijven van schriftelijke opdrachten, het houden van een referaat en het 
deelnemen aan discussies over de verschillende onderwerpen. Het verschil met het practicum ligt 
hierin, dat tijdens het practicum vooral praktische ambachtelijke schriftelijke vaardigheden zijn 
ontwikkeld (het schrijven van processtukken), terwijl bij het privatissimum een wetenschappelijke 
oriëntatie op de stof centraal staat alsmede het (verder) ontwikkelen en toepassen van andere 
vaardigheden die gedurende de studie zijn opgedaan. 

Deze vaardigheden betreffen in het bijzonder: 

• mondelinge vaardigheden, die worden ontwikkeld door het houden van een referaat en het 
actief deelnemen aan en voorzitten van discussies; 

• onderzoeksvaardigheden, die worden ontwikkeld door het zoeken naar en selecteren van 
relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur ter onderbouwing en ondersteuning van een 
referaat en de schriftelijke opdrachten; 

• schrijfvaardigheden, die worden ontwikkeld door het schrijven van de schriftelijke opdrachten. 
Het gaat bij het privatissimum niet zozeer om het ontwikkelen van praktische schriftelijke 
vaardigheden (zoals bij practicum), maar meer om het ontwikkelen van wetenschappelijke 
schriftelijke vaardigheden met een hoger abstractieniveau (waarmee bedoeld wordt dat u in de 
schriftelijke opdrachten niet kunt volstaan met het bieden van louter beschrijvingen). 

Binnen het vak worden diverse privatissima aangeboden die nauw aansluiten bij het profiel van de 
afdeling straf- en strafprocesrecht in het algemeen en de wetenschappelijke expertise van de docenten 
in het bijzonder. De onderwerpen worden ieder jaar daarop afgestemd en kunnen per jaar verschillen. 

Leerdoelen 
Doel van het vak: 
Het doel van het vak is de student vertrouwd, kundig en vaardig te maken met het doen van 
rechtswetenschappelijk onderzoek. 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/84401/privatissimum_strafprocesrecht#part-of
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Na dit vak kan de student: 

• op basis van diverse bronnen zelfstandig een onderzoeksvraag of probleemstelling formuleren 
over een in een opdracht geformuleerd thema; 

• de voor een te onderzoeken thema relevante bronnen (zowel nationale als internationale 
wetenschappelijke literatuur, jurisprudentie, wetgeving en wetsgeschiedenis) selecteren en 
diepgaand en in onderling verband interpreteren en analyseren; 

• op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging een standpunt innemen ten aanzien 
van complexe casuïstiek en/of fundamentele vraagstukken op een deelterrein van het straf- en 
strafprocesrecht; 

• op logisch gestructureerde en navolgbare wijze – zowel schriftelijk als in de vorm van een 
presentatie – verslag leggen van verricht wetenschappelijk onderzoek; 

• zich bij het verslag leggen van verricht wetenschappelijk onderzoek – zowel schriftelijk als 
mondeling – uitdrukken in correct en begrijpelijk Nederlands; 

• het verrichte onderzoek controleerbaar maken en verantwoorden met verwijzingen naar 
relevante en gezaghebbende bronnen conform de standaarden voor wetenschappelijke 
integriteit en conform de Leidraad voor juridische auteurs; 

• een presentatie houden ten overstaan van algemeen juridisch onderlegde toehoorders en 
tegenover hen een zelf geformuleerd wetenschappelijk standpunt verdedigen, alsmede 
deelnemen aan en voorzitten van een wetenschappelijke discussie. 

Onderwijsvorm 
Hoorcolleges 
Geen. 

Werkgroepen 
LET OP: Alle werkgroepen zijn verplicht 

• Aantal à 4 uur: 5 (en één introductiebijeenkomst à 2 uur) 
• Namen docenten (onder voorbehoud): Prof. mr. C.P.M. Cleiren en anderen. 
• Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen zich voor elke werkgroep te hebben 

voorbereid door het bestuderen van de eventueel voorgeschreven stof, het zelf opzoeken van 
relevante (aanvullende) literatuur, jurisprudentie, wetgeving etc. en het maken van (of, in geval 
van een betoog: voorbereiden van) de voor die week voorgeschreven opdracht. 

• NB: dit vak heeft de status van praktische oefening. 

Toetsing 
Toetsvorm(en) 
Het eindcijfer wordt gevormd door de resultaten van vier schriftelijke opdrachten (70%), het referaat 
(20%) en de mondelinge bijdrage aan en het voorzitten van de discussies (10%). 

Inleverprocedures 
Op papier, via safe-assign. 

Examenstof 
De voor de opdracht benodigde literatuur, zoals aangewezen in het onderwijsprogramma van het 
betreffende privatissimum, alsmede de door studenten zelf vergaarde literatuur. 
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Literatuur 
Verplicht studiemateriaal 
Werkboek: 

• De informatievoorziening over de opbouw en de inhoud van de privatissima verloopt via 
Blackboard en de respectievelijke werkgroepen. 

Reader: 

• Op Blackboard te plaatsen Leidraad Privatissimum straf- en strafprocesrecht. 

Contact 

• Vakcoördinator: prof. mr. C.P.M. Cleiren 
• Werkadres:Steenschuur 25, kamer C1.12 
• Bereikbaarheid: op afspraak 
• Telefoon: 071- 527 7518 (secretariaat) 
• E-mail: c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl 

Instituut/afdeling 

• Instituut: Strafrecht & Criminologie 
• Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht 
• Kamernummer secretariaat: C 1.01 
• Openingstijden: Ma/di/do/vr van 9.00 tot 17.00 uur 
• Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 
• E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl 

mailto:c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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PROFILERINGSVAK II:  
STRAFRECHTELIJK BEWIJSRECHT  

 
Collegejaar: 2018-2019 

Studiegidsnummer: 23011382 

Docent(en): 
• Mr.dr. M.J. Dubelaar  
• en anderen  

Voertaal: Nederlands 
Blackboard: Ja 

EC: 5 
Niveau: 500 
Periode: Semester 2  

Beschrijving 
Een belangrijk onderdeel van het stafprocesrecht is het bewijsrecht. Hiermee wordt gedoeld op het 
samenstel van in de wet opgenomen en in de praktijk gegroeide regels die de bewijsbeslissing in het 
strafproces normeren. In dit vak wordt ingegaan op de kenmerken van het Nederlandse wettelijk 
bewijsstelsel en de eisen die het strafrechtelijk bewijsrecht in de wet en jurisprudentie stelt. Er is 
voorts ruimschoots aandacht voor de interdisciplinaire dimensie van strafrechtelijk bewijzen en de 
theorievorming over bewijs uit andere disciplines zoals de rechtspsychologie, de epistemologie en de 
statistiek. 

Leerdoelen 
Doel 
Het doel is u meer diepgaand inzicht verschaffen in het strafrechtelijk bewijsrecht en de onderliggende 
concepten van ‘bewijs’ en ‘bewijzen’ 

Een opsomming van de leerdoelen: 

• U kunt ontwikkelingen op het terrein van het strafrechtelijk bewijsrecht en gangbare 
werkwijzen in de strafrechtspraktijk problematiseren vanuit de (interdisciplinaire) 
theorievorming over feitenonderzoek en bewijs; 

• U kunt in een complexe casus het strafrechtelijk bewijsrecht toepassen en beslissingen over het 
bewijs motiveren; 

• U kunt in een complexe casus beoordelen of een klacht over de bewijsmotivering in cassatie 
kans van slagen heeft. 

• U kunt de invloed van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 
het strafrechtelijk bewijsrecht duiden en deze jurisprudentie betrekken bij het oplossen van 
bewijsrechtelijke vraagstukken. 

Onderwijsvorm 
Gecombineerde hoor-/werkcolleges 

• De onderwijsbijeenkomsten bestaan uit gecombineerde hoor-/werkcolleges en hebben een 
interactief karakter, in de zin dat er ruimschoots gelegenheid is tot het stellen van vragen en er 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/84411/strafrechtelijk-bewijsrecht#part-of
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tijdens de werkcolleges korte opdrachten worden gegeven, waarbij de student zowel de 
bestudeerde literatuur/jurisprudentie als de tijdens de colleges behandelde stof dient te 
benutten. 

• Aantal à 4 uur: 5 
• Namen docenten: mw. mr. dr. M.J. Dubelaar en anderen 
• Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen de voorgeschreven literatuur en 

jurisprudentie te bestuderen en dienen voorafgaand aan de colleges thuis enkele casus of zaken 
te bestuderen. Van de studenten wordt een actieve bijdrage aan de hoor-/werkcolleges 
verwacht. 

Toetsing 
Toetsvorm(en) 

• Schriftelijk tentamen (met open vragen) (100%) 

Regeling herkansen voldoendes 
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover 
dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). 
Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC. 

Examenstof 
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens de 
onderwijsbijeenkomsten. 

Literatuur 
Verplicht studiemateriaal 

Literatuur: 

• Nader te bepalen studiemateriaal in de vorm van artikelen en jurisprudentie. Via Blackboard 
zal een lijst beschikbaar worden gesteld. 

Contact 

• Vakcoördinator: Mw. mr. dr. M.J. Dubelaar 
• Werkadres: Steenschuur 25 
• Kamer: C1.15 
• Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard) 
• Telefoon: (071) 527 8916 
• E-mail: m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl 

Instituut/afdeling 

• Instituut: Strafrecht en Criminologie 
• Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht 
• Kamernummer secretariaat: C1.01 
• Openingstijden secretariaat: 09.00-17.00 uur 
• Telefoon secretariaat: (071) 527 7518 
• E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl 

mailto:m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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PROFILERINGSVAK II:  
BIJZONDER STRAFRECHT 

 

 

Collegejaar: 2018-2019 
Studiegidsnummer: 23011378 

Docent(en): • Mr. dr. F.P. Ölçer  

Voertaal: Nederlands 
Blackboard: Onbekend 

EC: 5 
Niveau: 500 
Periode: Semester 2  

Beschrijving 
Het vak Bijzonder Strafrecht beoogt een overzicht te geven van de (pseudo)strafrechtelijke handhaving 
van normen in het bijzonder straf(proces)recht, te weten het strafprocesrecht buiten de wetboeken. Het 
doel is om u kennis en inzicht te laten verwerven in de punitieve handhaving binnen de alternatieve 
context van de beleidsordenende wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om het economisch, financieel 
fiscaal en milieustrafrecht, waar het bij punitieve handhaving, anders dan in het commune straf- en 
strafprocesrecht, niet primair gaat om de bescherming van individuele (slachtoffer)belangen, maar om 
collectieve rechtsgoederen, zoals de integriteit van financiële markten, de gezondheid van staatskas en 
het voorkomen van oneigenlijke concurrentie. Daarmee heeft handhaving op deze terreinen veel meer 
het karakter van een instrument dat ten dienste staat aan de effectieve verwezenlijking van het 
overheidsbeleid. Het gaat dan om het economisch, financieel en fiscaal beleid van de overheid. De 
inhoud daarvan is mede bepalend voor zowel de materiële normen van het bijzonder strafrecht als de 
in te zetten (strafvorderlijke en bestuurlijke) handhavingsmechanismen en kaders. Het keuzevak gaat 
in op (1) de bij deze handhavingsterreinen betrokken praktische problematiek; (2) dit bezien vanuit het 
perspectief van alle betrokken actoren en ook (3) de principiële problematiek die voortvloeit uit de 
bijzondere aard en kenmerken van de strafbaarstellingen in bijzondere wetten en de invloed van het 
een en ander op de handhaving. Zo wordt aandacht besteed aan de zogeheten gemende handhaving, 
waarbij dezelfde normen niet alleen via het straf- en strafprocesrecht, maar – vooral – via het 
bestuurlijke mechanismen worden gehandhaafd. Enerzijds brengt dat mee dat het bijzonder 
straf(proces)recht niet zelfstandig ‘opereert’, maar onderdeel is van een gemengde handhavingsketen, 
waarbij in verschillende handhavingskolommen, door verschillende publieke en private partners wordt 
samengewerkt. Anderzijds zijn binnen de strafrechtelijke handhaving zelf substantiële afwijkingen te 
zien in de wijze waarop wordt omgegaan met fundamentele rechtsbeginselen ten opzichte van het 
commune straf(proces)recht. Het een en ander brengt met zich dat op het terrein van de (pseudo-
)strafrechtelijke handhaving van normen een geheel eigen logistiek en dynamiek bestaat, die anders is 
dan in het commune straf(proces)recht. 

Leerdoelen 
Doel van het vak: 
Het vak heeft een autonome functie binnen het curriculum in die zin dat het u in aanraking brengt met 
deelterreinen van het straf(proces)recht die specialistische kennis en vaardigheden vereisen. Het gaat 
hierbij om inherent ‘gemengd’ recht, waardoor studenten inzicht zullen moeten ontwikkelen in de 
onderlinge wisselwerking tussen verschillende rechtsterreinen van het strafrecht, bestuursrecht en 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/84407/bijzonder-strafrecht#part-of
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civiele recht. Het vak vervult daarnaast een faciliterende rol ten opzichte van andere vakken doordat 
het tevens een nieuw perspectief en daarmee verdiepend inzicht geeft in ‘gemene’ rechtsbeginselen en 
structuren, door de oriëntatie op afwijkingen die noodzakelijk zijn in specifieke contexten. 
Rechtshandhaving van bijzondere wetten heeft betrekking op het toezien op de naleving van de 
bijzondere normen en het sanctioneren van overtreding daarvan. 

Een opsomming van de leerdoelen: 

• Kennis en inzicht in (strafrechtelijke) handhaving van normen in bijzondere strafwetten 
• Kennis en inzicht in vermenging rechtsgebieden en effect op normatieve kaders 
• Kennis en inzicht in transponeren leidende beginselen, met het oog op effectieve werking in 

alternatieve kaders 
• Mondeling en schriftelijk voordragen van argumenten in deelthema’s van het bijzonder 

strafrecht, ter zake tot besluitvorming komen 

Onderwijsvorm 
Hoorcolleges 

• Aantal à 2 uur: 5 
• Namen docenten: F.P. Ölçer 
• Vereiste voorbereiding door studenten: Wekelijks voorgeschreven stof. 

Werkgroepen 

• Aantal à 2 uur: 5 
• Namen docenten: F.P. Ölçer 
• Vereiste voorbereiding door studenten: Tijdens de werkgroepen te houden voordracht, als partij 

in een Moot Court. 

Examenstof 
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens 
hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen. 

Toetsing 
Toetsvorm(en) 

• Schriftelijk essaytentamen (60% van het eindcijfer) 
• Cijfer voor voordracht (beoordeling schriftelijk stuk en mondelinge presentatie daarvan – 20% 

van het eindcijfer) 
• Uitwerken van een pleitnotitie (20% van het eindcijfer); 
• Hertentamen: alleen het schriftelijk essaytentamen kan worden herkanst (de cijfers van 

voordracht en pleitnotitie blijven gelden m.b.t. hertentamen en zijn alleen geldig in 2018-2019). 

Regeling herkansen voldoendes 
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover 
dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). 
Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC. 

Inleverprocedures 
De te houden voordracht wordt ingeleverd via blackboard. 
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Examenstof 
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens 
hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen. 

Literatuur 
Verplicht studiemateriaal 

Literatuur: 

• F.G.H. Kristen, R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman, M.J.J.P. Luchtman (red), Bijzonder 
Strafrecht, Strafrechtelijke handhaving van sociaal economisch en fiscaal recht in Nederland, 
Den Haag BOOM/LEMMA (nieuwste druk). 

Werkboek: 

• Alleen digitaal beschikbaar op de Blackboardomgeving bij dit vak. 

Contact 

• Vakcoördinator: F.P. Ölçer 
• Werkadres: Steenschuur 25 
• Bereikbaarheid: 
• Telefoon: 071-5277520 
• E-mail: f.p.olcer@law.leidenuniv.nl 

Instituut/afdeling 

• Instituut: Strafrecht en Criminologie 
• Afdeling: Straf- en strafprocesrecht 
• Kamernummer secretariaat: C1.01 
• Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-17.00 uur 
• Telefoon secretariaat: 071 527 7518 
• E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl 

 

mailto:f.p.olcer@law.leidenuniv.nl
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
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SCRIPTIE MASTER RECHTSGELEERDHEID, 
AFSTUDEERRICHTING STRAF- EN 

STRAFPROCESRECHT 

 
Beschrijving 
De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. U doet in hoge mate individueel, zelfstandig, 
wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp. U dient te laten zien dat u – onder 
begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, in een vraag- of 
probleemstelling te formuleren, kritisch te duiden en analyseren, en beargumenteerd tot een 
beantwoording en/of oplossing te komen, mede met behulp van zelf gevonden regelgeving, 
jurisprudentie en literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden 
toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht 
in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en literatuurlijst). 

Leerdoelen masterscriptie 
Na afronding van de masterscriptie hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: 
Toepassen kennis en inzicht 

• De student is in staat met behulp van de kennis opgedaan in regelgeving, literatuur, 
jurisprudentie en andere bronnen een relevante onderzoeksvraag (probleemstelling) te 
formuleren en deze gestructureerd op te splitsen in deelvragen. 

• De student is in staat zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren die hij nodig heeft 
voor de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie). 

• De student is in staat juridisch materiaal (wetenschappelijke literatuur, wetgeving, 
jurisprudentie) te begrijpen, diepgaand en adequaat en kritisch te analyseren en toe te passen op 
de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en). 

• Het nader ontwikkelen van de vaardigheden om op adequate wijze wetenschappelijk juridisch 
onderzoek te verrichten en daarvan verslag te doen. 

 
Oordeelsvorming 

• De student is in staat juridisch-wetenschappelijke literatuur op waarde te schatten. 
• De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem zelf gevonden en 

geanalyseerde materiaal tegen elkaar af te wegen en op deze manier te komen tot een 
beargumenteerde, verantwoorde afweging bij de beantwoording van zijn 
onderzoeksvra(a)g(en). 

• De student is in staat kritische, onafhankelijke, conclusies te trekken op basis van de resultaten 
van zijn onderzoek en deze in een breder kader te plaatsen. 
Communicatie 

• De student is in staat zijn vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – 
te presenteren in de vorm van een helder, leesbaar en gestructureerd betoog dat voldoet aan de 
eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek. 

 
Toetsing 
Twee examinatoren beoordelen het eindwerkstuk onafhankelijk van elkaar. 
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Meer informatie over de masterinscriptie 
In de facultaire scriptiehandleiding staat beschreven wat er van je wordt verwacht bij het schrijven van 
de scriptie en welke begeleiding jij kunt verwachten van je scriptiebegeleider. Daarnaast zal eind 
september een aparte scriptiehandleiding voor de afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht worden 
gepubliceerd op de blackboardomgeving van de masterscriptie straf- en strafprocesrecht, en zal er een 
informatiebijeenkomst worden georganiseerd waarvoor alle masterstudenten worden uitgenodigd. Ten 
slotte, ook in de Onderwijs- en examenregeling (OER, zie de artikelen) en in 
de Regels&RichtlijnenTentamens en Examens (R&R, zie bv. de artikelen ) zijn bepalingen over de 
masterscriptie opgenomen. 
 

Contact 

• Vakcoördinator: mr. M.E. van den Bergh / mr. dr.. J.G.H. Altena 
• Werkadres: Steenschuur 25 
• Telefoon: 071-527 7324/5356 
• E-mail: scriptiestrafr@law.leidenuniv.nl 

 

 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/handleidingscriptie-ma-fr-student-def.pdf
http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/algemenestudentenzaken/regelingen/onderwijsexamenregelingen.html
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Informatie over docenten  
 

• Coördinatoren en vakcoördinatoren 
• Docenten afstudeerrichting straf- en 

strafprocesrecht  
 



 46 



 47 

                                                Coördinatoren 
 
Coördinator afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht 
Mr. M.E. van den Bergh 
Kamer C 1.03 / C 1.15 
Tel.: 071 527 7324 / 8916 
E-mail: m.e.van.den.bergh@law.leidenuniv.nl / m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl  
(Inloop)spreekuur: wordt nader bepaald.  
 
Scriptiecoördinator  
Mr. dr. J.G.H. Altena 
Kamer: C 1.03 / C 1.12 
Tel.: 071 527 7324 / 5356 
E-mail: scriptiestrafr@law.leidenuniv.nl  
Spreekuur: op afspraak via scriptiestrafr@law.leidenuniv.nl  
 
Stagecoördinator 
Mr. M.E. van den Bergh 
Kamer:  C 1.03 
Tel.: 071 527 7324  
E-mail: m.e.van.den.bergh@law.leidenuniv.nl   
 
Secretariaat     Bij afwezigheid 
Mr. W. Bonis       Mw. S.J.J. Mattheus 
Kamer C 1.01      Kamer C 1.02 
Tel.: 071 527 7518      Tel.: 071 527 7528 
E-mail:  w.bonis@law.leidenuniv.nl    E-mail: s.j.j.mattheus@law.leidenuniv.nl  
Bereikbaar: 09.00 – 17.00 uur, op ma, di, do en vr. 

 
Vakcoördinatoren 

 
Vakcoördinator ILS - Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief  
Mr. B.W.A. Jue-Volker 
Kamer C 1.08 
Tel.: 071 527 …. 
E-mail:  b.w.a.jue@law.leidenuniv.nl  
 
Vakcoördinator Ideeëngeschiedenis van het strafrecht 
Prof. mr.dr.  C.P.M. Cleiren 
Kamer B 1.45 
Tel.: 071 527 7530 
E-mail: c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl  
  
Vakcoördinator Practicum straf(proces)recht 
Prof. mr. dr. P.M. van Russen Groen 
Kamer C 1.21 
Tel.: 071 527 7103 
E-mail: p.m.van.russen.groen@law.leidenuniv.nl  
 
 
 

mailto:m.e.van.den.bergh@law.leidenuniv.nl
mailto:j.h.crijns@law.leidenuniv.nl
mailto:scriptiestrafr@law.leidenuniv.nl
mailto:scriptiestrafr@law.leidenuniv.nl
mailto:m.e.van.den.bergh@law.leidenuniv.nl
mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
mailto:s.j.j.mattheus@law.leidenuniv.nl
mailto:b.w.a.jue@law.leidenuniv.nl
mailto:c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl
mailto:p.m.van.russen.groen@law.leidenuniv.nl
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Vakcoördinator Europees strafrecht 
Prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk 
Kamer: C 1.13 
Tel.: 071 527 1781  
E-mail: j.w.ouwerkerk@law.leidenuniv.nl  
 
Vakcoördinator Profileringsvak I: Bijzondere delicten 
Prof. mr. dr. J.M. ten Voorde 
Kamer C 1.09 
Tel.: 071 527 8928 
E-mail: j.m.tenvoorde@law.leidenuniv.nl 
 
Vakcoördinator Profileringsvak I: Strafwetgeving en beleid 
Prof . mr. dr. M.A.H. van der Woude 
Kamer B 3.19 
Tel.: 071 527 7841 
E-mail:  m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl  
 
Vakcoördinator Sanctionering en effecten 
Prof. mr. dr. P.M. Schuyt 
Kamer C 1.20 
Tel.: 071 527 7526 
E-mail: p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl      
 
Vakcoördinator Privatissimum straf(proces)recht 
Prof. mr.dr. C.P.M. Cleiren 
Kamer B 1.45 
Tel.: 071 527 7530 
E-mail: c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl 
 
Vakcoördinator Profileringsvak II: Strafrechtelijk bewijsrecht 
Mr. dr. M.J. Dubelaar 
Kamer C 1.14 
Tel.: 071 527 8916 
E-mail: m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl  
 
Vakcoördinator Profileringsvak II: Bijzonder strafrecht 
Mr. dr. F.P. Ölcer 
Kamer C 1.15 
Tel.: 071 527 7520 
E-mail: f.p.olcer@law.leidenuniv.nl  
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Docenten afstudeerrichting straf – en strafprocesrecht 
 
Mr. drs. J.G.H. Altena C 1.12, Tel. 071 527 5356 
(Judit) E-mail: j.g.h.altena@law.leidenuniv.nl  
 
Mr. M.E. van den Bergh C 1.03, Tel. 071 527 7537 
(Maartje) E-mail: m.e.van.den.bergh@law.leidenuniv.nl  
 
P. van Berlo LL.M, MSc C 1.23, Tel. 071 527 7390 
(Patrick) E-mail: p.van.berlo@law.leidenuniv.nl  
 
Prof. mr. dr. C.P.M. Cleiren C 1.08, Tel. 071 527 7530  
(Tineke) E-mail:  c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl  
 
Mr.J.P. Cnossen B 1.34, Tel. 071 527 7511 
(Jelle) E-mail: j.p.cnossen@law.leidenuniv.nl  
 
Prof. mr. dr. J.H. Crijns C 1.14, Tel. 071 527 7521 
(Jan) E-mail:  j.h.crijns@law.leidenuniv.nl   
 
Mr. dr.  M.J. Dubelaar C 1.14, Tel. 071 527 8916 
(Marieke) E-mail: m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl  
 
Mr. J.N.  Faassen B 4.36. Tel. 071 527 1994 
(Zef) E-mail: j.n.faassen@law.leidenuniv.nl  
 
Mr. R. ter Haar C 1.22, Tel. 071 527 6616 
(Rob) E-mail: r.ter.haar@law.leidenuniv.nl   
 
Mr. B.W.A. Jue-Volker C 1.08, Tel. 071 527 3783 
(Beatrijs) E-mail: b.w.a.jue@law.leidenuniv.nl   
 
Prof. mr. dr. M. Kessler C 1.08, Tel. 071 527 7528 (secretariaat) 
(Marc) E-mail: m.kessler@law.leidenuniv.nl  
 
Mr. drs. L. Noyon C 1.19, Tel. 071 527 1992 
(Lucas) E-mail: l.noyon@law.leidenuniv.nl   
 
Mr. dr. F.P. Ölcer C 1.15, Tel. 071 527 7520 
(Pinar) E-mail: f.p.olcer@law.leidenuniv.nl   
 
Prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk C 1.13, Tel. 071 527 1781 
(Jannemieke) E-mail: j.w.ouwerkerk@law.leidenuniv.nl  
 
Dr. K.M. Pitcher C 1.12, Tel. 071 527 8581 
(Kelly) E-mail: k.m.pitcher@law.leidneuniv.nl  
 
Prof. mr. dr. P.M. van Russen Groen C 1.21, Tel. 071 527 7103 
(Peter) E-mail: p.m.van.russen.groen@law.leidenuniv.nl  
 
Mr. M. Samadi C 1.19, Tel. 071 527 5309 
(Mojan) E-mail: m.samadi@law.leidenuniv.nl    
 
Prof. mr. dr. P.M. Schuyt C 1.21,  Tel. 071 527 7526  
(Pauline) E-mail:  p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl  
 
Prof mr. dr. J.M. ten Voorde C 1.09,  Tel. 071 527 8928 
(Jeroen) E-mail:   j.m.tenvoorde@law.leidenuniv.nl  
 
Prof. mr. dr. M.A.H. van der Woude B 3.19,  Tel. 071 527 7841 
(Maartje) E-mail: m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl   
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Mr. drs. J.G.H. Altena 
 

                 

 
Universitair Docent Straf(proces)recht 

 
Kamernummer C 1.12 
+31 71 527 5356 
j.g.h.altena@law.leidenuniv.nl 

Zij studeerde Religiewetenschappen en Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2009 
kwam ze naar Leiden voor de master straf- en strafprocesrecht. Van september 2010 tot en met april 2016 was 
zij aangesteld als promovenda aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. Zij is lid van de Faculteitsraad 
Rechtsgeleerdheid sinds 2013. 

Onderzoek 
Judit Altena schreef een proefschrift getiteld ‘Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht in 
het Nederlandse materiële strafrecht’, waar zij op 22 september 2016 op promoveerde in Leiden. Het onderzoek 
maakte deel uit van het facultaire profileringsgebied Interaction Between Legal Systems en van het 
onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. 

Sinds 2011 is Judit Altena lid van de deelredactie Europees Strafrecht bij Delikt & Delinkwent. In die 
hoedanigheid verzorgt zij tweemaal per jaar de Rubriek Europees Strafrecht voor dat tijdschrift. Tijdens het 
schrijven van het proefschrift was zij twee jaar AIO-redacteur bij Ars Aequi. In het kader van haar 
promotieonderzoek verbleef zij daarnaast in 2013 twee maanden als Visiting Fellow aan de Universiteit van 
Bergen. 

Onderwijs 
Judit Altena verzorgt onderwijs in de bachelor- en masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid en begeleidt 
bachelor- en masterscripties. Dit collegejaar geeft zij de vakken Inleiding Strafrecht (BA1) en Privatissimum 
(Master Rechtsgeleerdheid, richting Straf- en Strafprocesrecht). Daarnaast is zij de scriptiecoördinator van de 
afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht. 

mailto:j.g.h.altena@law.leidenuniv.nl
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/criminal-justice-legitimacy-accountability-and-effectivity
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Mr. M.E. van den Bergh 
 

 
 

 
Onderwijscoördinator  

 
Maartje van den Bergh is sinds 1 april 2017 als onderwijs coördinator afdeling strafrecht verbonden 
aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. 

Maartje heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid en master Straf- en strafprocesrecht beide afgerond 
aan de Universiteit van Leiden. In de laatste fase van haar master liep ze stage bij de rechtbank 
Noord-Holland. Na haar stage heeft zij bijna twee jaar als piekdocent gewerkt bij de Universiteit 
Leiden, afdeling strafrecht, alwaar zij eerstejaars- en derdejaarsstudenten werkgroeponderwijs heeft 
gegeven. Daarna heeft zij ruim drie jaar bij de rechtbank gewerkt als juridisch medewerker bij de 
afdeling strafrecht. Voordat Maartje van den Bergh weer bij de Universiteit Leiden is gaan werken, 
heeft zij nog een jaar gewerkt als cursusmanager bij SSR, het opleidingsinstituut voor de rechtspraak. 

Maartje coördineert momenteel de master straf- en strafprocesrecht, alsmede is zij coördinator voor 
het bachelor 2 vak (materieel strafrecht) en bachelor 3 vak (strafprocesrecht). Ook is zij de scriptie 
coördinator van de masterscripties. Daarnaast vervult zij diverse coördinerende werkzaamheden voor 
de afdeling strafrecht.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjFtqb_pujVAhWGZ1AKHcd1BVYQjRwIBw&url=https://nl.linkedin.com/in/maartje-van-den-bergh-14379533&psig=AFQjCNFqxejRdc8zra3cjpzAj4jmsKLJ4w&ust=1503404129714841
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjFtqb_pujVAhWGZ1AKHcd1BVYQjRwIBw&url=https://nl.linkedin.com/in/maartje-van-den-bergh-14379533&psig=AFQjCNFqxejRdc8zra3cjpzAj4jmsKLJ4w&ust=1503404129714841�
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P. van Berlo LL.M. MSc  
 

 

 
 

Promovendus Straf(proces)recht 
 
Kamernummer C 1.23 
+31 71 527 7390 
p.van.berlo@law.leidenuniv.nl 

Patrick van Berlo studeerde van 2008 tot 2011 Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg 
(LLB) ( cum laude). Een gedeelte van deze studieperiode heeft hij doorgebracht aan de Universiteit van Oslo. In 
2011 ging hij naar Cambridge voor de master Rechtsgeleerdheid (LL.M) ( first class). Vervolgens heeft hij een 
jaar stage gelopen bij het Internationaal Strafhof en Eurojust in Den Haag, waarna hij naar Leiden kwam voor 
de master Criminal Justice (MSc) ( cum laude). Voor zijn masterscriptie-onderzoek over immigratiedetentie 
verbleef hij drie maanden in Australië. 

Onderzoek 
Titel onderzoek: The Commodification of Criminals and Migrants: Examining the involvement and 
accountability of private actors in criminal and migrant detention. 

Patrick focust zich in zijn onderzoek op de privatisering en uitbesteding van zowel strafrechtelijke als 
immigratierechtelijke detentie. Hij kijkt daarbij in het bijzonder naar de vraag in hoeverre 
mensenrechtenverplichtingen een accuraat rechtsbeschermingskader blijven bieden binnen dergelijke vormen 
van detentie. Het onderzoek is deel van het onderzoeksgebied ‘crimmigratie’ alsmede van  het bredere 
onderzoeksprogramma “ Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity”. Hij wordt begeleid door 
Professor J.P. Van der Leun en Dr. Mr. Drs. M.A.H. Van der Woude. 

Onderwijs 
Patrick is als docent betrokken bij het onderwijs in de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, de juridische 
Masteropleiding Strafrecht en de criminologische Masteropleiding Criminal Justice. Daarnaast begeleidt hij 
scripties. 

mailto:p.van.berlo@law.leidenuniv.nl
http://www.law.leidenuniv.nl/onderzoek/onderzoeksprogrammas/criminal-justice/criminaljustice.html
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Mr. W. Bonis 
 

  
 

Secretariaatsmedewerker 
 
Kamernummer C 1.01 
+31 71 527 7518 
w.bonis@law.leidenuniv.nl 

 

Wim Bonis heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1985 is 
afgestudeerd. Van 1991 tot 2000 heeft hij gewerkt bij de Bestuursdienst Rotterdam, bij de Afdeling Bibliotheek 
en Documentatie.   
Vanaf oktober 2000 verzorgt hij bij de Afdeling Straf(proces)recht de secretariële ondersteuning van het Master 
onderwijs.  

Hij voert de redactie van de webpagina's van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Vragen en 
opmerkingen over de inhoud van deze pagina's kunnen aan hem gericht worden. Hij is tevens redacteur bij 
Leiden Law Blog en levert daaraan zelf ook regelmatig een bijdrage. 

mailto:w.bonis@law.leidenuniv.nl
http://leidenlawblog.nl/contributors/wim-bonis
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Prof. mr. dr. C.P.M. Cleiren 
 

 
 
 

Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht 
 
Kamernummer B 1.45 
+31 71 527 7530 
c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl 

Binnen twee jaar na haar (cum laude) promotie in 1989 in Leiden werd zij benoemd tot hoogleraar straf- en 
strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  In 1993 werd  zij door de Veiligheidsraad van de VN 
benoemd tot lid van de Commission of Experts om de oorlog in voormalig Joegoslavië te onderzoeken teneinde 
de Secretaris-Generaal te informeren over de conclusies over bewijs van grove schendingen van de Conventies 
van Geneve en andere schendingen van internationaal humanitair recht. Begin 1997 werd zij benoemd tot 
directeur-generaal wetgeving, rechtspleging, rechtshandhaving en rechtsbijstand van het Ministerie van Justitie. 
De wetenschap en het universitair onderwijs bleven  haar echter trekken en na  drie boeiende jaren in de praktijk 
heeft zij een benoeming als hoogleraar straf-en strafprocesrecht in Leiden aanvaard. De ervaring met het 
wetgevingsproces, beleid, politiek en de contacten met  actoren uit de (rechts)praktijk hebben de invulling van 
haar onderzoek en onderwijs verbreed en verdiept. Daarnaast hebben haar kennis en ervaringen in de praktijk  
geleid tot lidmaatschappen en betrokkenheid bij vele commissies en adviesraden (onder meer Voorzitter van de 
Commissie Wetenschappelijke integriteit Universiteit Leiden, de adviescommissie Voltooid Leven,  de 
Commissie Evaluatie Afgesloten strafzaken en de Adviescommissie afgesloten strafzaken). 

Sedert 1990 is zij naast haar hoofdfunctie werkzaam in de rechtspraktijk als rechter-plaatsvervanger, c.q., 
raadsheer-plaatsvervanger. In 1991 is zij gestart met het schrijven en redigeren van de T&C Strafrecht en T&C 
Strafvordering, in 2003 gevolgd door T&C Internationaal Strafrecht. 
Sinds februari 2015 is zij lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV; BuZa)en Vice-voorzitter van 
de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV; BuZa) 

Onderzoek 
Zij heeft zich in haar loopbaan sterk gericht op het strafprocesrecht met bijzondere aandacht voor: 
strafprocesrechtelijke wetgeving, de interactie tussen rechtsgebieden, legaliteit, legitimiteit , ongeschreven 
rechtsbeginselen, strafrechtelijk beleid, waarheidsvinding/ bewijs, de rol van actoren in de strafrechtspleging  en 
de positie van het slachtoffer. De interactie met andere rechtsgebieden en met andere wetenschappen 
(sociologie, filosofie en forensische wetenschappen)  is daarbij voor haar van groot belang. 
Thans ligt de focus op vraagstukken van materieel strafrecht waarbij de aandacht met name wordt gericht op 
wetgeving en wetgevingssystematiek in een veranderende maatschappelijke context. 

 

mailto:c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl
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                Mr. J.P. Cnossen 
 

 
 

Ph.D.-fellow Straf(proces)recht 
 

Kamernummer C 1.08 
+31 71 527 7511 
j.p.cnossen@law.leidenuniv.nl 

 Jelle Cnossen behaalde in augustus 2013 zijn master Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. In 
zijn masterscriptie, getiteld ‘Aanwijzingen voor een onnodig lage opsporingsdrempel’, deed hij onderzoek naar 
de verlaagde opsporingsdrempel in het kader van terroristische misdrijven. Tijdens zijn studie werkte hij enige 
tijd bij het Openbaar Ministerie. Na zijn studie werkte hij als docent Strafrecht en Moot Court aan de 
Universiteit Leiden, waar hij in januari 2015 als PhD-fellow bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie is 
aangesteld. Hij is daarnaast promovendi-vertegenwoordiger in het onderzoeksbestuur van de faculteit. 

Onderzoek 
In zijn promotieonderzoek richt Jelle Cnossen zich op de invloed van bijzonder strafrecht op de fundamentele 
uitgangspunten van het strafrecht, waarbij de focus ligt op het materiële strafrecht. Hierbij betrekt hij onder 
meer de vraag in hoeverre afwijkende interpretaties van algemene leerstukken (zoals bijvoorbeeld het opzet), 
die immers geworteld zijn in die fundamentele uitgangspunten, in de context van het bijzonder strafrecht zich 
vervolgens (impliciet) verplaatsen naar het commune strafrecht. Op die manier dreigt een langzame uitholling 
van fundamentele uitgangspunten. 

Zijn onderzoek valt onder het onderzoeksprogramma ‘Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and 
Effectivity’, en binnen het onderzoeksthema ‘Strafwetgeving – criteria voor strafbaarstelling’. 

Op de Narcis-pagina van dit onderzoek is een uitgebreidere beschrijving te vinden. 

Overige werkzaamheden 
Jelle Cnossen is redactiesecretaris van Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering. 
Daarnaast is hij auteur van Boom Basics Strafrecht. 

mailto:j.p.cnossen@law.leidenuniv.nl
http://law.leidenuniv.nl/org/onderzoeksinstituut/over/onderzoeksbestuur.html
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/criminal-justice-legitimacy-accountability-and-effectivity
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/criminal-justice-legitimacy-accountability-and-effectivity
http://www.narcis.nl/research/RecordID/OND1357539/Language/nl
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          Prof. mr. dr. J.H. Crijns 

                                                 

 
 

Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht 
 
 
Kamernummer C 1.14 
+31 71 527 7521 
j.h.crijns@law.leidenuniv.nl 

 

Jan Crijns (1978) is vanaf september 2012 als hoogleraar straf- en strafprocesrecht werkzaam bij het Instituut 
voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Tevens is hij als research fellow verbonden aan het 
onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity.  

Op 17 juni 2010 promoveerde Jan Crijns cum laude op het proefschrift De strafrechtelijke overeenkomst. De 
rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht. Daarnaast heeft hij 
diverse artikelen, annotaties en (congres)bundels op uiteenlopende thema's van het straf(proces)recht 
gepubliceerd (zie tabblad publicaties). Voorts is Jan Crijns lid van de redactie van Tekst & Commentaar 
Strafrecht en Strafvordering en is hij als vaste auteur verbonden aan Ars Aequi KwartaalSignaal en European 
Human Rights Cases. Ook is hij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
en als rechter-plaatsvervanger aan de Rechtbank Haarlem.  

Jan Crijns is Afdelingsvoorzitter van de Afdeling Straf- en Strafprocesrecht. 

mailto:j.h.crijns@law.leidenuniv.nl
http://www.law.leidenuniv.nl/onderzoek/onderzoeksprogrammas/criminal-justice/criminaljustice.html
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/15695
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/15695
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Mr. dr. M.J. Dubelaar 
 

 
 

Universitair Hoofddocent Straf(proces)recht 
 
Kamernummer C1.15 
+31 71 527 8916 
m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl 

Marieke Dubelaar is als universitair hoofddocent werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van 
de Universiteit Leiden. Tevens is zij als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal 
Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. 

Onderzoek 
Marieke Dubelaar is in 2014 gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Betrouwbaar getuigenbewijs: 
totstandkoming en waardering van strafrechtelijke getuigenverklaringen in perspectief’. Haar 
onderzoeksbelangstelling gaat in het bijzonder uit naar waarheidsvinding in het strafrecht en de manier waarop 
de proces van bewijzen in de strafprocessuele context gestalte krijgt. Haar onderzoek is onder andere gericht op 
het in kaart brengen van leemten in de juridische theorie over bewijzen en kwetsbaarheden in de praktijk en 
kenmerkt zich doordat aansluiting wordt gezocht met inzichten uit andere disciplines zoals de rechtspsychologie 
en de epistemologie. Zij is bovendien geïnteresseerd in de effecten van de toenemende digitalisering op het 
verloop van onderzoek ter terechtzitting en de beslissing van de rechter, in het bijzonder de manier waarop de 
vorm van de informatieoverdracht (schriftelijk, mondeling of audiovisueel) de waardering van het bewijs 
beïnvloedt. 

Op dit moment werkt zij met collega’s Jan Crijns en Kelly Pitcher aan een rechtsvergelijkend onderzoek naar 
toezeggingen aan getuigen. Dit onderzoek wordt verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
documentatiecentrum (WODC). 

Onderwijs 
Marieke Dubelaar geeft diverse vakken in de bachelor- en masterfase. Zij verzorgt dit collegejaar onder andere 
de hoorcolleges in het derdejaarsvak ‘Strafprocesrecht’ en het vak ‘Strafrechtelijk bewijsrecht’ in de master. 
Daarnaast geeft zij onderwijs aan rechters en officieren van justitie bij het Studiecentrum voor de rechtspleging 
(SSR) op het terrein van het bewijsrecht. Ook geeft zij onderwijs aan Nederlandse en buitenlandse gerechtelijk 
deskundigen die zich willen verdiepen in het strafrecht. 

Overige werkzaamheden 
Marieke Dubelaar is sinds juni 2015 als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Amsterdam. 
Van 2008 tot 2015 was zij werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. Zij maakt tevens 
deel uit van de redactie van Expertise en recht en is werkzaam als redactiesecretaris van Tekst & Commentaar 
Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering. 

mailto:m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/criminal-justice-legitimacy-accountability-and-effectivity
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/criminal-justice-legitimacy-accountability-and-effectivity
https://ssr.nl/
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Mr. J.N. Faassen 
 

 

Promovendus Straf(proces)recht 
Kamernummer B 4.36 
+31 71 527 1994 
j.n.faassen@law.leidenuniv.nl 
 

Zef Faassen werkt als promovendus bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. 
Zef Faassen behaalde in juni 2013 zijn master Straf- en strafprocesrecht (cum laude) aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn studie werkte hij als docent strafrecht aan die universiteit. Ook 
was Zef deelnemer in de Nationale DenkTank 2010. Hij deed onderzoek, tezamen met een twintigtal 
andere studenten, naar het vertrouwen in verschillende instituten in de samenleving (rechtspraak, 
politie, wetenschap etc.). Na zijn studie werkte hij als docent strafrecht aan de Universiteit Leiden, 
waar hij in februari 2016 is aangesteld als Meijers-promovendus bij het Instituut voor Strafrecht & 
Criminologie. 

Onderzoek 
Titel onderzoek: Strafbaarstelling, Moraliteit & Cognitive Neuroscience. 

Het onderzoek van Zef richt zich op de relatie tussen het strafrecht en de cognitieve 
neurowetenschappen, ofwel Neurolaw. Binnen dit nieuwe onderzoeksgebied doet Zef onderzoek naar 
moraliteit en de strafbaarstelling van gedrag: in hoeverre moet bepaald gedrag - zoals virtuele 
kinderpornografie en de boerka - onder het bereik van de strafwet worden gebracht? Zef onderzoekt 
met name wat juristen en de wetgever kunnen leren van inzichten uit de neurowetenschappen over 
het maken van dergelijke beslissingen: hoe komen dergelijke beslissingen tot stand in ons brein, en 
wat zegt dit over de keuzes die de wetgever maakt? 

Onderwijs 
Zef is als docent betrokken bij verschillende vakken in het bachelor- en masteronderwijs. 

mailto:j.n.faassen@law.leidenuniv.nl
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Mr. R. ter Haar 

 

 
 

PhD-fellow straf- en strafprocesrecht 
 
 
Kamernummer C 1.22 
+31 71 527 6616  
r.ter.haar@law.leidenuniv.nl 
 
 
Rob ter Haar is als PhD-fellow straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht 
& Criminologie. 

tel:+31715276616
mailto:r.ter.haar@law.leidenuniv.nl
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Mr. B.W.A. Jue-Volker 
 

 
 

Docent Straf(proces)recht 
Kamernummer C 1.08 
+31 71 527 3783 
b.w.a.jue@law.leidenuniv.nl 

Beatrijs Jue-Volker (1985) is per 1 augustus 2016 in dienst getreden bij het Instituut voor Strafrecht & 
Criminologie. In juni 2009 studeerde zij cum laude af aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam in de 
afstudeerrichting strafrecht. Aan diezelfde universiteit is zij na haar afstuderen werkzaam geweest als 
wetenschappelijk docent en onderzoeker en sinds 2011 als assistent in opleiding (AIO). Van 2014 tot 2015 was 
Beatrijs redactielid bij Proces tijdschrift voor de strafrechtspleging. In 2015 werkte zij enige tijd bij Ten Holter 
Noordam advocaten in Rotterdam op de afdeling bestuursrecht en omgevingsrecht. 

Op dit moment is Beatrijs bezig haar proefschrift over gebiedsverboden in het bestuurs-, straf- en privaatrecht af 
te ronden. In haar proefschrift onderzoekt zij deze verboden die vanuit verschillende rechtsgebieden worden 
ingezet om onder meer (ernstige) overlast tegen te gaan en analyseert zij deze aan de hand van de eisen die 
voortvloeien uit de democratische rechtsstaat. In 2015 heeft Beatrijs een preadvies over gebiedsverboden 
geschreven voor de Jonge Vereniging voor Bestuursrecht (VAR). 

Beatrijs verzorgt onderwijs in de strafrechtelijke bachelor- en mastervakken en begeleidt daarnaast scripties. 

mailto:b.w.a.jue@law.leidenuniv.nl
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Prof. mr. dr. M. Kessler 

 

 

Hoogleraar Strafwetgeving 
Kamernummer C 1.08 
+31 71 527 7528 (secretariaat) 
m.kessler@law.leidenuniv.nl 

Marc Kessler werkt als hoogleraar strafwetgeving bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. 

Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit 
Groningen op het proefschrift ‘Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten’.  
Sinds 2003 is hij werkzaam bij de Sector straf- en sanctierecht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, eerst als wetgevingsjurist en vanaf 2008 als raadadviseur. In die 
hoedanigheid is hij nauw betrokken bij het omvangrijke wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van 
Strafvordering. 
Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de deelredactie van de rubriek Wetgeving in Ars Aequi en auteur van 
Tekst & Commentaar Strafvordering. 
Door deze achtergrond is Kessler als geen ander in staat een brug te slaan tussen de strafrechtswetenschap en het 
wetgevingsproces. 

Onderzoek 
Zijn onderzoeksinteresse ligt op het terrein van vraagstukken rondom de modernisering van strafwetgeving, in 
het bijzonder de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Een van die vraagstukken betreft de 
aanpassing van dat wetboek aan de voortschrijdende ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie. 
Aan een aspect daarvan – audiovisuele verslaglegging – is zijn inaugurele rede gewijd die hij op 28 oktober 
2016 zal uitspreken. 

tel:+31715277528
mailto:m.kessler@law.leidenuniv.nl
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Mr. drs. L.Noyon 
 

  
 

Ph.D.-fellow Straf(proces)recht 
 
Kamernummer C 1.19 
+31 71 527 1992 
l.noyon@law.leidenuniv.nl 

Lucas Noyon behaalde cum laude de bachelordiploma’s Rechtsgeleerdheid en Algemene sociale wetenschappen 
aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij aan de Erasmus Universiteit afstudeerde in het strafrecht (cum 
laude) en in de Criminologie aan de Universiteit Leiden.   
Tijdens zijn studie werkte hij als student-assistent bij de afdeling straf(proces)recht van de Erasmus Universiteit 
en als student stagiair bij onder meer het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira en het Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Bij dit laatste instituut werkte hij nadien enige tijd als junior 
onderzoeker. 

Onderzoek 
Sinds januari 2015 werkt Lucas Noyon als PhD fellow bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zijn 
onderzoek is gericht op de wisselwerking tussen de publieke opinie, het handelen van het Openbaar Ministerie 
en de legitimiteit van het strafrechtelijk systeem. 
Titel onderzoek: The public and the prosecutor. Accommodating public opinion in prosecutorial discretion. 

Onderwijs 
Lucas geeft onderwijs in de strafrechtelijke bachelorvakken en begeleidt daarnaast bachelor- en masterscripties. 

mailto:l.noyon@law.leidenuniv.nl
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Mr. dr. F.P. Ölçer 
 

 
 

Universitair Hoofddocent Straf(proces)recht 
 

Kamernummer C 1.15 
+31 71 527 7520 
f.p.olcer@law.leidenuniv.nl 

 
 
Pinar Ölcer is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & 
Criminologie. Zij heeft Nederlands Recht in Leiden gestudeerd. Zij is op 14 februari 2006 gepromoveerd – ook 
in Leiden – op het onderzoek ‘Eerlijk proces en Bijzondere opsporing’, dat in 2008 is uitgegeven bij Wolf Legal 
Publishers.

mailto:f.p.olcer@law.leidenuniv.nl
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Prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk 

 

 
 

Hoogleraar Europees Strafrecht 
Kamernummer C 1.13 
+31 71 527 1781 
j.w.ouwerkerk@law.leidenuniv.nl 

Jannemieke Ouwerkerk is als hoogleraar Europees strafrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en 
Criminologie van de Universiteit Leiden. Tot juli 2016 werkte zij als universitair hoofddocent bij de vakgroep 
Strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Jannemieke studeerde rechten (specialisatie 
strafrecht) aan de Universiteit Utrecht. In 2011 verdedigde zij haar proefschrift over het beginsel van 
wederzijdse erkenning in de strafrechtelijke samenwerking tussen EU-lidstaten (promotores: prof. dr. mr. M.S. 
Groenhuijsen en prof. dr. mr. J.B.H.M. Simmelink). Haar proefschrift resulteerde in het boek ‘Quid Pro Quo? A 
comparative law perspective on the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters’ (Intersentia, 
2011). 

De onderzoeksbelangstelling van Jannemieke Ouwerkerk gaat hoofdzakelijk uit naar het EU-strafrecht en de 
invloed ervan op het Nederlandse straf(proces)recht. Het gaat dan onder meer om harmonisatie van materieel en 
formeel strafrecht alsmede om afspraken ten behoeve van de interstatelijke samenwerking in strafzaken. 
Momenteel ligt het accent van haar onderzoek op de EU-brede harmonisatie van materieel strafrecht, meer 
specifiek de verplichting om bepaalde gedragingen in nationale wetgeving strafbaar te stellen (bijvoorbeeld in 
de sfeer van terrorisme, mensenhandel, EU-fraude). Met behulp van een NWO VENI-beurs onderzoekt 
zij onder meer op welke gronden de EU-wetgever tot strafbaarstelling overgaat, met name sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Kern van dit onderzoek is om ijkpunten te ontwikkelen aan de 
hand waarvan kan worden beoordeeld of, en in hoeverre, concrete voorstellen tot strafbaarstelling op EU-niveau 
legitiem zijn. Daarbij wordt mede gebruik gemaakt van de inzichten die traditionele strafbaarstellingstheorieën – 
ontwikkeld in nationaal verband – kunnen bieden. 

Jannemieke Ouwerkerk is lid van de Commissie Meijers (Permanente commissie van deskundigen in 
internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht), voorzitter van stichting Mens en Strafrecht, en 
redactielid van de European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjphvWxuMjNAhXoJcAKHeUsCSgQjRwIBw&url=https://nl.linkedin.com/in/jannemieke-ouwerkerk-b993a99&psig=AFQjCNHKmQEfuPMCdmJAtNCVNguL-_MB7w&ust=1467124925629341
mailto:j.w.ouwerkerk@law.leidenuniv.nl
https://pure.uvt.nl/ws/files/1318592/Ouwerkerk_Quid_Pro_Quo_04-03-2011_tot_04-03-2013.pdf
https://pure.uvt.nl/ws/files/1318592/Ouwerkerk_Quid_Pro_Quo_04-03-2011_tot_04-03-2013.pdf
http://www.commissie-meijers.nl/nl
http://www.mensenstrafrecht.nl/
http://www.brill.com/european-journal-crime-criminal-law-and-criminal-justice
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjphvWxuMjNAhXoJcAKHeUsCSgQjRwIBw&url=https://nl.linkedin.com/in/jannemieke-ouwerkerk-b993a99&psig=AFQjCNHKmQEfuPMCdmJAtNCVNguL-_MB7w&ust=1467124925629341�
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Dr. K.M. Pitcher 
 

 
 

Universitair Docent straf(proces)recht 
 

Kamernummer C 1.12 
+31 71 527 8581 
k.m.pitcher@law.leidenuniv.nl 

 

Kelly Pitcher (1981) is per 1 februari 2016 in dienst getreden bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. 
Zij studeerde van 1999 tot 2002 Engels recht aan de University of Kent (LL.B) en van 2002 tot 2003 aan de 
University of Aberdeen, waar zij in de masterrichting Criminal Justice & Human Rights is afgestudeerd (LL.M). 

Vervolgens heeft zij een halfjaar stage gelopen bij het Joegoslavië Tribunaal te Den Haag, waarna zij (daar) 
drieënhalf jaar bij de verdediging gewerkt heeft. Van 2007 tot 2009 studeerde zij Nederlands recht aan de 
Universiteit van Amsterdam, gedurende welke tijd zij bij een internationaal advocatenkantoor heeft gewerkt. 
Van 2009 tot 2015 was zij werkzaam als junior docent-onderzoeker aan de Leerstoelgroep 
Strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, waar zij naast het verzorgen van onderwijs in 
zowel de bachelor- als de masterfase van de rechtenopleiding ook promotieonderzoek verricht heeft. 

Onderzoek 
In Amsterdam heeft Kelly Pitcher onderzoek gedaan naar de vraag hoe er in de (internationale) 
strafrechtspleging gereageerd dient te worden op vormverzuimen begaan tijdens het voorbereidend onderzoek. 
Dit najaar zal zij haar proefschrift, getiteld ‘Judicial Responses to Pre-Trial Procedural Violations in 
International Criminal Proceedings’, in het openbaar verdedigen. 

Onderwijs 
In Leiden verzorgt Kelly Pitcher zowel bachelor- als masteronderwijs. Zij begeleidt scripties en is daarnaast 
coördinator van het vak Privatissimum Straf(proces)recht. 

mailto:k.m.pitcher@law.leidenuniv.nl
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Prof. mr. dr. P.M. van Russen Groen 
 

 
 

Hoogleraar Strafrechtspraktijk 
 
Kamernummer C 1.21 
+31 71 527 7103 
p.m.van.russen.groen@law.leidenuniv.nl 

 

Peter van Russen Groen werkt per januari 2015 als hoogleraar strafrechtspraktijk bij het Instituut voor Strafrecht 
& Criminologie.  

Hij is werkzaam geweest als wetenschappelijk onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 
1998 is gepromoveerd op een tweedelig proefschrift over bestuursstrafrecht. Hij is ook werkzaam als advocaat 
bij Wladimiroff Advocaten. Zijn advocatenpraktijk bestaat voornamelijk uit ondernemingsstrafrecht en uit 
zaken met betrekking tot het bestuursstrafrecht. 

Hij is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en voert cassatieprocedures op het 
terrein van het gehele strafrecht. Prof. van Russen Groen is tevens rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank 
Rotterdam. 

 

mailto:p.m.van.russen.groen@law.leidenuniv.nl
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Mr. M. Samadi 
 

                                                                

 

Ph.D.-fellow Straf(proces)recht 
Kamernummer C 1.19 
+31 71 527 5309 
m.samadi@law.leidenuniv.nl 

Mojan Samadi is sinds oktober 2012 als promovendus straf(proces)recht verbonden aan het Instituut voor 
Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. 

Onderzoek 
Titel onderzoek: Naar een normatief toetsingskader voor strafvorderlijk handhaving. 
Het onderzoek van Mojan richt zich op de normen die het strafvorderlijk optreden van politie en het Openbaar 
Ministerie beheersen. Deze normen vloeien voort uit nationale wetgeving, zoals het Wetboek van Strafvordering 
en internationale verdragen en verplichtingen, zoals het EVRM en EU-kaderbesluiten. Dit juridisch kader wordt 
verder bepaald door lagere nationale wetgeving, beleid en een aantal ongeschreven normen zoals algemene 
beginselen van behoorlijke strafrechtspleging, de behoorlijkheidstoets van de Nationale ombudsman en de notie 
van magistratelijkheid van het OM.  

Door de veelheid aan regels uit diverse normenstelsels is het niet altijd duidelijk welke functie een bepaalde 
norm vervult in het strafproces en welke belangen deze beoogt te beschermen. Daarnaast is het onduidelijk of en 
in welke gevallen een normschending gesanctioneerd dient te worden. Het onderzoek tracht door middel van 
een systematische analyse van deze verschillende categorieën normen, naar hun aard en functie, en hun 
onderlinge verhouding tot een duidelijk toetsingskader voor het strafvorderlijk optreden van politie en het 
Openbaar Ministerie te komen. Dit onderzoek vindt plaatst binnen het onderzoeksprogramma Interactions 
between legal systems. 

Onderwijs 
Mojan is als docent betrokken bij diverse vakken en begeleidt daarnaast bachelor- en masterscripties. 

mailto:m.samadi@law.leidenuniv.nl
http://www.law.leidenuniv.nl/onderzoek/interaction-legal-systems/
http://www.law.leidenuniv.nl/onderzoek/interaction-legal-systems/
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                                  Mr. dr. P.M. Schuyt 

 
 

Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting 
 
 
Kamernummer C 1.20 
+31 71 527 7526 
p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl 
 

Pauline Schuyt is hoogleraar sanctierecht en straftoemeting bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van 
de Universiteit Leiden. 

Ze studeerde Nederlands recht en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1997 
begon ze als junior docent straf(proces)recht aan de Rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Sinds augustus 2015 werkt ze als Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting bij het Instituut voor Strafrecht & 
Criminologie van de Universiteit Leiden. 

Onderzoek 
Pauline Schuyt is op 7 januari 2010 gepromoveerd op een onderzoek dat is gericht op straftoemeting en 
strafmotivering, en is getiteld Verantwoorde Straftoemeting. In haar proefschrift beschrijft ze de grote vrijheid 
van de rechter op het gebied van de straftoemeting en de consequenties die dit heeft voor de strafoplegging. Ze 
pleit voor een uitgebreidere strafmotivering, ter verantwoording van het gebruik van de grote 
straftoemetingsvrijheid.    
In ander onderzoek heeft zij zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: strafoplegging & motivering in 
de praktijk, met het gebruik van instrumenten ten behoeve van de strafoplegging, en materieel strafrecht: 
deelneming. 

 

mailto:p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl
https://www.managementboek.nl/boek/9789013071566/verantwoorde-straftoemeting-pauline-schuyt
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Prof. mr. dr. J.M. ten Voorde  
 

 
 
 
 

Hoogleraar Strafrechtsfilosofie,  
Universitair Hoofddocent Straf(proces)recht 

 
Kamernummer C 1.09 
+31 71 527 8928 
j.m.ten.voorde@law.leidenuniv.nl 
 

Jeroen ten Voorde (1977) is universitair hoofddocent straf(proces)recht. Hij is tevens als bijzonder hoogleraar 
strafrechtsfilosofie, leerstoel Leo Polak, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de bachelor doceert 
hij het nieuwe tweedejaars vak Materieel strafrecht. In de master rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting straf- en 
strafprocesrecht is hij coördinator van en docent in de vakken practicum straf(proces)recht en profileringsvak II 
- verdiepend materieel strafrecht. Hij voert onderzoek uit in het kader van het onderzoeksprogramma Criminal 
Justice, Legitimacy, Accountability, Effectivity en is als fellow verbonden aan het E.M. Meijers Instituut.  

Jeroen ten Voorde is voorzitter van de opleidingscommissie rechtsgeleerdheid ba2/ba3, voorzitter van het 
coördinatorenoverleg ba2/ba3 rechtsgeleerdheid, lid van het opleidingsoverleg rechtsgeleerdheid, lid van de 
commissie PAO en lid van de toelatingscommissie master rechtsgeleerdheid.  

Ook verzorgt hij onderwijs aan het Studiecentrum voor de rechtspleging ( SSR). Hij is als auteur verbonden aan 
verschillende edities van Tekst & Commentaar (Strafrecht, Strafvordering, Gezondheidsrecht en Openbare Orde 
en Veiligheid). Hij is tevens lid van de redactie van PROCES. Sinds 2007 is hij rechter-plaatsvervanger in de 
rechtbank Noord-Holland. 

mailto:j.m.ten.voorde@law.leidenuniv.nl
http://www.law.leidenuniv.nl/org/strafrechtencriminologie/onderzoek/onderzoek/criminaljustice.html
http://www.law.leidenuniv.nl/org/strafrechtencriminologie/onderzoek/onderzoek/criminaljustice.html
https://ssr.nl/
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Prof. mr. dr. M.A.H. van der Woude 
 

 
 

Hoogleraar Rechtssociologie  
 

Kamernummer B 3.19 
+31 71 527 7841 
m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl 

Maartje van der Woude (1980) is hoogleraar Rechtssociologie aan het Van Vollenhoven Instituut. Maartje van 
der Woude studeerde Nederlands Recht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. In 2010 promoveerde ze 
aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Wetgeving in de Veiligheidscultuur’ waarin ze de 
totstandkoming van de Nederlandse anti-terrorismewetgeving analyseerde. Haar promotores zijn Prof. mr. 
C.P.M. Cleiren en Prof. dr. mr. L.M. Moerings. 

Onderzoek 
Maartje’s onderzoeksinteresses liggen op het gebied van (anti)terrorisme, grensbewaking, immigatie, 
rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid en de (maatschappelijke en politieke) effecten van wet- en 
regelgeving. Ze publiceert nationaal en internationaal over deze verschillende interessegebieden.  Van der 
Woude’s publicaties kenmerken zich door een extern perspectief op het recht, een focus op de wisselwerking 
tussen de law in the books en de law in action en door een combinatie van juridische en empirische 
onderzoeksmethoden. 
Haar huidige onderzoek (“Crimmigration and Multi-level Discretionary Decision-making”) richt zich op 
grenstoezicht en de op wijze waarop daarbinnen op verschillende niveaus – dus varierend van beleidsmakers tot 
handhavingsambtenaren - in de praktijk wordt omgegaan met discretionaire beslisruimte, welke 
(maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke) factoren hierbij een rol spelen en op de perceptie van 
burgers ten aanzien van het optreden van deze handhavingsambtenaren. In 2015 ontving Van der Woude de 
Vlaamse Ada en Paul Cornil prijs voor haar onderzoeksprestaties en dissertatie. Haar onderzoek vindt plaats 
binnen het onderzoeksprogramma  Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity. 

mailto:m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl
http://www.law.leidenuniv.nl/onderzoek/onderzoeksprogrammas/criminal-justice/criminaljustice.html
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Stages via de Afdeling Straf- en strafprocesrecht  
 
Als student van de afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht kun je onder andere stage lopen bij een 
rechtbank, een gerechtshof of het Openbaar Ministerie. Een stage is geen verplicht onderdeel van de 
master en je kunt er geen studiepunten mee verdienen, maar het is wél een zeer waardevolle aanvulling 
op je studie. Je krijgt de kans de strafrechtspraktijk van heel dichtbij en zeer intensief te leren kennen. 
Studenten die  een stage hebben gedaan, zijn zonder uitzondering enthousiast over de inhoud van de 
werkzaamheden en de aard en omvang van de begeleiding. 
 
Stage mogelijkheden 
De afdeling straf- en strafprocesrecht heeft met verschillende instanties convenanten gesloten over de 
mogelijkheid voor studenten om daar stage te lopen. Gedurende het jaar komen er plekken vrij bij deze 
instanties die via Blackboard, de website en email onder de aandacht van de masterstudenten worden 
gebracht. De stageplekken zullen vervolgens via een reguliere sollicitatieprocedure worden toegekend. 
Het reageren op één van de beschikbare plekken bij één van de convenants-partners biedt dus geen 
garantie voor plaatsing.  
 
De convenant-partners zijn:  

• De rechtbanken in Den Haag en Haarlem   
• Het Openbaar Ministerie in Den Haag  (arrondissements- en ressortsparket) 
• Het gerechtshof in Amsterdam  

 
Naast stageplekken die binnen komen via de convenant-partners van de afdeling straf- en 
strafprocesrecht, nemen ook andere instanties gedurende het jaar zeer regelmatig contact op met de 
stagecoördinator van de afdeling in hun zoektocht naar (incidentele) stagiaires. Ook deze vacatures en 
oproepen worden via de voornoemde drie wegen onder de aandacht van de masterstudenten gebracht. 
 
Voorbeelden zijn: 

• Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie 
• De Hoge Raad 
• Verschillende onderdelen van de Nationale Politie 
• De Koninklijke Marechaussee 
• Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van 

Veiligheid & Justitie 
 

Vergoeding & begeleiding 
De meeste stage-instanties bieden een vergoeding. De hoogte verschilt per instantie. Let wel: de 
vergoeding is niet te vergelijken met die van een bijbaantje. Niet alle stage-instanties kennen een 
reiskostenvergoeding. 
 
Voor alle stages die via de afdeling  worden aangeboden geldt dat het om inhoudelijke stages gaat 
waarbij vanuit de stage verlenende instantie ook voldoende begeleiding wordt geboden. 
 
Duur & Studieplanning 
Over het algemeen zijn de stages full time (vijf of vier dagen in de week). Er wordt natuurlijk altijd 
rekening gehouden met tentamens, een laatste vak dat je moet volgen of gemaakte afspraken met je 
scriptiebegeleider. Het combineren van een stage met meerdere mastervakken is zeer zwaar en wordt 
dan ook in beginsel afgeraden. Aangezien er vanwege het niet verplichte karakter van een stage in het 
curriculum van de master Straf- en Strafprocesrecht geen ruimte is vrij geroosterd voor het lopen van 
een stage, moeten studenten er rekening mee houden dat het lopen van een stage zal leiden tot 
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studievertraging. Een stage is in ieder geval geen geldige reden voor afwezigheid bij vakken waarvoor 
een aanwezigheidsplicht geldt. Heb je vragen over wat het lopen van een stage betekent voor je 
studieplanning, neem hierover dan contact op met je studieadviseur.  
 
Zelf een stageplaats zoeken & hulp bij solliciteren 
Het staat je natuurlijk ook vrij om buiten de stageplekken die worden aangeboden via de afdeling straf- 
en strafprocesrecht een stageplek te gaan zoeken. Hiervoor heb je geen goedkeuring nodig van de 
stagecoördinator. Mocht je hulp nodig hebben bij het schrijven van een CV en sollicitatiebrief of 
überhaupt vragen hebben over hoe te solliciteren, dan kun je terecht bij de loopbaanadviseuse van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, mw. Marije Bedaux via het emailadres: 
loopbaanadviseur@law.leidenuniv.nl    
 
Gegevens & rol stagecoördinator  
De stagecoördinator van de afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht is mr. Maartje van den Bergh. 
Zij onderhoudt de contacten met de convenant-partners en is het aanspreekpunt voor bedrijven, 
instanties en organisaties die op zoek zijn naar stagiaires met een strafrechtelijke achtergrond. Tevens 
kun je bij haar terecht voor vragen over stages die niet gerelateerd zijn aan studieplanning. Zij is te 
bereiken via het volgende emailadres: m.e.van.den.bergh@law.leidenuniv.nl.   
 

http://law.leidenuniv.nl/studenten/algemenestudentenzaken/ondersteuning/studieadviseurs.html
mailto:loopbaanadviseur@law.leidenuniv.nl
mailto:m.e.van.den.bergh@law.leidenuniv.nl
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Studenten die geïnteresseerd zijn in het strafrecht opgelet! Naast de theorie is strafrecht natuurlijk 
vooral boeiend in de praktijk, een aspect dat tijdens de studie wat minder centraal staat. Daarom is er 
de Studiekring Over Strafrecht. Dit dispuut biedt de studenten een hoop extra mogelijkheden om met 
de praktijk van het strafrecht in aanraking te komen.  
 
Zo worden er diverse lezingen gehouden door advocaten, raadsheren en leden van het Openbaar 
Ministerie. Daarnaast worden er excursies georganiseerd, zoals bijvoorbeeld naar gevangenissen, 
advocatenkantoren en andere instanties waar de strafrechtjurist een belangrijke rol speelt. Het 
strafrechtelijk dispuut is op 22 januari 1932 opgericht door Prof. mr J.M. van Bemmelen. Van 
Bemmelen was van 1931 tot en met 1968 hoogleraar Strafrecht en Strafvordering aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden. De huidige beschermheer is prof. mr. Th.A. De Roos (emeritus hoogleraar 
straf- en strafprocesrecht in Tilburg) en de beschermvrouw is prof. mr. C.P.M. Cleiren (hoogleraar 
straf- en strafprocesrecht in Leiden).  
 
Het lidmaatschap van S.O.S. wordt voor studenten die erover denken om strafrecht als master te kiezen 
zeer aangeraden, zowel door de docenten als (oud)leden die weten hoe nuttig het lidmaatschap kan 
zijn. Uiteraard kunnen ook Bachelorstudenten, die het strafrecht interessant vinden, lid worden. 
Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig en biedt het je de ideale mogelijkheid om eens een kijkje in de 
strafrechtspraktijk te nemen! Voor informatie zijn wij te allen tijde beschikbaar; wij hopen snel iets 
van je te horen!! 
 
 

Het S.O.S.-bestuur:  

Linda van der Knaap (praeses) 
Silke te Braake (ab-actis) 
Patty van der Bent (quaestor) 
Demi Eliens (assessor primus) 
Robin Vosman (assessor secundus) 
 
 
E-mail:  bestuur@sos-leiden.nl   
Website: http://www.sos-leiden.nl/ 

http://www.sos-leiden.nl/Default.aspx?base
mailto:bestuur@sos-leiden.nl
http://www.sos-leiden.nl/

	ILS – RECHTSHANDHAVING IN DOMEINOVERSTIJGEND PERSPECTIEF
	Beschrijving In dit vak wordt het thema rechtshandhaving vanuit verschillende perspectieven belicht, waarbij de nadruk ligt op publiekrechtelijke vormen van handhaving. Na een algemene inleiding op het thema rechtshandhaving, wordt uitgebreid stilgest...
	Leerdoelen Doel van het vak: Het vak ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief beoogt studenten gevoelig te maken voor het gegeven dat maatschappelijke vraagstukken vaak via verschillende rechtsgebieden worden geadresseerd, die elk hun ...
	Onderwijsvorm Hoorcolleges
	Toetsing Toetsvorm(en)
	Literatuur Verplicht studiemateriaal
	Contact
	Instituut/afdeling
	Opmerkingen Dit vak is primair bedoeld voor studenten die een van de masterafstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht en Straf- en strafprocesrecht volgen.
	Beschrijving Strafrecht wordt zowel in zijn theoretische basis als in zijn toepassing gekenmerkt door een inherente spanning tussen belangen van de gemeenschap als geheel en belangen van de individuele burger. De positie van de overheid en de legitima...
	Leerdoelen Doel van het vak: Het doel van deze cursus is om met behulp van de ideeëngeschiedenis van het strafrecht de student een instrumentarium mee te geven voor een kritische beschouwing van de criminele politiek van vandaag en in de toekomst en d...
	Onderwijsvorm Hoor- en werkcolleges
	Toetsing Toetsvorm(en) Vijf schriftelijke opdrachten die tijdens de vijf werkgroepen worden gemaakt – status: praktische oefeningen. Deze bepalen elk voor 20% het eindcijfer voor het vak. De opdrachten kunnen niet worden herkanst; eventuele onvoldoend...
	Literatuur
	Contact
	Instituut/afdeling
	Opmerkingen Het vak gaat uit van zelfstudie, reflectie en het ontwikkelen van het op een academisch verantwoorde wijze kunnen innemen van positie.
	Beschrijving In het kader van het practicum straf- en strafprocesrecht maakt u opdrachten die aansluiten op de realiteit van de strafrechtspleging. Bij de vorm van deze opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijk...
	Leerdoelen Doel van het vak: Het doel van het vak is tweeledig. Enerzijds beoogt het vak u vertrouwd te maken met en te trainen in een aantal voor de rechtspraktijk noodzakelijke ambachtelijke vaardigheden, het verwerven van de daarvoor benodigde kenn...
	Onderwijsvorm Hoorcolleges/Andere onderwijsvorm(en) Voorafgaand aan het vak (status: praktische oefening) wordt een instructiecollege verzorgd waarin aard en opzet van het vak worden toegelicht en wordt uitgelegd wat van de studenten wordt verlangd. H...
	Toetsing Toetsvorm(en) Vijf (tussentijdse) schriftelijke opdrachten die gezamenlijk (en gelijkelijk) het eindcijfer vormen.
	Literatuur Verplicht studiemateriaal Literatuur:
	Contact
	Instituut/afdeling
	Beschrijving Het vak geeft een overzicht van de manieren waarop het Nederlandse strafrecht functioneert in de context van de nauwe samenwerking binnen de Europese Unie. Dat houdt in dat er aandacht is voor internationale samenwerking in strafzaken doo...
	Leerdoelen Doel van het vak Het doel van dit vak is u in staat te stellen de institutionele structuren en de uitgangspunten van het Europese strafrecht te begrijpen, zowel wanneer deze op zichzelf worden beschouwd als in hun betekenis voor het Nederla...
	Onderwijsvorm Hoorcolleges
	Toetsing Toetsvorm(en)
	Literatuur Verplicht studiemateriaal
	Contact
	Instituut/afdeling
	Beschrijving In de bachelor hebt u kennisgemaakt met het materiële strafrecht. Daarbij is de nadruk gelegd op bestudering van algemene leerstukken (het Algemeen Deel). U hebt met betrekking tot de strafbaarstellingen (het Bijzonder Deel) onder andere ...
	Leerdoelen Doel van het vak: Dit vak beoogt een verdieping en een verbreding te geven van de reeds in de bachelor opgedane kennis van het materiële strafrecht door een aantal strafbaarstellingen aan een grondige studie te onderwerpen.
	Onderwijsvorm Hoorcolleges
	Toetsing Toetsvorm(en)
	Literatuur Verplicht studiemateriaal
	Contact
	Instituut/afdeling
	Opmerkingen Het vak gaat uit van zelfstudie, verdieping en verbreding van bestaande kennis, grondige bestudering van en reflectie op enkele strafbaarstellingen in het Bijzonder Deel.
	Beschrijving Juristen zijn geneigd de wet als een gegeven uitgangspunt te nemen. Vaak wordt er niet echt stilgestaan bij vragen betrekking hebbend op de totstandkoming van de wet en bij het feit dat strafwetgeving het product is van een complex geheel...
	Leerdoelen Doel van het vak: Het doel van het vak is om u gebruik makend van criminologische en rechtssociologische (theoretische en empirische) inzichten, het complexe proces van het maken van strafwetgeving en beleid kritisch te laten analyseren en ...
	Onderwijsvorm Hoorcolleges
	Toetsing Toetsvorm(en)
	Literatuur Verplicht studiemateriaal
	Contact
	Instituut/afdeling
	Beschrijving Tijdens dit vak maken studenten kennis met de laatste fase van het strafproces: de oplegging en de tenuitvoerlegging van sancties. Dit gebeurt vanuit twee perspectieven: een juridisch en een criminologisch perspectief. Vanuit het eerste p...
	Leerdoelen Doel van het vak: Doel van het vak is het bieden van kennis van en inzicht in het wettelijk stelsel en de (internationale) praktijk van het sanctioneren vanuit juridisch perspectief, kortgezegd het penitentiaire recht bestaande uit het ople...
	Onderwijsvorm Hoorcolleges
	Toetsing Toetsvorm(en)
	Literatuur Verplicht studiemateriaal
	Contact
	 Vakcoördinator: Mw. Prof. mr. dr. P.M. Schuyt
	Instituut/afdeling
	Beschrijving Het privatissimum is een onderwijsvorm waarbij de zelfwerkzaamheid van de deelnemers centraal staat. Het zijn de deelnemers zélf die zich samen en voor elkaar in diverse strafrechtelijke thema’s, zowel op het gebied van het materiële als ...
	Leerdoelen Doel van het vak: Het doel van het vak is de student vertrouwd, kundig en vaardig te maken met het doen van rechtswetenschappelijk onderzoek.
	Onderwijsvorm Hoorcolleges Geen.
	Toetsing Toetsvorm(en) Het eindcijfer wordt gevormd door de resultaten van vier schriftelijke opdrachten (70%), het referaat (20%) en de mondelinge bijdrage aan en het voorzitten van de discussies (10%).
	Literatuur Verplicht studiemateriaal Werkboek:
	Contact
	Instituut/afdeling
	Beschrijving Een belangrijk onderdeel van het stafprocesrecht is het bewijsrecht. Hiermee wordt gedoeld op het samenstel van in de wet opgenomen en in de praktijk gegroeide regels die de bewijsbeslissing in het strafproces normeren. In dit vak wordt i...
	Leerdoelen Doel Het doel is u meer diepgaand inzicht verschaffen in het strafrechtelijk bewijsrecht en de onderliggende concepten van ‘bewijs’ en ‘bewijzen’
	Onderwijsvorm Gecombineerde hoor-/werkcolleges
	Toetsing Toetsvorm(en)
	Literatuur Verplicht studiemateriaal
	Contact
	Instituut/afdeling
	Beschrijving Het vak Bijzonder Strafrecht beoogt een overzicht te geven van de (pseudo)strafrechtelijke handhaving van normen in het bijzonder straf(proces)recht, te weten het strafprocesrecht buiten de wetboeken. Het doel is om u kennis en inzicht te...
	Leerdoelen Doel van het vak: Het vak heeft een autonome functie binnen het curriculum in die zin dat het u in aanraking brengt met deelterreinen van het straf(proces)recht die specialistische kennis en vaardigheden vereisen. Het gaat hierbij om inhere...
	Onderwijsvorm Hoorcolleges
	Toetsing Toetsvorm(en)
	Literatuur Verplicht studiemateriaal
	Contact
	Instituut/afdeling
	Beschrijving
	Leerdoelen masterscriptie
	Oordeelsvorming
	Toetsing
	Meer informatie over de masterinscriptie
	Contact

	Docenten afstudeerrichting straf – en strafprocesrecht
	Onderzoek Judit Altena schreef een proefschrift getiteld ‘Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht in het Nederlandse materiële strafrecht’, waar zij op 22 september 2016 op promoveerde in Leiden. Het onderzoek maakte deel uit van ...
	Onderwijs Judit Altena verzorgt onderwijs in de bachelor- en masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid en begeleidt bachelor- en masterscripties. Dit collegejaar geeft zij de vakken Inleiding Strafrecht (BA1) en Privatissimum (Master Rechtsgeleerd...
	Mr. M.E. van den Bergh
	Onderwijscoördinator
	P. van Berlo LL.M. MSc
	Onderzoek Titel onderzoek: The Commodification of Criminals and Migrants: Examining the involvement and accountability of private actors in criminal and migrant detention.
	Onderwijs Patrick is als docent betrokken bij het onderwijs in de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, de juridische Masteropleiding Strafrecht en de criminologische Masteropleiding Criminal Justice. Daarnaast begeleidt hij scripties.
	Mr. W. Bonis
	Prof. mr. dr. C.P.M. Cleiren
	Onderzoek Zij heeft zich in haar loopbaan sterk gericht op het strafprocesrecht met bijzondere aandacht voor: strafprocesrechtelijke wetgeving, de interactie tussen rechtsgebieden, legaliteit, legitimiteit , ongeschreven rechtsbeginselen, strafrechtel...
	Onderzoek In zijn promotieonderzoek richt Jelle Cnossen zich op de invloed van bijzonder strafrecht op de fundamentele uitgangspunten van het strafrecht, waarbij de focus ligt op het materiële strafrecht. Hierbij betrekt hij onder meer de vraag in hoe...
	Overige werkzaamheden Jelle Cnossen is redactiesecretaris van Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering. Daarnaast is hij auteur van Boom Basics Strafrecht.
	Onderzoek Marieke Dubelaar is in 2014 gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Betrouwbaar getuigenbewijs: totstandkoming en waardering van strafrechtelijke getuigenverklaringen in perspectief’. Haar onderzoeksbelangstelling gaat in het bijzonder ui...
	Onderwijs Marieke Dubelaar geeft diverse vakken in de bachelor- en masterfase. Zij verzorgt dit collegejaar onder andere de hoorcolleges in het derdejaarsvak ‘Strafprocesrecht’ en het vak ‘Strafrechtelijk bewijsrecht’ in de master. Daarnaast geeft zij...
	Overige werkzaamheden Marieke Dubelaar is sinds juni 2015 als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Amsterdam. Van 2008 tot 2015 was zij werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. Zij maakt tevens deel uit van de...
	Zef Faassen werkt als promovendus bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zef Faassen behaalde in juni 2013 zijn master Straf- en strafprocesrecht (cum laude) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn studie werkte hij als docent...
	Onderzoek Titel onderzoek: Strafbaarstelling, Moraliteit & Cognitive Neuroscience.
	Onderwijs Zef is als docent betrokken bij verschillende vakken in het bachelor- en masteronderwijs.
	Mr. B.W.A. Jue-Volker
	Docent Straf(proces)recht
	Prof. mr. dr. M. Kessler
	Onderzoek Zijn onderzoeksinteresse ligt op het terrein van vraagstukken rondom de modernisering van strafwetgeving, in het bijzonder de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Een van die vraagstukken betreft de aanpassing van dat wetboek aa...
	Mr. drs. L.Noyon
	Ph.D.-fellow Straf(proces)recht
	Onderzoek Sinds januari 2015 werkt Lucas Noyon als PhD fellow bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zijn onderzoek is gericht op de wisselwerking tussen de publieke opinie, het handelen van het Openbaar Ministerie en de legitimiteit van he...
	Onderwijs Lucas geeft onderwijs in de strafrechtelijke bachelorvakken en begeleidt daarnaast bachelor- en masterscripties.
	Mr. dr. F.P. Ölçer
	Onderzoek In Amsterdam heeft Kelly Pitcher onderzoek gedaan naar de vraag hoe er in de (internationale) strafrechtspleging gereageerd dient te worden op vormverzuimen begaan tijdens het voorbereidend onderzoek. Dit najaar zal zij haar proefschrift, ge...
	Onderwijs In Leiden verzorgt Kelly Pitcher zowel bachelor- als masteronderwijs. Zij begeleidt scripties en is daarnaast coördinator van het vak Privatissimum Straf(proces)recht.
	Onderzoek Titel onderzoek: Naar een normatief toetsingskader voor strafvorderlijk handhaving. Het onderzoek van Mojan richt zich op de normen die het strafvorderlijk optreden van politie en het Openbaar Ministerie beheersen. Deze normen vloeien voort ...
	Onderwijs Mojan is als docent betrokken bij diverse vakken en begeleidt daarnaast bachelor- en masterscripties.
	Onderzoek Pauline Schuyt is op 7 januari 2010 gepromoveerd op een onderzoek dat is gericht op straftoemeting en strafmotivering, en is getiteld Verantwoorde Straftoemeting. In haar proefschrift beschrijft ze de grote vrijheid van de rechter op het geb...
	Prof. mr. dr. J.M. ten Voorde
	Onderzoek Maartje’s onderzoeksinteresses liggen op het gebied van (anti)terrorisme, grensbewaking, immigatie, rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid en de (maatschappelijke en politieke) effecten van wet- en regelgeving. Ze publiceert nationaal...
	Stages via de Afdeling Straf- en strafprocesrecht


