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Geachte decaan, beste André, 
 

De Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid (hierna: ‘de raad’) doet u hierbij een ongevraagd advies toekomen 
aangaande het bachelorcurriculumvoorstel.  

 
Wijzigingsvoorstel 
Om te voldoen aan de gewijzigde eisen van het civiel-effect dient de Faculteit der Rechtsgeleerdheid haar opleidingen 
op verschillende punten aan te passen. Daarbij staat ook de keuzeruimte en het minoren-aanbod ter discussie. In het 
huidige curriculum is het voor studenten mogelijk om in het vijfde semester voor ten minste 30 EC aan keuzevakken te 
volgen. Deze vakken kunnen gekozen worden uit het aanbod van juridische vakken van de faculteit maar ook uit niet-
juridische vakken van een andere faculteit of universiteit. Zodoende is het voor studenten mogelijk om in het vijfde 
semester niet-juridische minoren te volgen aan een andere faculteit. Wij ervaren dat studenten dit vrije semester 
gebruiken om zich, vooruitlopend op de master, nader te specialiseren of een ‘uitstapje’ te maken naar een ander 
studiegebied van hun interesse. Wij zijn zeer tevreden met deze mogelijkheid die aan studenten wordt geboden. 

 
In de voorstellen zoals deze tot op heden aan de raad zijn gepresenteerd wordt veelvuldig de optie besproken om de 
keuzeruimte al dan niet gedeeltelijk te beperken met verplichte en optioneel verplichte vakken. Het huidige voorstel is 
niet alleen beperkend voor de academische vrijheid van de student maar ontneemt ook in grote mate de mogelijkheid 
van de student om zich interdisciplinair te kunnen ontwikkelen. Het advies van de raad in deze is tweeledig. De raad is 
van mening dat de keuzeruimte in haar huidige omvang gehandhaafd dient te worden. Bovendien dient er voor 
studenten de mogelijkheid te blijven bestaan dat studiepunten, behaald aan een andere faculteit of universiteit, in de 
keuzeruimte ingebracht worden.   
 
Academische vrijheid 
Een universiteit dient een academische gemeenschap te zijn waar de ontwikkeling van het individu centraal staat. De 
student moet alle vrijheid hebben om zich tijdens zijn studie te ontwikkelen tot een kritisch en analytisch persoon. De 
raad is van mening dat het noodzakelijk is om de student in het curriculum een zekere mate van academische vrijheid 
te geven. Door de student echte vrijekeuzeruimte te geven maak je deze eigenaar van het eigen curriculum. Dit 
bevordert het gevoel van betrokkenheid van de student bij de universiteit.  Bovendien is de raad ervan overtuigd dat de 
persoonlijke en academische ontwikkeling van de student wordt geoptimaliseerd wanneer elke student zelf kan kiezen hoe 
hij zijn studie inricht. 
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Interdisciplinaire vorming 
De raad is van mening dat interdisciplinariteit erg belangrijk is en ziet dit dan ook graag terugkomen in het onderwijs. 
Interdisciplinair onderwijs is van belang omdat het de student meer dan één perspectief op hetzelfde onderwerp geeft. 
Door het vergelijken, verbinden en toepassen van andere disciplines op het recht, ontstaan er voor de student nieuwe 
inzichten. Het stelt hen in staat om moeilijk oplosbare vraagstukken aan te pakken en vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken. Op deze manier leidt interdisciplinair onderwijs studenten op tot kritische en zelfstandige 
denkers.  

 
Het belang van interdisciplinair opgeleide juristen is een mening die ook in de juridische beroepspraktijk gedeeld 
wordt blijkens de notulen van de Overlegvergadering van 9 november 2015 waarin mw. prof. dr. M.Y.A. Zieck 
uitweidt over de “T-shaped lawyer”. De mogelijkheid om studiepunten, niet-juridisch en aan een andere faculteit 
behaald, in te brengen in de keuzeruimte van de bachelor is in het licht van al het voorgaande naar het oordeel van de 
raad ontzettend waardevol.  

 
Bovendien hecht onze faculteit ook veel waarde aan interdisciplinariteit. Zo komt in de laatst herziene versie van het 
Facultair Strategisch Plan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar voren dat de interdisciplinaire 
onderzoeksmogelijkheden die een brede universiteit als de UvA biedt, beter kunnen worden benut in zowel onderzoek 
als onderwijs. Hierin staat ook dat studenten meer moeten worden aangemoedigd om het interdisciplinaire 
honoursprogramma te volgen. Daarnaast is er onder studenten veel vraag naar interdisciplinair onderwijs. Dit blijkt 
onder andere uit de populariteit van de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics. 
 
Een van de hoofdargumenten om over te gaan op het 8-8-4 systeem was dat het voor studenten aan de Universiteit van 
Amsterdam gemakkelijker zou worden om zich in hun derde jaar te oriënteren en vakken te volgen aan andere faculteiten 
en zich zo interdisciplinair zouden ontwikkelen. Hoewel het 8-8-4 systeem lang niet ideaal is, is de raad wel blij dat deze   
mogelijkheid aan studenten wordt geboden. De raad deelt de mening van de Rector Magnificus in deze dat het voor 
studenten in hun academische carrière van groot belang is dat zij over de grenzen van hun vakgebied leren kijken. 
Afschaffen van de vrije keuzeruimte lijkt in strijd met het idee achter het centraal  beleid dat het aangemoedigd dient te 
worden dat studenten deze uitstapjes maken. Naast het 8-8-4-systeem heeft de Universiteit van Amsterdam ook een 
Instituut voor Interdisciplinaire Studies opgezet om interdisciplinair onderwijs te bevorderen. Hierbij worden elk 
semester veel interdisciplinaire keuzevakken en minoren aangeboden. Deze vakken zijn toegankelijk voor studenten 
van alle faculteiten van onze universiteit. Dat de huidige studenten van onze faculteit van deze mogelijkheid 
nauwelijks gebruik lijken te maken is volgens de raad voornamelijk te wijten aan een slechte informatievoorziening 
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.  
 
Adviezen en slotsom 
De raad adviseert de Decaan de keuzeruimte van 30 ECTS te handhaven en wat betreft de ontwikkeling van een nieuw 
minoren-aanbod in overleg te treden met de verschillende afdelingen binnen de faculteiten en de raad.  

 
De raad adviseert de Decaan de mogelijkheid te behouden studenten hun keuzeruimte in de bachelor te laten          
completeren met studiepunten behaald aan andere faculteiten en maatregelen te nemen om de informatievoorziening 
omtrent de mogelijkheden om keuzevakken te volgen buiten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te verbeteren.   

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Namens de Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid, 
 
 
 
Hannah van Kolfschooten 


