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1 Samenvattend advies 

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft bij de NVAO een aanvraag ingediend voor de 

beperkte toetsing van de nieuwe deeltijd postinitiële wo-masteropleiding Commercieel 

Privaatrecht. De NVAO heeft een panel van deskundigen gevraagd een advies over deze 

nieuwe opleiding uit te brengen. In deze samenvatting geeft het panel de overwegingen en 

oordelen die de basis vormen van het advies van het panel aan de NVAO. 

 

De opleiding richt zich op deelnemers (dat is de benaming die de opleiding aan studenten 

geeft en die ook in dit rapport zal worden gehanteerd) die zich verder in het juridische 

vakgebied wensen te bekwamen. Deze deelnemers hebben een vooropleiding wo-bachelor 

of wo-master in de rechtsgeleerdheid en bezitten minstens drie jaar relevante werkervaring. 

De opleiding heeft een heldere omschrijving van deze beoogde doelgroep van deelnemers 

opgesteld en heeft ook een duidelijk beeld gegeven van de sectoren waar ze werkzaam 

zijn. Met het oog op de aard en doelstellingen van de opleiding is volgens het panel 

voldoende met vertegenwoordigers van het relevante beroepenveld gesproken. Dat zal ook 

in de toekomst in de vorm van de reeds ingestelde raad van advies zo blijven. 

 

Het panel heeft met instemming vastgesteld dat de opleiding het Domeinspecifieke 

Referentiekader Rechtsgeleerdheid volgt. De opleiding beoogt gezien de beoogde 

eindkwalificaties, en het daarachter liggende beroepenveld, geen expliciet civiel effect (civiel 

effect betekent toegang tot togaberoepen als advocaat en rechter) en het panel heeft daar 

begrip voor. Deelnemers met een wo-bachelor of wo-master in de rechtsgeleerdheid 

verwerven het civiel effect overigens meestal wel. 

 

De eindkwalificaties van de opleiding zijn volgens het panel toereikend. Deze getuigen 

onder meer van voldoende kennis van en inzicht in commercieel privaatrecht en de 

toepassing daarvan, ruime aandacht voor inzicht en vaardigheden in kritisch denken, 

ethische afwegingen en wetenschappelijk onderzoek en voldoende aandacht voor 

communicatieve vaardigheden en leervaardigheden. Het panel heeft vastgesteld dat de 

eindkwalificaties afgestemd zijn op de Dublin-descriptoren en op die wijze beantwoorden 

aan het vereiste niveau van een masteropleiding.  

 

Het panel acht de toelatingsprocedure van de opleiding naar behoren. De selectieprocedure 

waaraan alle aspirant-deelnemers worden onderworpen is doordacht en doeltreffend. De 

toelatingseisen in de vorm van een recente opleiding wo-bachelor of wo-master in de 

rechtsgeleerdheid en minstens drie jaar relevante werkervaring zijn gepast met het oog op 

de inhoud en het niveau van de opleiding. Daarnaast is het panel positief over het stevige 

voorbereidingsprogramma dat deelnemers moeten volgen die wel de selectieprocedure met 

succes doorlopen hebben maar niet aan de formele vereisten van de recent voltooide 

opleiding wo-bachelor of wo-master in de rechtsgeleerdheid en drie jaar relevante 

werkervaring voldoen. De betreffende deelnemers zijn overwegend personen met een wo-

vooropleiding in een ander domein of met een hbo-vooropleiding in de rechtsgeleerdheid. 

 

Het curriculum weerspiegelt de eindkwalificaties. Het panel acht het curriculum stevig, op 

het niveau van de master en naar behoren ingaande op de kennis van het domein. Ook stelt 

het panel met instemming vast dat de opleiding voldoende aandacht geeft aan methoden en 

technieken van wetenschappelijk onderzoek. Het panel beveelt aan de leerlijn methoden en 

technieken van wetenschappelijk onderzoek te monitoren. De leerlijn is nieuw in de 

opleiding, heeft zich nog niet bewezen en verdient derhalve aandacht vanuit het perspectief 
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van interne kwaliteitszorg. De vakken in het voorbereidingsprogramma bereiden 

vakinhoudelijk en qua academische vaardigheden voldoende op het curriculum voor en 

bieden de betreffende deelnemers de mogelijkheid hun deficiënties op te heffen. 

 

Het panel vindt dat de deelnemers in anderhalf jaar voldoende tijd krijgen om de opleiding 

op verantwoorde wijze te doorlopen. Het panel acht het didactisch concept van de opleiding 

en de daarvan afgeleide werkvormen geschikt voor de doelgroep en bevorderlijk voor hun 

leerproces. De balans tussen contactonderwijs en zelfstudie is naar behoren, zeker door de 

wisselwerking tussen deze beide. Het curriculum is studeerbaar en het aantal door de 

deelnemers te besteden uren staat in een redelijke verhouding tot de te behalen 

studiepunten. De informatie voor en de studiebegeleiding van de deelnemers voldoen. 

 

De vakinhoudelijke en onderwijskundige capaciteiten van de beoogde docenten staan 

buiten kijf en bieden volgens het panel zicht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs.  

 

Het panel acht het toetsbeleid en de regels en richtlijnen inzake toetsen en beoordelen van 

de opleiding naar behoren. De opleiding houdt zich, zo heeft het panel vastgesteld, goed 

aan de universitaire en facultaire beleidslijnen en is goed ingebed in het facultaire systeem 

op dit gebied. Ook heeft het panel vertrouwen in de positie en het optreden van de 

examencommissie voor de opleiding, mede omdat deze de examencommissie van de 

Erasmus School of Law is en uit dien hoofde veel ervaring heeft en goed op de hoogte is 

van de toe te passen regels. De keuze van de toetsvormen van de opleiding is volgens het 

panel voldoende gevarieerd en biedt ruime mogelijkheden de deelnemers op de relevante 

componenten van kennis, inzicht en vaardigheden te toetsen. Het traject van opbouw, 

begeleiding en beoordeling van de scriptie is naar behoren. De planning is duidelijk en 

strak, de begeleiding is intensief en de beoordeling geschiedt op een gedegen wijze. Het 

beoordelingsformulier van de scriptie is naar behoren uitgewerkt en kent relevante criteria. 

 

De opleiding heeft een schriftelijk garantie gegeven dat deelnemers de opleiding kunnen 

afmaken. Daarnaast heeft de opleiding een sluitende meerjarenbegroting overgelegd, die 

op redelijke veronderstellingen is gebaseerd. 

 

Het panel dat met de beperkte toetsing van de nieuwe post-initiële wo-masteropleiding 

Commercieel Privaatrecht belast was, beoordeelt de kwaliteit van deze opleiding positief en 

adviseert de NVAO de opleiding de accreditatie te verlenen. 

 

Den Haag, 21 juni 2017 

 

Namens het panel voor de beperkte toetsing van nieuwe post-initiële wo-masteropleiding 

Commercieel Privaatrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Prof. mr. dr. J.E. Bosch-Boesjes             drs. W. Vercouteren RC 

(voorzitter)                     (secretaris) 
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2 Werkwijze panel 

De NVAO heeft na ontvangst van de betreffende aanvraag een panel samengesteld om de 

beperkte toetsing van de nieuwe post-initiële wo-masteropleiding Commercieel Privaatrecht 

van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

 

De samenstelling van het panel was als volgt. 

– Prof. mr. dr. J.E. Bosch-Boesjes, emeritus hoogleraar Ontwikkeling en differentiatie 

academisch onderwijs, eerder dean Honours College, Rijksuniversiteit Groningen 

(voorzitter); 

– Prof. mr. dr. J.L. Smeehuijzen, hoogleraar Privaatrecht, directeur masteropleidingen 

Ondernemingsrecht aan de Zuidas en Law, Markets and Behavior, Vrije Universiteit, 

(panellid); 

– Mr. dr. J. Ekelmans, vennoot Ekelmans en Meijer Advocaten, advocaat 

Ondernemingsrecht en Verzekeringsrecht, raadsheer-plaatsvervanger (panellid); 

– ing. A.J. van Scheepen MSc, tot voor kort student master Beleid en Bestuur, Universiteit 

Utrecht (student-lid). 

 

Alle panelleden en de extern secretaris hebben een verklaring van onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid ingevuld en ondertekend.  

 

Het panel werd terzijde gestaan door drs. H.H.A. Ponds, beleidsmedewerker NVAO, als 

procescoördinator, terwijl drs. W. Vercouteren RC extern secretaris was.  

 

Bij de beoordeling heeft het panel het Beoordelingskader voor de beperkte Toets nieuwe 

opleiding van de NVAO (Staatscourant, 2014, nr. 36791) in acht genomen. Omdat de 

voorgenomen opleiding een post-initiële wo-masteropleiding is, heeft het panel daarnaast 

de Toelichting beoordelingskader bij beoordelingen post-initiële wo-masteropleidingen in 

Nederland van de NVAO uit juni 2015 bij de beoordeling betrokken. 

 

Het panel heeft zich aan de hand van het door de opleiding verstrekte informatiedossier op 

de beoordeling voorbereid. In bijlage 3 van dit paneladvies is een overzicht opgenomen van 

documenten die het panel heeft ontvangen. Het panel is op 31 mei 2017 bij elkaar geweest. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn de bevindingen van de panelleden besproken en zijn de 

vragen voor het locatiebezoek opgesteld. 

 

Op 31 mei 2017 heeft het panel een locatiebezoek afgelegd. Tijdens dit bezoek heeft het 

panel een gesprek met het management van de opleiding gevoerd en is in dat gesprek van 

nadere informatie voorzien. De vragen van het panel zijn daarbij aan de orde gesteld. Het 

programma van het locatiebezoek is toegevoegd in bijlage 2. Na afloop van de gesprekken 

heeft het panel het geheel van bevindingen en overwegingen onderling besproken en 

vertaald naar voorlopige conclusies. Aan het einde van het bezoek heeft de panelvoorzitter 

die conclusies mondeling op hoofdlijnen teruggekoppeld naar de opleiding.  

 

Op basis van de bevindingen, overwegingen en conclusies heeft de secretaris een 

conceptadvies opgesteld dat aan de panelleden is voorgelegd. Vervolgens hebben de leden 

van het panel dit concept van commentaar voorzien waarna het conceptrapport door de 

voorzitter is vastgesteld. Het adviesrapport is aan de opleiding voorgelegd ter controle op 

feitelijke onjuistheden. De opleiding heeft gereageerd op het adviesrapport waarna het 
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definitieve rapport is vastgesteld door de voorzitter. Het panel heeft dit advies in volledige 

onafhankelijkheid opgesteld en op 21 juni 2017 aan de NVAO aangeboden. 
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3 Beschrijving van de opleiding 

3.1 Algemeen 

Instelling:  Erasmus Universiteit Rotterdam 

Opleiding:      Post-initiële wo-masteropleiding Commercieel Privaatrecht 

Specialisaties: Niet van toepassing 

Studieomvang:   60 EC 

Variant:       Deeltijd 

Locatie: Rotterdam   

Sector:       Recht 

Graad:       Master of Laws (LL.M) 

 

3.2 Profiel instelling 

De voorgenomen post-initiële wo-masteropleiding Commercieel Privaatrecht is een 

opleiding van de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Getuige de publicaties die op haar website staan, is de Erasmus Universiteit Rotterdam een 

universiteit met een uitgebreide maatschappelijke oriëntatie in haar onderzoek en onderwijs. 

De academische medewerkers van de instelling en de studenten werken aan het oplossen 

van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door de dynamische, kosmopolitische stad 

Rotterdam. De speerpunten van het onderzoek en het onderwijs van de universiteit zijn 

achtereenvolgens gezondheid (van molecuul tot mens tot maatschappij en terug), welvaart 

(duurzame economische groei), bestuur (de organisatie van bedrijven en de maatschappij) 

en cultuur (media, geluk en identiteit in de moderne stedelijke samenleving). 

 

De Erasmus Universiteit Rotterdam kent zeven faculteiten, te weten Erasmus School of 

Economics, Erasmus School of Law, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus 

Medisch Centrum, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus School of History, Culture and 

Communication en Rotterdam School of Management. Deze faculteiten bieden samen in 

totaal 30 bacheloropleidingen en 65 masteropleidingen aan.  

 

Er studeren meer dan 26.000 studenten aan de universiteit waarvan meer dan 16.000 

studenten in bacheloropleidingen en ruim 10.000 studenten in masteropleidingen. Bij de 

Erasmus Universiteit Rotterdam zijn meer dan 2.700 medewerkers werkzaam. 

 

3.3 Profiel opleiding 

De post-initiële wo-masteropleiding Commercieel Privaatrecht is in deze vorm (deeltijd, 

post-initieel) een nieuwe opleiding voor de Erasmus Universiteit Rotterdam en ook voor 

Nederland als geheel. Wel worden zowel door deze universiteit als door andere instellingen 

reguliere, voltijdse masteropleidingen op het gebied van het privaatrecht en/of het 

ondernemingsrecht aangeboden. 

 

De eindkwalificaties van de opleiding zijn de volgende. 

– De afgestudeerde kan zelfstandig het commercieel privaatrecht, de systematiek en de 

methodologische aspecten ervan beschrijven, analyseren en beoordelen. 
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– De afgestudeerde kan zelfstandig het commercieel privaatrecht vergelijken met andere 

rechtsstelsels en disciplines, zowel nationaal als internationaal. 

– De afgestudeerde kan zelfstandig juridische teksten op het gebied van het commercieel 

privaatrecht analyseren, kritisch beoordelen en opstellen. 

– De afgestudeerde kan zelfstandig juridische vraagstukken op het gebied van het 

commercieel privaatrecht analyseren en beoordelen in hun nationale, Europese en 

internationale context. De afgestudeerde kan in deze analyse en beoordeling inzichten 

uit andere disciplines betrekken. 

– De afgestudeerde kan zelfstandig voor de beroepspraktijk relevante juridische multi- of 

interdisciplinaire vraagstukken op het gebied van het commercieel privaatrecht 

oplossen. 

– De afgestudeerde kan zelfstandig binnen een bepaalde tijdspanne op het gebied van het 

commercieel privaatrecht een juridisch gefundeerd advies geven over complexe 

juridische vraagstukken. 

– De afgestudeerde kan samenwerken bij het aandragen van oplossingen voor een 

complex juridisch of maatschappelijk vraagstuk op het gebied van het commercieel 

privaatrecht.  

– De afgestudeerde kan zich zelfstandig een kritische visie vormen op de 

maatschappelijke rol van het commercieel privaatrecht. De afgestudeerde kan inzichten 

van andere disciplines in die visie betrekken. 

– De afgestudeerde kan zelfstandig een kritische visie vormen over voor de 

beroepspraktijk relevante juridische multi- of interdisciplinaire vraagstukken op het 

gebied van commercieel privaatrecht. 

– De afgestudeerde kan zelfstandig wetenschappelijk onderzoek opzetten, uitvoeren, 

evalueren en verantwoorden en op basis daarvan een gefundeerde eigen visie geven en 

een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke kennis. 

– De afgestudeerde kan zelfstandig in zijn oordeelsvorming ethische perspectieven 

betrekken. 

– De afgestudeerde kan zelfstandig een verantwoord wetenschappelijk onderzoek en 

juridische adviezen op het gebied van het commercieel privaatrecht, zowel schriftelijk als 

mondeling, presenteren aan een juridisch en aan een niet-juridisch onderlegd publiek. 

– De afgestudeerde kan zelfstandig op zijn leerproces reflecteren, nieuwe voor de 

beroepspraktijk relevante ontwikkelingen in het commercieel privaatrecht signaleren en 

zich eigen maken, en kan een wetenschappelijke vervolgstudie aangaan. 

 

Het curriculum van de opleiding is als volgt opgebouwd. 

Onderdelen van curriculum Studiepunten 

Transacties 10,0 EC 

Financiering en Zekerheden 5,0 EC 

Onderneming, Organisatie en Risico’s 10,0 EC 

Arbeid en Onderneming 10,0 EC 

Aansprakelijkheid en Verzekering 10,0 EC 

Methoden van Onderzoek 5,0 EC 

Scriptie 10,0 EC 

  

Opleiding 60,0 EC 
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4 Opleidingsbeoordeling 

Van toepassing is het Beoordelingskader voor de beperkte Toets nieuwe opleiding van de 

NVAO (2014, Nr. 36791). 

 

Het kader voor de beperkte beoordeling van nieuwe opleidingen wordt gebruikt als de 

instelling beschikt over een positief oordeel over de instellingstoets kwaliteitszorg.1 De 

instelling beschikt over dit oordeel. 

 

De beoordeling komt tot stand op basis van een discussie met ‘peers’ over de inhoud en 

kwaliteit van de opleiding en is gericht op de volgende vragen: 

1. Wat beoogt de opleiding? 

2. Hoe wil de opleiding dit realiseren? 

3. Hoe wil de opleiding dit toetsen? 

4. Zijn er voldoende financiële middelen? 

 

Deze vragen zijn vertaald in vier standaarden. Over de standaarden geeft een visitatiepanel 

een gemotiveerd oordeel op een driepuntsschaal: voldoet, voldoet ten dele of voldoet niet. 

Vervolgens geeft het panel een gemotiveerd eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding, 

ook op een driepuntsschaal: positief, positief onder voorwaarden, of negatief.  

 

Bij de beoordeling worden de volgende definities gehanteerd. Deze definities hebben zowel 

betrekking op de scores van de standaarden als op de scores van de opleiding in totaal.  

 

Basiskwaliteit  

De kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs verwacht mag worden van een 

bachelor- of masteropleiding binnen het hoger onderwijs.  

 

Onvoldoende  

De opleiding voldoet niet aan de basiskwaliteit.  
 

Voldoende onder voorwaarden 

De opleiding voldoet onder voorwaarden aan de basiskwaliteit.  

 

Voldoende  

De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit.  

 

4.1 Beoogde eindkwalificaties 

 

4.1.1 Standaard 1 

De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie 

geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. 

 

Bevindingen 

De opleiding heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan afgestudeerden van 

deze opleiding op de arbeidsmarkt. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat de vraag 

                                                           
1

 Een instelling die beschikt over een positieve instellingstoets kwaliteitszorg kan ook vragen om de uitgebreide TNO uit hoofdstuk 6 van 

deze beoordelingskaders. 
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naar afgestudeerden van een opleiding als deze inderdaad bestaat en voldoende groot is. 

De afgestudeerden van deze opleiding worden vooral gezien als juristen die in staat zijn 

juridische vraagstukken te behandelen en op te lossen waarvoor een gang naar de rechter 

niet altijd de eerst aangewezen of beste weg is. Voor het behandelen van deze 

vraagstukken zijn personen nodig met juridische kennis, in het bezit van goede schriftelijke 

en mondelinge communicatieve vaardigheden, met wetenschappelijke vaardigheden om 

zaken kritisch te beschouwen en tot een eigen oordeel te komen en met de capaciteiten om 

te werken in een multidisciplinaire context. 

 

Mede op grond van het onderzoek dat is uitgevoerd, kenschetst de opleiding de doelgroep 

van deelnemers als personen die reeds geruime tijd in dit vakgebied werkzaam zijn en dan 

de titel wensen te hebben, die bij hun niveau en hun functie hoort ofwel korter werkzaam 

zijn en in hun werk een zekere specialisatie nastreven. De sectoren waar de doelgroep 

werkzaam is, zijn alle sectoren waar regels en juridische vraagstukken een belangrijke rol 

spelen waaronder verzekeringsmaatschappijen, bouwsector, transport en logistiek en 

overheidsorganisaties als de douane en UWV. De opleiding is toegankelijk voor personen 

met een recente vooropleiding wo-bachelor of wo-master in de rechtsgeleerdheid en ten 

minste drie jaar relevante werkervaring. Aspirant deelnemers met een wo-vooropleiding in 

een ander domein of met een hbo-vooropleiding in de rechtsgeleerdheid worden tot de 

opleiding toegelaten, mits zij het voorbereidingsprogramma met succes doorlopen hebben.  

 

De inhoud van de voorgenomen opleiding is besproken in de beroepenveldcommissie van 

de Erasmus School of Law. Daarnaast is de inhoud van de opleiding voorgelegd aan het 

Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen. Beide hebben een reactie gegeven. Deze 

opmerkingen zijn vervolgens in het ontwerp van de opleiding opgenomen. 

 

De opleiding heeft een raad van advies ingesteld. De raad bestaat uit personen die het voor 

deze opleiding relevante beroepenveld in brede zin vertegenwoordigen en zowel uit 

publieke als private organisaties afkomstig zijn. Het doel van de raad van advies is de 

aansluiting van de opleiding op de eisen van het werkveld te waarborgen. De raad komt 

viermaal per jaar bijeen. 

 

De opleiding heeft nagegaan of en zo ja, welke gelijkwaardige opleidingen in Nederland 

aangeboden worden. Uit dat onderzoek is gebleken dat bij veel universiteiten waaronder de 

Erasmus Universiteit Rotterdam zelf, masteropleidingen op het vakgebied commercieel 

privaatrecht bestaan. Dat zijn evenwel nagenoeg alle voltijdse, initiële opleidingen die niet 

geschikt zijn voor werkenden. Deze opleiding wenst zich te onderscheiden door juist voor 

deze werkenden bedoeld en op hen afgestemd te zijn. 

 

De opleiding sluit aan op het Domeinspecifiek Referentiekader Rechtsgeleerdheid uit 

december 2015, opgesteld door de Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid van de 

Nederlandse Universiteiten. Deze opleiding streeft niet expliciet civiel effect na. De reden 

daarvan is dat het civiel effect niet of nauwelijks toegevoegde waarde heeft voor de 

beoogde doelgroep. Het is wel zo dat deelnemers die voorafgaand aan deze opleiding een 

wo-bachelor rechtsgeleerdheid hebben afgerond, aan het einde van deze opleiding veelal 

civiel effect verwerven. 

 

De opleiding heeft eindkwalificaties opgesteld. In deze eindkwalificaties zijn herkenbaar 

domeinspecifieke kennis en inzichten op het gebied van het commercieel privaatrecht, 

vermogens om vraagstukken op dat gebied op te lossen, kennis en vaardigheden inzake 
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wetenschappelijk onderzoek, communicatieve vaardigheden en leervaardigheden. Uit de 

eindkwalificaties is af te leiden dat zij overeenkomen met de Dublin-descriptoren voor het 

masterniveau. 

 

Overwegingen  

Het onderzoek dat de opleiding heeft laten doen naar de vraag op de arbeidsmarkt naar 

afgestudeerden van deze voorgenomen opleiding, is naar het oordeel van het panel goed 

uitgevoerd en heeft uitgewezen dat deze vraag inderdaad bestaat en een voldoende 

omvang heeft.  

 

Naar de mening van het panel heeft de opleiding een heldere omschrijving van deze 

beoogde doelgroep van deelnemers opgesteld en heeft zij daarnaast een duidelijk beeld 

gegeven van de sectoren en bedrijfstakken waar deze deelnemers werkzaam zijn. Het is 

het panel duidelijk geworden dat de opleiding zich richt op personen die een vooropleiding 

wo-bachelor of wo-master in de rechtsgeleerdheid hebben en zich verder in dit vakgebied 

wensen te bekwamen. Voor personen met een wo-vooropleiding in een ander domein en 

voor personen met een hbo-vooropleiding in de rechtsgeleerdheid is naar het oordeel van 

het panel een gepast voorbereidingsprogramma ingericht. 

 

De opleiding heeft volgens het panel in voldoende mate vertegenwoordigers van het 

relevante beroepenveld geconsulteerd. In de vorm van de raad van advies zal naar de 

mening van het panel ook genoeg input door het werkveld gegeven kunnen worden. 

 

Het panel stelt met instemming vast dat de opleiding het Domeinspecifieke Referentiekader 

Rechtsgeleerdheid volgt en heeft er, gezien de doelgroep, begrip voor dat de opleiding niet 

expliciet civiel effect nastreeft.  

 

De eindkwalificaties van de opleiding zijn in de ogen van het panel toereikend. Deze 

getuigen onder meer van voldoende kennis van en inzicht in commercieel privaatrecht en 

de toepassing daarvan, flinke aandacht voor het inzicht in en de vaardigheden in kritisch 

denken, ethische afwegingen en wetenschappelijk onderzoek en voldoende aandacht voor 

communicatieve vaardigheden en leervaardigheden. Het panel heeft vastgesteld dat de 

eindkwalificaties afgestemd zijn op de Dublin-descriptoren en op die wijze beantwoorden 

aan het vereiste niveau van een master.  

 

Conclusie 

Het panel beoordeelt op grond van bovenstaande overwegingen deze standaard als 

voldoende. 

 

4.2 Onderwijsleeromgeving 

 

4.2.1 Standaard 2 

Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de 

instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. 

 

Bevindingen 

De personen die zich al voor de opleiding hebben aangemeld, hebben voor de helft een wo-

vooropleiding in dit domein en voor de andere helft een hbo-vooropleiding in dit domein. 
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De opleiding heeft een uitgebreide toelatingsprocedure opgezet. De eerste fase daarvan is 

de selectieprocedure. De aankomende deelnemers dienen hun diploma, hun curriculum 

vitae en een motivatiebrief te overleggen. Ook omvat de selectieprocedure een 

intakegesprek en een entreetoets. In het gesprek worden onder meer de motivatie en de 

beschikbare tijd van de aspirant-deelnemers beoordeeld. In de entreetoets dienen zij een 

meerkeuzetoets te maken en een schrijftoets af te leggen waarin ze hun eigen visie op een 

juridische tekst moeten geven. Kandidaten die de selectieprocedure niet met succes 

afronden, worden niet toegelaten tot de opleiding. Aspirant-deelnemers die de 

selectieprocedure met goed gevolg doorlopen, zijn toelaatbaar, mits zij drie jaar relevante 

werkervaring hebben en beschikken over een vooropleiding wo-bachelor of wo-master in de 

rechtsgeleerdheid, die niet langer dan vijf jaar geleden behaald is. Aspirant-deelnemers die 

de selectieprocedure met succes doorlopen hebben maar een wo-vooropleiding in de 

rechtsgeleerdheid ouder dan vijf jaar hebben, een wo-vooropleiding hebben in een ander 

domein of een hbo-vooropleiding rechtsgeleerdheid hebben, moeten eerst het 

voorbereidingsprogramma volgen en succesvol afronden. Kandidaten die niet over drie jaar 

relevante werkervaring beschikken, worden niet toegelaten. 

 

Getuige de Onderwijs- en Examenregeling die van toepassing zal zijn vanaf 2017, verleent 

de opleiding in beginsel geen vrijstellingen. De examencommissie heeft dat tegenover het 

panel bevestigd. Vrijstellingen kunnen volgens de examencommissie in geen geval verleend 

worden voor opgedane werkervaring en ook niet, als de betreffende kennis meer dan drie 

jaar oud is. 

 

De opleiding heeft het panel een matrix ter beschikking gesteld waarin de onderdelen van 

het curriculum en de leerdoelen die binnen die onderdelen worden nagestreefd, afgezet zijn 

tegen de eindkwalificaties van de opleiding. Uit deze matrix kan worden afgeleid dat alle 

eindkwalificaties in één of meer vakken tot uitdrukking komen.   

 

Het curriculum van de opleiding telt 60 EC, vangt aan in april en duurt vervolgens anderhalf 

jaar. In die tijdsperiode volgen de deelnemers een zestal vakken en schrijven ze hun 

afstudeerscriptie (zie voor de volledige opsomming 3.3 van dit rapport). In deze vakken 

worden achtereenvolgens het sluiten van overeenkomsten, de financiering en de voor de 

financiering benodigde zekerheden, de onderneming, ondernemingsrechtelijke aspecten en 

risico’s en het arbeidsrecht en tot slot aansprakelijkheid en verzekeringen behandeld. 

Parallel aan deze vakken volgen de deelnemers het vak Methoden van Onderzoek waarin 

zij zich verdiepen in wetenschappelijke methoden en technieken van onderzoek. Aspecten 

van het vak worden verbonden aan de opdrachten die de deelnemers in de overige vakken 

maken. Het einde van dit vak bestaat o.a. uit een schrijfopdracht waarin de deelnemers de 

beoogde methode van onderzoek in de afstudeerscriptie uiteenzetten en verantwoorden. 

Het curriculum wordt afgesloten met een scriptie (zie hiervoor verder standaard 3 van dit 

rapport). Zoals gezegd, dient een aantal categorieën van studenten eerst het 

voorbereidingsprogramma af te ronden. Dat programma telt 20 EC, duurt van december tot 

april en bestaat uit de vakken Verbintenissenrecht en Goederen- en Insolventierecht die 

inhoudelijk van aard zijn en het daaraan parallel gegeven vak Academische Vaardigheden 

waarin onder meer schrijfopdrachten worden geoefend. De deelnemers die het 

voorbereidingsprogramma met goed succes hebben gevolgd, stromen op hetzelfde moment 

in als de direct tot de opleiding toegelaten deelnemers. 
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De opleiding heeft te kennen gegeven dat multidisciplinaire of interdisciplinaire behandeling 

van onderwerpen wordt nagestreefd. Onderwerpen als arbeidsrecht en faillissementsrecht, 

zo zeiden de docenten tegen het panel, worden op die wijze benaderd. 

 

De opleiding heeft alle vakken van het curriculum uitgeschreven. In de beschrijvingen die 

het panel heeft ontvangen, staan de leerdoelen van het vak, een beknopte omschrijving van 

dat vak, de werkvormen, de toetsvormen, het rooster van de bijeenkomsten, de literatuur en 

de kerndocent.  

 

Het didactisch concept van de opleiding is activerend onderwijs, dat wil zeggen dat de 

deelnemers worden gestimuleerd actief met de theorie om te gaan, deze in praktische zin 

uit te werken en toe te passen en na te gaan welke vragen deze omzetting van theorie naar 

praktijk oproept. De groepen zijn relatief klein gehouden met maximaal 25 deelnemers om 

het verwerken en toepassen van het geleerde in interactieve leersituaties mogelijk te 

maken. In dit didactische concept wordt de docent niet zozeer beschouwd als kennisbron 

maar eerder als begeleider van het leerproces van de deelnemers. De werkvormen die 

gehanteerd worden, zijn onder andere interactieve colleges, discussieopdrachten en 

schriftelijke opdrachten.  

 

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van fysieke bijeenkomsten en in de vorm van 

zelfstudie. De deelnemers hebben daarnaast de mogelijkheid online hoorcolleges uit de 

reguliere master te bekijken. Om optimaal profijt te hebben van de fysieke bijeenkomsten 

dienen de deelnemers deze voor te bereiden. Dat moeten zij doen door toetsvragen te 

beantwoorden, schrijfopdrachten te maken of presentaties voor te bereiden. De toetsvragen 

dienen om vast te stellen of de deelnemers het beoogde niveau voor de bijeenkomst bereikt 

hebben. De schrijfopdrachten waarvan er drie tot vier per vak zijn, lopen uiteen van het 

oplossen van een casus via het schrijven van een annotatie tot het vervaardigen van een 

artikel. Het maken van opdrachten en het voorbereiden van presentaties kan zowel 

individueel als in groepsverband gebeuren. In de bijeenkomsten worden door de 

deelnemers interactief onderwerpen behandeld, presentaties gegeven of opdrachten 

uitgewerkt. In het vak Arbeid en Onderneming wordt ook een moot court als werkvorm 

aangeboden. 

 

De schrijfopdrachten en presentaties dienen niet alleen voor de verdieping van de kennis 

maar ook om complexe vraagstukken met een open vraagstelling te leren behandelen en 

academische vaardigheden als mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden te 

verwerven. 

 

De studielast van elk van de vakken is bepaald aan de hand van onder meer aantallen te 

lezen en te schrijven pagina’s. Een vak van 10 EC duurt 10 weken, wat zou neerkomen op 

28 uur studie per week. De opleiding neemt aan dat de deelnemers door hun achtergrond, 

werkervaring en werksituatie relatief zeer effectief kunnen studeren en daardoor minder tijd 

hoeven te besteden. De opleiding gaat uit van een studiebelasting van 20 uur per week, te 

verdelen in 4 uren contactonderwijs en 16 uur zelfstudie. De opleiding beoogt de studielast 

evenwichtig over de tijd te verdelen. De beoogde grootte van de groepen van deelnemers is 

25 deelnemers. Als meer dan 25 deelnemers de selectie met succes doorlopen, wordt de 

groep gesplitst.  

 

De deelnemers ontvangen voorafgaande aan elk van de vakken een overzicht van het 

betreffende vak. Tijdens de bijeenkomsten volgen de docenten de deelnemers intensief en 
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spreken zij deelnemers die zich niet hebben voorbereid, daarop aan. Zij lichten daarover 

ook de programmamanager in, die elke bijeenkomst aanwezig is. Zij is het aanspreekpunt 

voor de deelnemers en heeft het overzicht van hun studievorderingen. In het geval zich 

daarin knelpunten voordoen, zal zij met de betreffende deelnemer contact opnemen. De 

beoogde student-docentratio is ongeveer 22 : 1. Bij 50 deelnemers zou deze 25 : 1 zijn. 

 

De docenten van de opleiding zijn docenten die nu reeds onderwijs verzorgen aan de 

Erasmus School of Law. Deze docenten zijn overwegend gepromoveerd en veel van hen 

hebben de positie van hoogleraar. Ook bezitten de meesten van hen een Basiskwalificatie 

Onderwijs of zijn daarvan vrijgesteld. De docenten komen geregeld bijeen, niet alleen om af 

te stemmen over de vakken maar ook om de studievoortgang van de deelnemers te 

bespreken. De coördinatie van de opleiding is in handen van de directeur en de 

programmamanager. Inhoudelijk staat de academic director voor de kwaliteit van de 

opleiding in. 

 

Overwegingen  

Het panel is de mening toegedaan dat de toelatingsprocedure van de opleiding voldoet. De 

selectieprocedure waaraan alle aspirant-deelnemers worden onderworpen is doordacht en 

effectief. De toelatingseisen in de vorm van een recente opleiding wo-bachelor of wo-master 

in de rechtsgeleerdheid en minstens drie jaar relevante werkervaring zijn gepast met het 

oog op de inhoud en het niveau van de opleiding. Het panel is positief over het stevige 

voorbereidingsprogramma dat deelnemers moeten volgen die wel de selectieprocedure met 

succes doorlopen hebben maar niet aan de formele vereisten voldoen. Dat zijn deelnemers 

met een wo-vooropleiding in een ander domein of met een hbo-vooropleiding. 

 

Het panel is van oordeel dat het curriculum de eindkwalificaties voldoende weerspiegelt en 

acht het curriculum stevig en op het niveau van de master in dit domein. Daarnaast stelt het 

panel met instemming vast dat voldoende aandacht aan methoden en technieken van 

wetenschappelijk onderzoek wordt gegeven. Het panel beveelt aan de leerlijn rond 

methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek te monitoren. De leerlijn is nieuw 

in de opleiding, heeft zich nog niet bewezen en verdient derhalve aandacht vanuit het 

perspectief van interne kwaliteitszorg. De vakken in het voorbereidingsprogramma bereiden 

zowel vakinhoudelijk als qua academische vaardigheden naar behoren op het curriculum 

voor en bieden de betreffende deelnemers de mogelijkheden om hun bestaande deficiënties 

op te heffen.  

 

Het panel vindt het didactisch concept van de opleiding en de daarvan afgeleide 

werkvormen geschikt voor de doelgroep van deelnemers en bevorderlijk voor hun 

leerproces. Met name is het panel te spreken over het principe van het activerend 

onderwijs.  

 

De balans tussen contactonderwijs in de vorm van bijeenkomsten en de zelfstudie acht het 

panel naar behoren, zeker door de intensieve wisselwerking tussen deze beide. Het panel 

heeft waardering voor de onderwijsvormen van de schrijfopdrachten en presentaties en ziet 

dat daarin ook de academische vaardigheden tot uiting komen. 

 

Het curriculum is naar de mening van het panel intensief maar studeerbaar. Het aantal door 

de deelnemers te besteden uren staat in een redelijke verhouding tot de te behalen 

studiepunten. 
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De informatievoorziening en de studiebegeleiding van de deelnemers, zoals de opleiding 

die voor ogen heeft, voldoen. 

 

Het panel beoordeelt de bij deze opleiding te betrekken docenten als zeer ervaren en zeer 

deskundige wetenschappers op hun vakgebied. Zij hebben overwegend veel ervaring in het 

onderwijs op masterniveau en zullen om die reden volgens het panel ongetwijfeld in staat 

zijn het onderwijs met het gewenste kwaliteit te verzorgen.  

 

Conclusie 

Het panel beoordeelt op grond van bovenstaande overwegingen deze standaard als 

voldoende. 

 

4.3 Toetsing 

 

4.3.1 Standaard 3 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 

Bevindingen 

De opleiding volgt het universitaire toetsbeleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam en 

het daarvan afgeleide toetsbeleid en de toetshandleiding van de Erasmus School of Law. 

Dat houdt in dat de opleiding zich conformeert aan de universitaire en facultaire regels en 

richtlijnen ten aanzien van de kwaliteit van toetsen en beoordelen. 

 

De opleiding ressorteert onder de examencommissie van de Erasmus School of Law. Deze 

commissie ziet toe op het toetsbeleid van de opleiding en de uitvoering daarvan.  

 

In navolging van de Erasmus School of Law past de opleiding strenge regels toe bij plagiaat 

en fraude.  

 

De opleiding heeft een verscheidenheid aan toetsvormen op het oog. Een aantal van deze 

toetsen is mede bedoeld om de deelnemers te stimuleren. Een voorbeeld daarvan is de 

kennistoets die de deelnemers voorafgaande aan de bijeenkomsten moeten afleggen. 

Daarnaast zijn de te hanteren toetsvormen de schriftelijke opdracht, de bijdrage tijdens de 

bijeenkomsten en de eindtoets, meestal in de vorm van een schriftelijk tentamen. Voor elk 

van de vakken is uitgewerkt welke toetsen voor dat vak van toepassing zijn en welk aandeel 

zij hebben in het eindcijfer voor het gehele vak. De bijdrage van de deelnemers tijdens de 

bijeenkomsten wordt gescoord door de docenten op basis van de actieve participatie van de 

betreffende deelnemer waarbij niet alleen de frequentie maar ook de inhoud van de inbreng 

bepalend is. Voor de schriftelijke opdrachten en referaten zijn beoordelingsformulieren door 

de opleiding ontwikkeld met een aantal inhoudelijke criteria en criteria die te maken hebben 

met zaken als het gebruik van bronnen, het hanteren van taal en het presenteren. Voor de 

bijdrage van de deelnemers tijdens de bijeenkomsten moet dat nog gebeuren. 

 

Voor de afstudeerscriptie heeft de opleiding een handleiding opgesteld. De planning van het 

scriptietraject is strak. Alvorens de deelnemers aan de scriptie mogen beginnen, moeten zij 

het vak Methoden van Onderzoek afgerond hebben. Daarin is de methode van onderzoek 

voor de scriptie uitgewerkt. Daarnaast moet het onderzoeksvoorstel vooraf goedgekeurd 

zijn. De deelnemers hebben recht op individuele ondersteuning van hun scriptiebegeleider. 
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Daarnaast zijn een aantal bijeenkomsten belegd waarin de deelnemers onderling hun 

bevindingen bespreken en aan elkaar presenteren. De scriptie wordt aan het einde van het 

traject zowel door de begeleider als door de tweede lezer beoordeeld. Beiden beoordelen 

de scriptie afzonderlijk waarna zij gezamenlijk tot een oordeel komen. Bij verschil van inzicht 

kan een derde beoordelaar betrokken worden. 

 

Overwegingen  

Het toetsbeleid van de opleiding en de regels en de richtlijnen waaraan de opleiding zich 

inzake toetsen en beoordelen houdt, zijn naar behoren. Het panel vindt dat de opleiding 

goed ingebed is in de facultaire systemen. 

 

Het panel heeft vertrouwen in de positie en het optreden van de examencommissie voor de 

opleiding. Dit is de examencommissie van de Erasmus School of Law die veel ervaring 

heeft en goed op de hoogte is van de regels die toegepast moeten worden, ook in het licht 

van de wettelijke bepalingen.  

 

De keuze van de toetsvormen van de opleiding is naar de mening van het panel voldoende 

gevarieerd en biedt ruime mogelijkheden de deelnemers op de relevante componenten van 

kennis, inzicht en vaardigheden te toetsen. De beoordelingsformulieren voor de schriftelijke 

opdrachten en de presentaties wekken vertrouwen.  

 

Het traject van opbouw, begeleiding en beoordeling van de scriptie, zoals de opleiding dat 

heeft neergelegd in de scriptiehandleiding, is naar behoren. De planning is duidelijk en 

strak, de begeleiding is intensief en de beoordeling geschiedt op een gedegen wijze. Het 

panel heeft het te hanteren beoordelingsformulier voor de scriptie bestudeerd en is van 

mening dat dit formulier relevante beoordelingscriteria omvat en naar behoren is uitgewerkt. 

 

Conclusie 

Het panel beoordeelt op grond van bovenstaande overwegingen deze standaard als 

voldoende. 

 

4.4 Afstudeergarantie en financiële voorzieningen 

 

4.4.1 Standaard 4 

De instelling geeft aan studenten de garantie dat het programma volledig kan worden 

doorlopen en stelt toereikende financiële voorzieningen beschikbaar. 

 

Bevindingen 

In de aan het panel gezonden documentatie heeft de opleiding aangegeven deelnemers die 

eenmaal ingestroomd zijn, de mogelijkheid te geven de opleiding af te maken. 

 

De opleiding heeft een meerjarenbegroting opgesteld. Deze begroting berust op redelijke 

veronderstellingen en toont na verloop van twee jaar een positief exploitatieresultaat.  

 

Overwegingen  

De opleiding heeft een schriftelijk garantie gegeven dat deelnemers de opleiding kunnen 

afmaken.  
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Daarnaast heeft de opleiding een sluitende meerjarenbegroting overgelegd, die volgens het 

panel op redelijke veronderstellingen is gebaseerd. 

 

Conclusie 

Het panel beoordeelt op grond van bovenstaande overwegingen deze standaard als 

voldoende. 

 

4.5 Aanbevelingen 

Het panel doet de opleiding de volgende aanbeveling: 

– De leerlijn rond methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek monitoren. 

  

4.6 Algemene conclusie over kwaliteit van de opleiding 

De kwaliteit van de nieuwe opleiding wordt door het panel als positief beoordeeld. Het panel 

heeft alle standaarden van het Beoordelingskader voor de beperkte Toets nieuwe opleiding 

van de NVAO als voldoende beoordeeld en komt als gevolg daarvan tot een positief oordeel 

over de opleiding als geheel. 
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5 Overzicht oordelen 

 

 

Onderwerp 

 

 

Standaarden 

 

Oordeel 

1 Beoogde eindkwalificaties 1. De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn 

wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie 

geconcretiseerd en voldoen aan internationale 

eisen 

V 

2 Onderwijsleeromgeving 2. Het programma, het personeel en de 

opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor 

de instromende studenten mogelijk de beoogde 

eindkwalificaties te realiseren 

V 

3 Toetsing 3. De opleiding beschikt over een adequaat systeem 

van toetsing 

V 

4 Afstudeergarantie en 

financiële voorzieningen 

4. De instelling geeft aan studenten de garantie dat 

het programma volledig kan worden doorlopen en 

stelt toereikende financiële voorzieningen 

beschikbaar 

V 

   

Algemene conclusie 
 

V 

 

V = voldoende O = onvoldoende Vtd = voldoende ten dele 
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Bijlage 1: Samenstelling panel 

 

De samenstelling van het panel was als volgt. 

– Prof. mr. dr. J.E. Bosch-Boesjes, emeritus hoogleraar Ontwikkeling en differentiatie 

academisch onderwijs, eerder dean Honours College, Rijksuniversiteit Groningen 

(voorzitter); 

– Prof. mr. dr. J.L. Smeehuijzen, hoogleraar Privaatrecht, directeur masteropleidingen 

Ondernemingsrecht aan de Zuidas en Law, Markets and Behavior Vrije Universiteit, 

(panellid); 

– Mr. dr. J. Ekelmans, vennoot Ekelmans en Meijer Advocaten, advocaat 

Ondernemingsrecht en Verzekeringsrecht, raadsheer-plaatsvervanger (panellid); 

– ing. A.J. van Scheepen MSc, afgestudeerd master Beleid en Bestuur, Universiteit 

Utrecht (student-lid). 

 

Prof. mr. dr. J.E. Bosch-Boesjes, voorzitter 

Mevrouw Bosch-Boesjes is emeritus hoogleraar Ontwikkeling en differentiatie academisch 

onderwijs aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 

2009 was zij dean van het Honours College van deze universiteit. Zij was bij de Faculteit 

Rechtsgeleerdheid eerder directeur onderwijs en universitair hoofddocent privaatrecht. 

Mevrouw Bosch-Boesjes was binnen de faculteit verantwoordelijk voor vele vernieuwingen. 

 

Prof. mr. J.L. Smeehuijzen, panellid 

De heer Smeehuijzen is hoogleraar Privaatrecht en directeur van de masteropleidingen 

Ondernemingsrecht aan de Zuidas en Law, Markets and Behavior van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na voltooiing van zijn studie 

Rechten was de heer Smeehuijzen als advocaat werkzaam bij de De Brauw Blackstone 

Westbroek en Houthoff Buruma. 

 

Mr. dr. J. Ekelmans, panellid 

De heer Ekelmans is vennoot bij Ekelmans en Meijer Advocaten, in dat kantoor advocaat in 

het Ondernemingsrecht en Verzekeringsrecht en daarnaast raadsheer-plaatsvervanger. Hij 

promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. De heer Ekelmans was eerder onder meer 

werkzaam bij advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam en New York op het gebied van de 

ondernemingsrecht- en procespraktijk.  

 

ing. A.J. van Scheepen MSc (student-lid) 

De heer Van Scheepen heeft onlangs de deeltijdopleiding master Beleid en Bestuur van de 

Universiteit Utrecht afgerond. Hij is daarnaast werkzaam bij de Hogeschool Utrecht. Hij 

heeft uitgebreide ervaring in de medezeggenschap binnen het hoger onderwijs. De heer 

Van Scheepen is vaak betrokken bij beoordelingen in het hoger onderwijs, ook bij toetsen 

nieuwe opleiding en instellingstoetsen. 

 

Alle panelleden hebben een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring ingevuld en 

ondertekend. Dat geldt ook voor de extern secretaris. 

 

Het panel werd terzijde gestaan door drs. H.H.A. Ponds, beleidsmedewerker NVAO, als 

procescoördinator. Drs. W. Vercouteren RC was extern secretaris. 
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Bijlage 2: Programma locatiebezoek 

 

Het panel heeft op 31 mei 2017 een bezoek gebracht aan de opleiding op de campus van 

de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

 

09.00 uur – 09.30 uur  Ontvangst panel 

 

09.30 uur – 12.00 uur  Intern overleg panel (besloten) 

 

12.00 uur – 13.00 uur  Lunch panel (besloten) 

 

13.00 uur – 14.30 uur  Opleidingsmanagement, docenten en examencommissie 

Prof. mr. S.D. Lindenbergh (academic director), mr. drs. I. van der 

Zalm (assistent academic director), drs. H.M. van der Veer 

(directeur), M.J.C. Kronenburg MSc (programmamanager), prof. 

mr. A.R. Houweling (hoogleraar arbeidsrecht), mr. M.A. Verbrugh 

(docent ondernemings- en financieel recht), dr. K.K.E.C.T. Swinnen 

(docent privaatrecht), Mr. A.G.H. Klaassen (lid examencommissie) 

 

14.30 uur – 15.30 uur  Overleg panel (besloten) 

 

15.30 uur – 16.00 uur Korte terugkoppeling van bevindingen door voorzitter van panel 

aan opleidingsmanagement  
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Bijlage 3: Overzicht van bestudeerde documenten 

 

Informatiedossier opleiding/instelling 

– Informatiedossier parttime Master Commercieel Privaatrecht 

– Instellingsaccreditatiebesluit 

– Marktonderzoek 

– Beroepenveld (vooronderzoek, Raad van Advies, alumnibeleid) 

– Domeinspecifiek referentiekader 

– Informatie voorbereidingsprogramma 

– Toelating (selectieprocedure) 

– Informatie over vakken 

– Concept leidraad (voorbeelden) 

– Beoordelingsformulieren (voorbeelden) 

– Matrix relatie eindkwalificaties en doelstellingen vakken 

– Jaarkalender 

– Kerndocenten 

– Cijfers en ratio’s 

– Kwaliteitszorgsysteem Erasmus School of Law 

– Reglement evaluaties vakken 

– Onderwijs- en Examenregeling parttime master Commercieel Privaatrecht 

– Financiële gegevens parttime master Commercieel Privaatrecht 

 

Documenten beschikbaar gesteld tijdens locatiebezoek 

– Literatuur 

– Beschrijvingen vakken 

– Selectieprocedure 

– Leidraad scriptie 

– Beoordelingsformulier scriptie 

Daarenboven is het panel toegang gegeven tot de digitale leeromgeving van de opleiding. 
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen 

 

ba     bachelor 

 

EC     studiepunten volgens European Credit Transfer System (ECTS) 

 

hbo     hoger beroepsonderwijs 

 

ma     master 

 

NVAO    Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

 

wo     wetenschappelijk onderwijs 
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Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het oog op de 

beperkte toetsing van de nieuwe post-initiële wo-masteropleiding Commercieel Privaatrecht 

van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)  

Parkstraat 28 

Postbus 85498 | 2508 CD  DEN HAAG 

T  31 70 312 23 00 

E  info@nvao.net 

W  www.nvao.net 

 

Aanvraagnummer  005502 

 

 


