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JURIDISCHE MASTEROPLEIDINGEN TE KUST 
EN TE KEUR
Hanny Elzinga*

Hoe kan de toename in aantal en diversiteit van juridische masteropleidingen 
worden gewaardeerd? Willen rechtenstudenten beter worden voorbereid op een 
onzekere, toekomstige arbeidsmarkt? Of brengt de financiering van universitair 
onderwijs mee dat juridische faculteiten dingen naar de gunst van de studenten? 
Landelijke trends laten zien dat niet alleen rechtenstudenten te kust en te keur 
kunnen kiezen.

Inleiding
Rechtenstudenten hebben keuze uit steeds meer 
juridische of juridisch georiënteerde masterop-
leidingen. Zo zijn er masters die voorbereiden op 
de klassieke juridische beroepen als de togabe-
roepen, het notariaat en de fiscaliteit. Maar er zijn 
ook masters gericht op een specifieke sector, 
zoals Recht en ICT, en multidisciplinaire masters 
als Recht en Economie, of een mix hiervan. Deze 
masters zijn veelal Nederlandstalige opleidingen. 
Daarnaast is er een zeer ruim aanbod van Engels-
talige opleidingen, variërend van het recht op in-
ternationaal niveau, tot het recht op heel specifieke 
terreinen. Denk aan International of European Law 
in vele varianten, maar ook aan Energy and Climate 
Law, of Victimology and Criminal Justice. Bij de 
toelating tot de Engelstalige opleidingen wordt 
veelal geselecteerd.

Willen de universiteiten hun 
studenten beter voorbereiden 
op de toekomstige (onzekere) 
arbeidsmarkt voor juristen, en 
vraagt dat om een diverser 
palet aan masteropleidingen?

Het aantal en de diversiteit van juridische masterop-
leidingen lijken de laatste jaren enorm toegenomen. 
Hoe moet deze ontwikkeling worden gewaardeerd? 
Willen de universiteiten hun studenten beter voor-
bereiden op de toekomstige (onzekere) arbeids-
markt voor juristen, en vraagt dat om een diverser 
palet aan masteropleidingen? Of brengt de finan-
ciering van universitair onderwijs mee dat juridische 
faculteiten dingen naar de gunst van de studenten, 
en bepaalt dit mede het aanbod? Wanneer wat 
meer afstand wordt genomen, rijst de vraag of deze 
ontwikkeling alleen bij juridische masteropleidingen 
kan worden gesignaleerd.

Voordat direct wordt ingezoomd op mogelijke re-
denen voor de toename van juridische masteroplei-
dingen, wordt eerst globaal het huidige beeld van ju-
ridische masteropleidingen in Nederland geschetst. 
Vervolgens wordt de blik verruimd en gekeken of dit 
beeld past bij een algemenere trend in het Neder-
landse hoger onderwijs. Recente rapporten van de 
Inspectie van het Onderwijs wijzen in die richting.1 
In dit bredere perspectief past eveneens dat kort 
aandacht wordt besteed aan de financiering van 
masteropleidingen. Voor de toename van het aantal 
juridische masteropleidingen worden immers ook 
financiële argumenten genoemd. Tegen de achter-
grond van de geschetste algemene ontwikkelingen 
zal vervolgens worden gekeken naar de toename en 
de diversiteit van de juridische masteropleidingen. 

* Prof.mr. H.K. Elzinga is hoogleraar 
Ontwikkeling en differentiatie van 
het academisch onderwijs in het 
bijzonder excellentietrajecten, in 
een interdisciplinaire context aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

1 Zie onder meer: Inspectie van het 
Onderwijs, In- en doorstroom-
monitor 2008-2017. Toegang van 
studenten in het hoger onderwijs: 
wie wel en wie niet?, Utrecht 2018 
(hierna: Inspectie van het Onderwijs 
2018a). Inspectie van het Onder-
wijs, De master van jouw keuze? 
Selectie in bekostigde wo-master-
opleidingen meerjarig onderzoek 
selectie en toegankelijkheid, 2018 
(hierna: Inspectie van het Onderwijs 
2018b).

2 www.ou.nl/-/MAR-2018-2019_
Master-Rechtsgeleerdheid (laatst 
geraadpleegd 7 september 2018).

3 Zie bijv. voor verschillende varianten 
van masters Nederlands recht 
opleidingen bij de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Radboud Univer-
siteit Nijmegen en voor varianten 
van masters privaatrecht opleidin-
gen bij de Universiteit Utrecht en de 
Universiteit van Amsterdam. 

4 Researchmasters en double-
degreemasters hebben vaak een 
tweejarig programma.

http://www.ou.nl/-/MAR-2018-2019_Master-Rechtsgeleerdheid
http://www.ou.nl/-/MAR-2018-2019_Master-Rechtsgeleerdheid
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Een schets van het huidige aanbod
Met één blik op de websites van de universitaire 
juridische opleidingen wordt al duidelijk dat nage-
noeg alle Nederlandse juridische faculteiten een 
ruim aanbod aan masteropleidingen presenteren. 
Met uitzondering van de Open Universiteit, die 
één (deeltijd)masteropleiding Rechtsgeleerdheid 
aanbiedt. Waarschijnlijk heeft dit laatste te maken 
met de beoogde doelgroep, namelijk ‘bachelorju-
risten die werkzaam (willen) zijn bij overheid of in 
het bedrijfsleven; juristen die advocaat of rechter 
willen worden; hbo-juristen die na afronding van 
een schakelprogramma een academische mees-
terstitel willen behalen’.2 Deze doelgroep lijkt veelal 
al werkzaam te zijn en wil in deeltijd een juridische 
masteropleiding volgen. Wanneer preciezer wordt 
gekeken, blijkt dat alle andere juridische facultei-
ten uiteenlopende masteropleidingen aanbieden, 
waarbij diverse opleidingen ook nog verschillende 
varianten kennen, zoals bij masters Nederlands 
recht en privaatrecht.3 Grofweg geschat heeft 
de juridische student keuze uit meer dan 140 
juridische masteropleidingen bij de Nederlandse 
juridische faculteiten. De diversiteit in het aanbod 
valt op. Daarbij lijken de juridische faculteiten 
uiteenlopende accenten te willen leggen. Maar om 
die verschillen in accenten te achterhalen moet wel 
heel precies naar de aangeboden informatie wor-
den gekeken, en daarbij is de verstrekte informatie 
vaak niet goed onderling vergelijkbaar. Zowel de 
Engelstalige als de Nederlandstalige opleidingen 
zijn in de regel eenjarige opleidingen.4

De studentenaantallen bij de verschillende 
opleidingen lopen overigens sterk uiteen. Ver-
scheidene selectieve masteropleidingen laten 
een maximumaantal studenten toe.5 De website 
Studiekeuze123.nl vermeldt bij sommige juridische 
masteropleidingen hoeveel studenten deelnemen 
aan die opleiding.6 Dat varieert van minder dan tien 
studenten tot bijna 500 studenten. 

De toename van juridische masteropleidingen 
is van de laatste jaren. Een globale vergelijking 
van het huidige aantal juridische masteropleidin-
gen met de in 2012 geaccrediteerde juridische 
masteropleidingen laat meer dan een verdubbeling 
van de opleidingen zien.7 Met recht kan worden 
gezegd dat het aanbod van juridische opleidingen 
de afgelopen jaren enorm is gegroeid en diverser 
is geworden. 

Een globale vergelijking van 
het huidige aantal juridische 
masteropleidingen met de 
in 2012 geaccrediteerde 
juridische masteropleidingen 
laat meer dan een 
verdubbeling van de 
opleidingen zien

5 Zie bijvoorbeeld Ondernemings-
recht aan de Zuidas (Vrije Univer-
siteit Amsterdam) waar maximaal 
30 studenten worden toegelaten; 
Jeugdrecht (Universiteit Leiden) dat 
een maximum van 45 studenten 
kent en het double-degree-
programma Toga aan de Maas 
(Erasmus Universiteit Rotterdam) 
waar plaats is voor maximaal 25 
studenten. 

6 www.studiekeuze123.nl/ 
opleidingen (laatst geraadpleegd 
7 september 2018). Deze website 
geeft informatie over opleidingen 
en vermeldt voor zover bekend ook 
de studenttevredenheid over die 
opleiding.

7 Een precieze vergelijking is lastig 
omdat de informatie op de websites 
van de universiteiten niet altijd 
goed vergeleken kan worden met 
de NVAO-besluiten tot accredi-
tatie. Bijvoorbeeld varianten die 
op de website van een universiteit 
als afzonderlijke masteropleiding 
worden gepresenteerd, vallen in het 
NVAO-besluit tot accreditatie onder 
een algemener aangeduide oplei-
ding. Zie voor accreditatiebesluiten 
de website www.nvao.net (laatst 
geraadpleegd 7 september 2018). 

http://www.studiekeuze123.nl/opleidingen
http://www.studiekeuze123.nl/opleidingen
http://www.nvao.net
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Landelijke trends bij universitaire 
masteropleidingen
De groei van het aanbod en de diversiteit van 
juridische masteropleidingen strookt met lande-
lijke trends die zich voordoen bij andere studies. 
In twee recente rapporten van de Inspectie van 
het Onderwijs worden ontwikkelingen in kaart 
gebracht van keuzes die studenten maken in het 
hoger onderwijs.8 In die onderzoeken is ook speci-
fiek naar het masteronderwijs gekeken.

In 2002 is de huidige bachelor-masterstructuur 
ingevoerd en sinds 2012 kennen we in Nederland 
de zogenaamde ‘harde knip’. Alleen na het behalen 
van een bachelordiploma kan worden gestart met 
een masteropleiding. Een trend die de Inspectie 
signaleert, is dat sinds 2012-2013 langzamerhand 
het percentage studenten met een bachelor-
diploma dat doorstroomt naar een masteropleiding 
afneemt.9 Verder valt op dat studenten mobieler 
worden. Binnen deze trend zijn twee vormen van 
mobiliteit te onderscheiden, namelijk wat betreft de 
keuze van de universiteit en wat betreft de sector 
waarin studenten een masteropleiding kiezen.10 Zo 
besluiten studenten steeds vaker aan een andere 
universiteit hun masteropleiding te volgen dan die 
waar ze hun bachelordiploma hebben behaald. 
Tussen 2007 en 2016 is dat percentage studenten 
meer dan verdubbeld van 7% naar ruim 18%.11 De 
tweede vorm van mobiliteit betreft studenten die 
steeds vaker kiezen voor een masteropleiding in 
een andere sector dan waarin ze hun bachelordi-
ploma hebben behaald.12 Als voorbeeld noemt de 
Inspectie studenten die met een bachelordiploma 
in de sector Taal & Cultuur een master volgen in de 
sector Gedrag & Maatschappij.13

De redenen om voor een andere universiteit te 
kiezen lopen sterk uiteen. Het meest gegeven ant-
woord was dat studenten graag naar een andere 
stad wilden. Daarna werden studiegerelateerde 
redenen genoemd, zoals: ‘De masteropleiding die 
ik wilde volgen stond beter aangeschreven op een 
andere universiteit’, ‘Een andere universiteit stond 
beter aangeschreven dan mijn bachelor-universi-
teit’, en ‘De kansen op de arbeidsmarkt zijn beter in 
een andere stad’.14 75% van de studenten die wel 
een master aan de eigen universiteit volgde, gaf 
daarvoor als reden: ‘De master die ik wilde volgen 
werd aan mijn bachelor-universiteit gegeven’.15 

De redenen om voor een 
andere universiteit te kiezen 
lopen sterk uiteen. Het meest 
gegeven antwoord was dat 
studenten graag naar een 
andere stad wilden. Daarna 
werden studiegerelateerde 
redenen genoemd

De Inspectie heeft ook specifiek vanuit de invals-
hoek van toegankelijkheid van het onderwijs naar 
de masteropleidingen gekeken. In hun rapporten 
wordt daarover opgemerkt dat veel opleidingen 
aanvullende eisen stellen aan de toelating tot 

de master en vaak worden deze eisen gesteld 
aan studenten die hun bachelor aan een andere 
universiteit hebben behaald.16 Behalve naar de 
doorstroom van bachelorstudenten naar een 
masteropleiding, is door de Inspectie ook gekeken 
naar de instroom van internationale studenten in 
Nederlandse masteropleidingen. Deze instroom 
neemt al jaren toe.17 Deze internationale studenten 
zullen veelal voor Engelstalige masteropleidingen 
kiezen. Uit het onderzoek van de Inspectie volgt 
dat in 2017 bijna 75% van de aangeboden mas-
teropleidingen Engelstalig was.

Financiering van universitair juridisch 
onderwijs
Het argument dat de wijze van financiering van 
wetenschappelijk onderwijs bijdraagt aan de 
toename en mogelijk ook grotere diversiteit van 
masteropleidingen is lastig te beoordelen. De 
financiering van juridisch onderwijs is gefaseerd 
geregeld en kan per juridische faculteit verschil-
len. In beginsel zijn er twee fasen. Allereerst is 
er de financiële stroom van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de uni-
versiteit en vervolgens de financiering binnen de 
universiteit aan de juridische faculteit.18 De eerste 
fase is voor alle universiteiten gelijk. Het ministerie 
verdeelt op basis van het bachelor-mastermodel 
het onderwijsdeel van de rijksbijdrage. Dit model 
bestaat uit drie componenten: (1) een vaste com-
ponent: de basisfinanciering, (2) een variabele 
component gebaseerd op studenteninschrijvingen 
en graden, en (3) een toewijzing voor activiteiten. 
In de variabele component (studenteninschrij-
vingen en graden) wordt gedifferentieerd naar 
cluster. Juridische opleidingen die behoren tot 
het alfa/gammacluster krijgen een wegingsfactor 
‘1’. Voor bètastudies geldt wegingsfactor ‘1.5’, en 
medische studies hebben wegingsfactor ‘3’.19 De 
universiteit ontvangt van het ministerie voor een 
student die is ingeschreven voor een juridische 
master dus minder financiering dan voor een 
student die is ingeschreven voor een bèta- of 
medische master. Van belang daarbij is verder dat 
het gaat om zogenaamde ‘bekostigde’ inschrijvin-
gen en graden. Inschrijvingen van Nederlandse 
studenten en andere studenten afkomstig uit de 
Europese Economische Ruimte (EER), worden als 
bekostigde studenteninschrijvingen aangemerkt.20 

De tweede fase betreft de verdeling van de 
gelden binnen de universiteit aan de faculteiten. 
Daarover beslist de universiteit en dat verdeelmo-
del kan per universiteit verschillen.21 Door deze 
verschillen is het lastig te beoordelen of de wijze 
van financiering van het juridische onderwijs bij-
draagt aan het toegenomen aanbod van juridische 
masteropleidingen. Wel lijkt het aannemelijk dat 
universiteiten hun aandeel (master)studenten 
graag op peil houden. Het aantal studenten-
inschrijvingen is een belangrijke variabele in 
het landelijke bekostigingssysteem. Zo zou de 
toename van Engelstalige juridische masteroplei-
dingen kunnen wijzen op een beoogde toename 
van internationale studenten. Anderzijds moet 
niet worden vergeten dat tegenover een toename 
van het aantal (internationale) studenten, ook een 
toename van het te verzorgen onderwijs staat. 

8 Inspectie van het Onderwijs 2018a, 
Inspectie van het Onderwijs 2018b.

9 Inspectie van het Onderwijs 2018a, 
p. 48. Sinds 2012-2013 groeit het 
aantal studenten dat een tussenjaar 
neemt tussen het afronden van de 
bachelor en het starten van een 
masteropleiding. Zelfs als deze 
groei in de doorstroomcijfers wordt 
verdisconteerd daalt het percentage 
studenten dat na het behalen van 
een bachelordiploma doorstroomt 
naar een masteropleiding. Zie voor de 
gebruikte definities van instroom en 
doorstroom p. 17 van het rapport.

10 De Inspectie van het Onderwijs 
gebruikt ‘1cijferHO’, een bestand van 
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 
met daarin alle inschrijvingen van 
studenten in het hoger onderwijs 
als bron. Binnen die bron is ‘sector’ 
een ordeningsprincipe in CROHO 
(Centraal Register Opleidingen 
Hoger Onderwijs). Voorbeelden 
van sectoren zijn: Techniek, Recht, 
Gezondheidszorg, Taal & Cultuur, 
Gedrag & Maatschappij, Landbouw 
& natuurlijke omgeving, Onderwijs, 
Economie en Natuur.

11 Inspectie van het Onderwijs 2018a, 
p. 56.

12 Inspectie van het Onderwijs 2018a, 
p. 49. 

13 Inspectie van het Onderwijs 2018a, 
p. 8.

14 Inspectie van het Onderwijs 2018a, 
p. 62. 

15 Inspectie van het Onderwijs 2018a, 
p. 63.

16 Zie voor de cijfers specifiek voor de 
sector ‘recht’: Inspectie van het On-
derwijs 2018a, p. 93-96. Daaruit blijkt 
eveneens een groei van de juridische 
masteropleidingen die aanvullende 
eisen stellen. Zie voor meer algemene 
informatie hierover Inspectie van het 
Onderwijs 2018b, p. 24 e.v.

17 Inspectie van het Onderwijs 2018a, 
p. 105 e.v. De instroom van inter-
nationale studenten loopt overigens 
sterk uiteen tussen de verschillende 
universiteiten.

18 Zie voor financiering van universitei-
ten de website www.vsnu.nl (laatst 
geraadpleegd 9 november 2018).

19 Bovendien geldt voor studentenin-
schrijvingen en graden bij master-
opleidingen een verdubbeling van 
de vergoeding ten opzichte van de 
bacheloropleidingen. 

20 Studenten die buiten de EER vallen 
worden niet als bekostigde studen-
teninschrijvingen aangemerkt, maar zij 
betalen een hoger collegegeld.

21 Dit geldt ook voor de ontvangen col-
legegelden. De universiteit ontvangt 
de collegegelden en verdeelt die over 
de faculteiten. 

22 Zie o.a. Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving, Over bezorgd, 
Maatschappelijke verwachtingen en 
mentale druk over jongvolwassenen, 
2018; Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu, Volksgezondheid 
Toekomst Verkenning 2018, Een 
gezond vooruitzicht, www.vtv2018.
nl; F. van Heest, Leenstelsel en bsa 

http://www.vsnu.nl
http://www.vtv2018.nl
http://www.vtv2018.nl
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De keuze is reuze!?
Rechtenstudenten hebben een ruime keuze aan 
masteropleidingen. Dit kan tot keuzestress leiden 
en uit de media vernemen we die geluiden met 
enige regelmaat.22 Studenten zijn bezorgd of ze 
wel de juiste (master)opleiding hebben gekozen en 
of ze met de behaalde bul wel een baan zullen vin-
den. Wanneer we naar het aanbod van juridische 
masteropleidingen kijken valt een aantal zaken op. 

De toename in aantal en diversiteit van juri-
dische masteropleidingen sluit goed aan bij de 
door de Inspectie gesignaleerde landelijke trends. 
Universiteiten en faculteiten proberen studenten te 
verleiden bij hun instelling een studie te volgen.23 
Gezien de toegenomen mobiliteit van de studen-
ten, bijna 1 op de 5 studenten verandert tijdens de 
studie van universiteit, slagen universiteiten daar in. 
Een voor studenten aantrekkelijk en divers aanbod 
van opleidingen draagt daaraan ongetwijfeld bij.24 
Maar waar zijn studenten naar op zoek?

Bij de keuze voor een masteropleiding lijkt de 
employability een belangrijke rol te spelen.25 In 
de Nationale Studenten Enquête (NSE) wor-
den studenten daarover bevraagd en het blijkt 
dat universitaire studenten in hun opleiding het 
minst tevreden zijn over de voorbereiding op de 
beroepspraktijk en beroepsloopbaan.26 Masterop-
leidingen als Jurist en Overheid en Toga aan de 
Maas, maar ook masters gericht op een specifieke 
sector, voorzien naar mijn indruk in deze behoefte 
van studenten.

De wens van studenten om tijdens hun opleiding 
goed voorbereid te worden op de beroepspraktijk 
en hun beroepsloopbaan is naar mijn inschatting 
echter niet zo eenvoudig te realiseren. Door allerlei 
ontwikkelingen zoals digitalisering, internationali-
sering en de toenemende invloed van (big) data 
is het lastig te duiden hoe de juridische beroepen 
er in de toekomst zullen uitzien. Welke kennis, 
vaardigheden en attitude hebben de studenten van 
nu dan nodig?27 In mijn opinie zal interdisciplinair 
samenwerken belangrijker worden, ook voor juris-
ten.28 De groei van inter- en multidisciplinair ge-
oriënteerde masteropleidingen wijst in die richting. 
Op uiteenlopende terreinen worden al combinaties 
met recht gemaakt.29

Verdergaande internationalisering is eveneens 
een ontwikkeling die zijn weerslag heeft op de 
rechtswetenschap en rechtsbeoefening. Veel 
rechtsgebieden kennen een Europese of interna-
tionaal georiënteerde masteropleiding.30 Deze 
opleidingen zijn veelal Engelstalig en zullen ook 
aantrekkelijk zijn voor buitenlandse studenten. Een 
goede mix van Nederlandse en buitenlandse stu-
denten kan bij dergelijke internationaal georiënteer-
de opleidingen heel aantrekkelijk voor de studenten 

leiden tot depressies bij studenten, 
ScienceGuide, www.scienceguide.
nl/2018/11/leenstelsel-en-bsa-
leiden-tot-depressies-bij-studenten 
(laatst geraadpleegd 9 december 
2018). 

23 De ontwikkeling dat een dalend per-
centage bachelorstudenten besluit 
geen masteropleiding te volgen, zal 
ongetwijfeld van invloed zijn op het 
dingen naar de gunst van de student.

24 De Open Universiteit lijkt zich op een 
andere doelgroep te richten en biedt 
één juridische masteropleiding aan. 

25 Redenen voor studenten om van uni-
versiteit te veranderen kunnen ook 
met employability in verband worden 
gebracht. Denk aan redenen als dat 
de opleiding aan een andere univer-
siteit beter staat aangeschreven, de 
goede naam van de universiteit en 
betere kansen op de arbeidsmarkt. 

26 Zie website www.studiekeuze123.
nl/opleidingen.

27 Zie hierover bijvoorbeeld R. Suss-
kind, Tomorrow’s Lawyers, An Intro-
duction to Your Future, Oxford: Ox-
ford University Press 2017 en M.J. 
ter Voert m.m.v. E.M.T. Beenakkers, 
Juridische beroepen in de toekomst, 
Ontwikkelingen binnen advocatuur, 
notariaat en gerechtsdeurwaarders, 
Den Haag: WODC 2016. 

28 Zie H.K. Elzinga, ‘Interdisciplinariteit 
in de initiële juridische opleiding’, in: 
Herijking van de juridische oplei-
dingen (Handelingen Nederlandse 
Juristen-Vereniging 2018-1), Deven-
ter: Wolters Kluwer 2018, p. 65-91.

29 Bijvoorbeeld Law and Economics, 
Law and Finance, International 
Crimes, Conflicts and Criminology, 
Health economics, Policy and Law 
en Law and Technology. 

30 Hier slechts een greep uit het 
royale aanbod: International Law and 
Global Governance, International 
Business Tax Law, International Dis-
pute Settlement and Arbitration, Law 
and Politics of International Security, 
Public International Law and Inter-
national Trade and Investment Law. 

31 Zie voor het Convenant inzake civiel 
effect van 22 maart 2016, de website 
van de advocatenorde www.advoca 
tenorde.nl. Dit convenant is gesloten 
tussen de juridische faculteiten van 
de Nederlandse universiteiten, de 
Nederlandse Orde van Advocaten, 
de Raad voor de Rechtspraak en het 
Openbaar Ministerie.

32 Het gaat veelal om de bachelor en 
master Nederlands recht.

zijn. In het onderwijs kan kennis worden gemaakt 
met de internationale en interculturele dynamiek, 
die later in het werkveld eveneens verwacht mag 
worden. Zowel de discipline-overschrijdende als 
de grensoverschrijdende masteropleidingen sluiten 
aan bij ingezette veranderingen die van invloed zijn 
op de toekomstige juridische beroepen.

Een conservatiever beeld wordt zichtbaar bij 
opleidingen die voorbereiden op de klassieke 
togaberoepen. Om toegang tot die beroepen te 
krijgen is een diploma met zogenaamd civiel effect 
vereist. De opleidingen die civiel effect verlenen 
gaan tegen de landelijke trend van mobiliteit in. 
Voor het verkrijgen van een diploma met civiel 
effect zijn complexe afspraken gemaakt tussen de 
universiteiten en de betrokken beroepsgroepen.31 
Deze afspraken bestrijken zowel de juridische 
bachelor- als masteropleiding. De uitvoering van 
deze afspraken ligt in handen van de afzonderlijke 
juridische faculteiten. Alle juridische faculteiten 
verlenen civiel effect als de student zowel de 
vereiste bachelor- als masteropleiding aan de 
eigen faculteit heeft behaald.32 In andere gevallen 
worden aanvullende eisen gesteld. Een student 
rechten die met civiel effect wil afstuderen, maar 
ook de bachelor en de master aan verschillende 
faculteiten wil volgen, kan zomaar verplicht wor-
den extra vakken te volgen.

Nieuwe masteropleidingen, die 
proberen de rechtenstudenten 
voor te bereiden op een 
veranderende en onzekere 
toekomst, moeten naar 
mijn mening positief 
worden gewaardeerd

Conclusie
Het toegenomen aanbod van masteropleidingen 
waaruit een rechtenstudent kan kiezen is landelijk 
gezien niet als een bijzondere ontwikkeling te 
bestempelen. Veel nieuwe juridische masteroplei-
dingen sluiten aan of proberen aan te sluiten bij 
(toekomstige) maatschappelijke veranderingen. 
Nog onzeker blijft welke kennis, vaardigheden 
en attitudes in de toekomst aan de beoefenaars 
van juridische beroepen zullen worden gesteld. 
Maar nieuwe masteropleidingen, die proberen de 
rechtenstudenten voor te bereiden op een veran-
derende en onzekere toekomst, moeten naar mijn 
mening positief worden gewaardeerd.
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