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De master Ondernemingsrecht 2022-2023
Het doel van deze brochure is om u te informeren over de inhoud en de opzet van de master
Ondernemingsrecht in het studiejaar 2022-2023. Onderwijsdagen en –tijden zijn met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid vermeld, maar het is op het moment van samenstellen van deze brochure
(april 2022) noodzakelijk een voorbehoud in algemene zin te maken.
Het uitgangspunt in deze brochure is dat het onderwijs in de master in het studiejaar 2022-2023
zonder beperkende maatregelen fysiek op de campus kan worden gevolgd. Gelden in september
2022 nog beperkende maatregelen in verband met het COVID-19, dan zal het onderwijsprogramma
van de master daarop worden aangepast. Mededelingen zullen tijdig via de daarvoor aangewezen
kanalen worden gedaan.
Alle informatie omtrent collegedagen wordt gegeven onder voorbehoud van toewijzing van de
door de masteropleiding aangevraagde zalen en tijden. De toewijzing van zalen en tijden wordt op
centraal niveau voor de gehele Erasmus Universiteit geregeld en ook de masteropleiding moet deze
toewijzing van zalen afwachten voordat het programma definitief kan worden gemaakt. De
definitieve roosters worden in augustus 2022 bekendgemaakt in de Course Guide, die te raadplegen
is via https://courses.eur.nl.
Ondanks dit voorbehoud hoop ik dat u in deze brochure voldoende informatie aantreft, zodat u een
weloverwogen beslissing kunt nemen om in het nieuwe studiejaar uw master Ondernemingsrecht
aan Erasmus School of Law te gaan volgen. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan
zie ik uw e-mail graag tegemoet.
Ik hoop u begin september 2022 te mogen begroeten als één van onze nieuwe masterstudenten!

Met vriendelijke groet,
mede namens alle docenten van de master Ondernemingsrecht,
Mw.mr. A.S.J. (Anja) van Garderen-Groeneveld
Coördinator master Ondernemingsrecht
E-mail:
vangarderen@law.eur.nl/
Telefoon:
010-4081084 (ma, di en do) (b.g.g. telefoonnummer inspreken)
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Onderwijs 2022-2023
Het onderwijs binnen de masteropleiding wordt verzorgd door hoogleraren en universitair
(hoofd)docenten die allen toonaangevend zijn op hun vakgebied. Velen vervullen een rol in de
(rechts)praktijk (advocaat, arbiter, adviseur, commissaris, CLO Philips, raadsheer plv). Het geluid
vanuit de praktijk wordt in het onderwijs ingebracht door bovendien regelmatig praktijkcolleges te
laten verzorgen door praktijkjuristen.
In de vakken van deze masteropleiding is een actieve rol voor studenten weggelegd. Een actieve
deelname van studenten wordt gestimuleerd door het intensief werken aan opdrachten, papers en
presentaties.

Jaarplanning
De master Ondernemingsrecht is opgebouwd uit vijf onderwijsblokken die in totaal één studiejaar
beslaan. Met een strakke planning en enige discipline is het mogelijk om de master ook
daadwerkelijk in één jaar af te ronden. Als bijlage bij deze brochure is de jaarindeling van de
masteropleidingen van Erasmus School of Law opgenomen. Zoals u in deze jaarindeling kunt zien,
varieert de lengte van de blokken. Ieder blok (m.u.v. blok 1, zie hierna bij het Onderzoekspracticum
Ondernemingsrecht) wordt afgesloten met een tentamenweek. Aan het einde van het studiejaar (in
de weken 26 tot en met 28) vinden de herkansingen plaats.
De eerste collegeweek van de masteropleidingen in het studiejaar 2022-2023 is week 36. Het eerste
vak van de master Ondernemingsrecht is het Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht dat een
aanwezigheidsplicht voor alle onderdelen kent (zie hierna op p. 5-7). Omdat dit vak meteen in de
eerste onderwijsweek start, wordt u dringend aangeraden hiermee rekening te houden bij het
plannen van uw vakantie.

Curriculum 2022-2023
Vakcode

Vaknaam

RL46

Onderzoekspracticum
15 EC
Ondernemingsrecht
Corporate Governance & Corporate
Litigation

RB58

RB41

Fusies, reorganisaties en insolventie

div

Gebonden keuzevak. Verplichte
keuze uit:

div
RB24

RB91 Zekerheden en insolventie
RB28 Internationaal Privaatrecht
voor ondernemingsrecht
RB18 Jaarrekeningenrecht en
Toezicht verslaggeving
RM73 EU Competition Law
Vrij keuzevak
De beursvennootschap in het
financieel toezichtrecht
Scriptie

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

10 EC

10 EC
5 EC

5 EC
5 EC
10 EC
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NB: de vakcodes verwijzen naar de vakcodes in de Course Guide, die te raadplegen is via
https://courses.eur.nl. Omdat de informatie voor het studiejaar 2022-2023 pas vanaf begin augustus
2022 in de Course Guide zal verschijnen, zullen hieronder de hoofdzaken van de afzonderlijke vakken
worden weergegeven. Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke vakken zal steeds aan het
begin van ieder blok worden gepubliceerd in de syllabus van het desbetreffende vak, die op Canvas
wordt geplaatst.
De digitale leeromgeving van de Erasmus University Rotterdam (en dus ook van Erasmus School of
Law) is Canvas. Voor elke cursus (onder de naam ‘cursus’ of ‘course’ wordt ook een vak verstaan)
binnen de EUR bestaat een aparte Course binnen het systeem. Binnen een Course kunt u informatie
vinden, zoals mededelingen, informatie over de opzet van het vak, informatie over de docenten,
inhoudelijke documenten die bij het vak horen en opdrachten die u in het vak moet uitvoeren. De
docent communiceert via Canvas en de berichten komen binnen in uw studenten mailbox. Na het
afronden van de toelatings- en inschrijfprocedure van de masteropleiding vindt de koppeling aan
Canvas automatisch plaats vanuit het studentinformatiesysteem Osiris.

RL46 Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht (blok 1 - 15 EC)
Dit vak vormt een kernvak van de master Ondernemingsrecht. Het vak kent een unieke opzet. In een
kleine groep van maximaal 25 studenten doet u onder leiding van een docent-onderzoeker
zelfstandig onderzoek. Tijdens de groepsbijeenkomsten verdiept u zich met uw medestudenten in de
stof en ontwikkelt u praktische vaardigheden. U doet ervaring op met debatteren, het doen van
onderzoek en het schrijven van artikelen en notities. U krijgt diverse schrijfopdrachten, u houdt een
referaat, u schrijft een miniscriptie en u neemt deel aan een tutorial. Het vak is een onderzoeks- en
vaardighedenvak dat veel inzet van u en uw medestudenten vergt en kent geen afsluitend
tentamen. Tijdens dit vak maakt u zich vaardigheden eigen, die nodig zijn voor de beoefening van
het ondernemingsrecht in de rechtspraktijk.
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In dit vak start u ook met een zgn. ‘jaaropdracht’. Het doel van de jaaropdracht is om u kennis te
laten maken met de praktijk en met stukken die in de praktijk voorbereid en opgesteld worden door
ondernemingsrechtjuristen. De jaaropdracht is een groepsopdracht en komt in ieder vak van de
master terug. Deze jaaropdracht sluit aan bij het onderwerp dat tijdens het desbetreffende vak
centraal staat.
Door het intensief samenwerken met uw medestudenten doet u goede contacten op, waarvan u
profijt zult hebben bij latere vakken in de master.
Alle masteropleidingen van ESL starten met een Onderzoekspracticum. Bij inschrijving voor twee
masteropleidingen zal een keuze moeten worden gemaakt voor één van beide onderzoekspractica.
Het is niet mogelijk om twee onderzoekspractica tegelijkertijd te volgen.

Inschrijving
Voor dit vak dient u zich afzonderlijk in te schrijven. Het inschrijfformulier zal vanaf ongeveer begin
juni 2022 op de website te vinden zijn. Inschrijving voor dit vak sluit op woensdag 24 augustus 2022.
Inschrijving na de sluitingsdatum is in beginsel niet meer mogelijk. Bent u nog in afwachting van uw
toelating tot de master Ondernemingsrecht, dan kunt u zich onder voorbehoud inschrijven via het
formulier. Hoewel we tot week 35 geen toezeggingen kunnen doen omtrent de indeling en u
derhalve uw beschikbaarheid daarop dient aan te passen, streven we ernaar om u in te delen in de
werkgroep van uw voorkeur. Tijdige aanmelding, al dan niet onder voorbehoud, is daarbij van
belang. De indeling van de werkgroepen wordt via Canvas bekendgemaakt uiterlijk op de eerste dag
van het collegejaar.

Onderwijsschema (onder voorbehoud)
Onderwijsvorm
Hoorcollege

dag
van
tot
week
ma 13:00
36
16.45
vrij 13.00
36
14.45
wo 15.00
39
16.45
wo 15.00
43
16.45
37,38,39,40,41,42,43
Werkgroep
1,2 ma 15.00
16.45
wo
11.00
36,37,38,39,40,41,42,43
1 en 2 is ma + wo 1,2
12.45
15.00
37,38,39,40,41,42,43
3,4 di
16.45
11.00
3 en 4 is di + do
3,4 do
12.45 36,37,38,39,40,41,42,43
37,38,39,40,41,42,43
5 ma 17.00
18.45
5 is ma + vrij
5 vrij 15.00
16.45 36,37,38,39,40,41,42,43
NB: bij de indeling in werkgroep 5 krijgen deeltijdstudenten voorrang,
indien er voor deze groep te veel aanvragen zijn!
Naast de hoorcolleges en groepsbijeenkomsten maakt ook een tutorial (gesprek op niveau van drie
tot vier studenten met de docent) deel uit van het vak. De indeling van de tutorials vindt begin
september plaats. De tutorials van de verschillende werkgroepen vinden in de tweede helft van het
blok plaats en worden in beginsel op de dagen van uw groepsbijeenkomsten ingeroosterd op
tijdstippen voor of na de reguliere groepsbijeenkomst.

Toetsing
Voor het onderwijs in dit vak geldt een aanwezigheidsplicht. U bent verplicht om bij alle
bijeenkomsten van het vak aanwezig te zijn. De reden voor het verplichte karakter van de
bijeenkomsten is dat het vak, dat 15 EC oplevert (dat is een vierde van de totale master!), geen
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afsluitend tentamen kent. Deelname aan de bijeenkomsten maakt dan ook onderdeel uit van de
toetsing. Slechts bij hoge uitzondering kan toestemming worden verleend tot het verzuimen van een
bijeenkomst. Studentenactiviteiten, tweede studies, familie-uitstapjes of bijbanen gelden niet als
dringende reden. Afwezigheid bij een bijeenkomst met een geldige reden, zoals ziekte of met
toestemming, moet worden gecompenseerd door het maken van een vervangende opdracht. Deze
vervangende opdracht is niet als “strafmaatregel” bedoeld, maar als compensatie voor het missen
van een onderdeel van het vak. Het vak kent geen herkansingsmogelijkheid.

RB58 Corporate Governance en Corporate Litigation (blok 2 - 10 EC)
Het vak Corporate Governance en Corporate Litigation gaat enerzijds over de interne structuur van
kapitaalvennootschappen (NV en BV) – Corporate Governance – en anderzijds over
ondernemingsrechtelijke en procesrechtelijke aspecten die verband houden met geschillen binnen
en rond ondernemingen, met een nadruk op rechtspraak en uitgaande van kapitaalvennootschappen (NV en BV) – Corporate Litigation. Het vak wordt gegeven in de weken 45 tot en
met 50 en wordt afgesloten met een tentamen in week 51. Hoewel aanwezigheid bij de hoorcolleges
en de casuscolleges sterk wordt aangeraden, geldt voor dit vak geen aanwezigheidsplicht. De tijdens
de colleges behandelde stof kan worden getentamineerd. Het definitieve inhoudelijke rooster en de
verplichte stof van het vak worden aan het begin van blok 2 in de syllabus van het vak opgenomen
en via Canvas beschikbaar gesteld.

Onderwijsschema (onder voorbehoud)
Onderwijsvorm
Hoorcolleges en
casuscolleges

Werkcollege

dag
di
wo
do
1,2 di
3,4 do

van

tot

week

13.00
13.00
13.00
09.00
09.00

16.45
16.45
16.45
12.45
12.45

45,46,47,49,50
46,48,49,50
45,46,47,48,49,50
49
49

Tentamen wk 51

Toetsing
De stof zal worden getentamineerd door middel van een schriftelijk eindtentamen. Het eerste kans
tentamen vindt plaats in week 51. De herkansing valt in een van de weken 26 tot en met 28 van
2023. Onderdeel van het vak is de zgn. jaaropdracht, een schriftelijke opdracht die u in een groepje
van drie studenten maakt. Ter afronding van de jaaropdracht vindt een mondelinge presentatie van
de opdracht tijdens een werkcollege plaats. Deelname aan het eindtentamen is slechts mogelijk
indien u heeft deelgenomen aan de schriftelijke opdracht en de presentatie.
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RB41 Fusies, reorganisaties en insolventie (blok 3 – 10 EC)
Voor een succesvolle onderneming is het van groot belang dat zij kan inspelen op veranderende
(markt)omstandigheden en haar juridische structuur kan aanpassen als dat wenselijk of noodzakelijk
is. Het vak Fusies, reorganisaties en insolventie gaat over de aanpassing van de juridische structuur
van vennootschappen en ondernemingen en over degenen die daarbij zijn betrokken.
De onderwerpen van het vak zullen in drie blokken worden verdeeld. In blok A passeren
onderwerpen als de aandelenfusie, de juridische fusie, de grensoverschrijdende fusie en splitsing de
revue. Ook de juridische consequenties van de coronacrisis bij overnames worden besproken. Blok B
richt zich op de rol van de werknemer bij herstructurering van de onderneming, met onder meer
aandacht voor de rechtsgevolgen van een overgang van onderneming en de
medezeggenschapsrechten van de werknemers bij herstructurering. In blok C staat het
faillissementsrecht centraal en wordt gekeken naar de verschillende actoren die een rol spelen
indien een onderneming in moeilijkheden of faillissement is. Nadat het faillissementsrecht in de
basis is behandeld, wordt ingegaan op de doorstart, de pre-pack en het dwangakkoord.
Het onderwijs vereist een actieve deelname van studenten. Het definitieve inhoudelijke rooster en
de verplichte stof van het vak worden aan het begin van blok 3 in de syllabus van het vak
opgenomen en via Canvas beschikbaar gesteld.

Onderwijsschema (onder voorbehoud)
Onderwijsvorm
Hoorcollege

Tutorials

dag
di
wo
do
wo
1
vrij
2
3,4,5,6 wo

van
13.00
15.00
13.00
09.00
09.00
09.00

tot
16.45
16.45
16.45
16.45
16.45
16.45

week
2,3,4,5,6,7
4
2,3,4,5,6,7
5
5
6

Tentamen wk 8
Naast de hoorcolleges en de jaaropdracht, die in dit vak uit twee delen bestaat, maakt ook een
tutorial (gesprek op niveau van ca. 45 minuten met de docent in groepjes van drie studenten) deel
uit van het vak.

Toetsing
De stof zal worden getentamineerd door middel van een schriftelijk commentaar over een
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gerechtelijke uitspraak en een tutorial dat over deze uitspraak wordt gehouden en door middel van
een digitaal tentamen. Het eerste kans tentamen vindt plaats in week 8. De herkansing valt in een
van de weken 26 tot en met 28 van 2023. Hoewel er voor de hoorcolleges geen verplichte
aanwezigheid geldt, verhoogt een actieve deelname tijdens de colleges wel de kans op succes.
Bovendien geldt ook voor dit vak dat de tijdens de colleges behandelde stof kan worden
getentamineerd.

Het gebonden en het vrije keuzevak (blok 4)
In het vierde blok van het masterjaar staan twee vakken op het programma: het gebonden keuzevak
en het vrije keuzevak.
Het gebonden keuzevak (5 EC) kiest u uit een rijtje van vier vakken:
•
•
•
•

RB91 Zekerheden en insolventie
RB18 Jaarrekeningenrecht en Toezicht verslaggeving
RB28 Internationaal Privaatrecht voor ondernemingsrecht
RM73 EU Competition Law (Engelstalig)

De vakcodes verwijzen naar de codes die aan het begin van het jaar te vinden zijn in de course guide,
via courses.eur.nl. U vindt daar informatie over de inhoud en opzet van de verschillende vakken. De
pagina’s in de course guide geven ook een link naar de timetable van elk vak via timetables.eur.nl.
In blok 4 staat ook het vrije keuzevak op het programma. Dit vrije keuzeonderdeel heeft een
studiebelasting van minimaal 5 EC en kan in beginsel naar eigen belangstelling uit alle juridische
vakken binnen ESL worden gekozen. Vanzelfsprekend is een keuze uit het rijtje gebonden
keuzevakken eveneens mogelijk.
Regels omtrent de inbreng als vrij keuzevak van juridische vakken van andere WO-opleidingen en
mogelijke vrijstellingen voor het vrije keuzeonderdeel voor studenten die deelnemen aan één van de
dubbelstudies Economie & Recht, Recht & Bedrijfskunde of die al een andere master aan ESL hebben
afgerond, zijn neergelegd in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van de master
Ondernemingsrecht. De OER master Ondernemingsrecht voor het studiejaar 2022-2023 wordt begin
september 2022 door de examencommissie gepubliceerd.
Het gebonden keuzevak en het vrije keuzevak worden afgesloten met een tentamen in week 16. De
herkansing van de vakken valt in een van de weken 26 tot en met 28 van 2023.

RB24 De beursvennootschap in het financieel toezichtsrecht (blok 5 – 5 EC)
In het vak De beursvennootschap in het financieel toezichtsrecht komen de belangrijkste onderdelen
van het financieel toezichtsrecht waarmee een beursvennootschap gedurende haar levensloop
wordt geconfronteerd verdiepend aan de orde. Dit vak bevindt zich op het snijvlak van het
ondernemingsrecht en financieel recht en beoogt een goede basis te leggen voor de uitoefening van
het vak van bedrijfsjurist (in het bijzonder bij beursgenoteerde ondernemingen en financiële
instellingen) en advocaat in de ondernemingsrechtelijke en financieel toezichtsrechtelijke praktijk. In
de colleges zal onder meer aandacht worden besteed aan het vraagstuk van het aantrekken van
gelden door vennootschappen op de beurs, aandelenemissies, prospectusplicht, openbaarmaking
van koersgevoelige informatie en handel met voorwetenschap. Er wordt zoveel mogelijk interactief
college gegeven en actuele ontwikkelingen worden besproken.
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Onderwijsschema (onder voorbehoud)
Onderwijsvorm
Hoorcollege

dag
ma
do

van
13.00
13.00

tot
16.45
16.45

week
17,18,19,20,21
18,19,21,22

Naast de hoorcolleges maakt de jaaropdracht ook deel uit van dit vak.

Toetsing
De stof zal worden getentamineerd door middel van een schriftelijk eindtentamen in week 23. De
herkansing valt in een van de weken 26 tot en met 28 van 2023. Er bestaat geen
aanwezigheidsplicht, maar deelname aan de colleges draagt bij aan de verhoging van de kans op
succes. Tijdens de colleges wordt uitgegaan van een actieve participatie van studenten. De tijdens de
colleges behandelde stof kan worden getentamineerd.

RS118 De scriptie (blok 5 – 10 EC)
Het schrijven van een scriptie is het sluitstuk van uw masteropleiding. De scriptie wordt in blok 5
geschreven binnen het Scriptietraject van de master Ondernemingsrecht. Als voorwaarde voor het
schrijven van de scriptie geldt dat het Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht met een voldoende
is afgerond. De doelstelling van het scriptietraject is helder: aan het einde van blok 5 is uw scriptie
afgerond! Om dit te bewerkstelligen schept de masteropleiding gunstige randvoorwaarden door
enerzijds individuele begeleiding door uw scriptiebegeleider aan te bieden en anderzijds een drietal
verplichte plenaire bijeenkomsten, waarin aanwijzingen worden gegeven voor onder meer het
zoeken naar een onderwerp, het formuleren van het onderzoeksvoorstel en het bewaken van de
voortgang van uw scriptie. Daarnaast kent het scriptietraject een zgn. buddy-systeem. U vormt met
een medestudent een buddy-tweetal met wie u minimaal drie keer tijdens het scriptietraject
bijeenkomt om elkaar te ondersteunen bij (het schrijven van) de scriptie en om de voortgang en
mogelijke knelpunten te bespreken. Om in blok 5 daadwerkelijk met het schrijven van de scriptie te
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kunnen starten, vindt de voorbereiding al plaats in blok 3 en 4. In die periode oriënteert u zich op
een onderwerp, formuleert u de probleemstelling en legt u de opzet van de scriptie en de inleiding
op het onderzoek reeds vast in een notitie. Het scriptietraject kent een helder tijdpad met deadlines
die zowel voor studenten als voor docenten gelden. De nieuwe syllabus voor het scriptietraject van
2022-2023 zal eind november 2022 op Canvas worden geplaatst.
Voor de drie plenaire bijeenkomsten geldt een verplichte aanwezigheid. Onder voorbehoud zullen
deze bijeenkomsten plaatsvinden op de volgende dagen.

Onderwijsvorm
Plenaire bijeenkomst

dag
di
ma
ma

van
11:00
11:00
11:00

tot
12:45
12:45
12:45

week
2
10
20

De master in deeltijd
De masteropleiding Ondernemingsrecht is een voltijd dagopleiding van één jaar. De master wordt
niet in de avond aangeboden. Voor studenten die een deeltijdinschrijving hebben en de studie naast
een (vrijwel) volledige baan willen volgen, zal het afronden van de master in één jaar niet in alle
gevallen haalbaar zijn. Niet alleen vindt er op meerdere dagdelen in de week (met name in blok 1
verplicht) onderwijs plaats, ook het masterniveau maakt dat het om een intensieve opleiding gaat.
De ervaring leert dat deeltijdstudenten vaak besluiten de opleiding in twee jaar te volgen. Bij
spreiding van het onderwijs over twee jaar start u in september in ieder geval met het
Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht. Eén van de werkgroepen (groep 5) zal zodanig worden
ingeroosterd dat het voor deeltijdstudenten eenvoudiger wordt om aan de
aanwezigheidsverplichtingen te voldoen. Deze werkgroep zal met voorrang openstaan voor
deeltijdstudenten (zie het onderwijsschema van het Onderzoekspracticum op p. 6). Met de spreiding
van de studielast over twee jaren zal de studielast overigens niet evenredig verdeeld zijn. In de
blokken 2 en 3 wordt immers slechts één vak van 10 EC aangeboden. Het gaat dan om vrij intensieve
blokken van 7 weken, waarin u vermoedelijk wat meer vrij zal moeten nemen. In blok 4 kunt u
ervoor kiezen om één van de twee vakken in het andere jaar te volgen. In blok 5 richt u zich dan op
het verplichte vak van 5 EC. Ons advies is om de scriptie niet in het eerste jaar te schrijven, gezien de
hoge belasting van het reguliere scriptietraject. De masteropleiding biedt ook in september een
(beperkt) scriptietraject aan, mits uiteraard het Onderzoekspracticum in het eerste jaar reeds is
behaald. De periode september-december 2023 zou voor deeltijdstudenten dan ook geschikt
kunnen zijn om de scriptie te schrijven, omdat u de vakken in de blokken 1 en 2 dan reeds in het
eerste jaar heeft gedaan. In de zomerperiode kunt u starten met de voorbereiding van de scriptie,
zodat u meteen in september met het schrijfproces kunt starten. Uiteraard behoort deelname aan
het reguliere scriptietraject in het tweede jaar (blok 5 van het studiejaar 2023-2024) evenzeer tot de
mogelijkheden. Het volgende schema wordt door de masteropleiding aan deeltijdstudenten
geadviseerd indien de master niet in één jaar wordt gevolgd.
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Adviesschema deeltijdstudenten
Master Ondernemingsrecht in deeltijd - Adviesschema 2022-2023

Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Scriptie*

Jaar 1

Jaar 2

RL46 Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht
RB58 Corporate Governance & Corporate Litigation

scriptie*

Gebonden keuzevak
RB24 De beursvennootschap in het financieel
toezichtsrecht

RB41 Fusies, reorganisaties en insolventie
Vrij keuzevak
scriptie**

Deeltijdstudenten kunnen in het tweede jaar aan het Septembertraject 2023 deelnemen,
omdat zij volgens het adviesschema in blok 1 en 2 geen onderwijs hebben. De voorbereidingen
kunnen dan reeds in de zomerperiode plaatsvinden.

Scriptie** De scriptie kan ook in het tweede jaar in het reguliere Scriptietraject OR 2023-2024 worden
geschreven met inachtneming van de deadlines van het traject. NB: start voorbereidingen
scriptie in blok 3 (in dit schema tegelijk met RB41 FRI).

Tentamens algemeen
Elk onderwijsblok (behalve blok 1) wordt afgesloten met een tentamenweek. Na de tentamenweek
van blok 5, vinden in juni en juli de herkansingen plaats. Het maximaal aantal herkansingen wordt
bepaald in de Onderwijs- en Examenregeling 2022-2023 van de master Ondernemingsrecht die begin
september 2022 zal worden gepubliceerd. Op dit moment (april 2022) is het aantal herkansingen in
de algemene herkansingsronde beperkt tot twee. NB: herkansing van een vak is in ieder geval niet
mogelijk als u als eindcijfer reeds een voldoende voor het vak heeft behaald.
Anders dan in de Bachelor gebeurt de inschrijving voor de tentamens niet automatisch. U dient zich
tijdig voor elk tentamen apart in te schrijven via Osiris, het studenteninformatiesysteem. In dit
systeem kunt u ook uw studieresultaten en studievoortgang bekijken.

Aanmelding en toelating
Toelating tot de master Ondernemingsrecht is mogelijk na volledige afronding van een
bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Studenten met een wo-bachelordiploma Fiscaal recht ESL of
van een Nederlandse zusterfaculteit kunnen worden toegelaten tot de master, mits drie aanvullende
vakken zijn behaald: Formeel Strafrecht, Materieel Strafrecht en Burgerlijk Procesrecht. Studenten
met een afgeronde bacheloropleiding HBO-recht hebben toegang tot de master nadat de premaster
Ondernemingsrecht is afgerond.
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Een verzoek om toelating tot de master dient u in via www.studielink.nl.
Na uw bevestiging van uw aanmelding in Studielink ontvangt u direct
een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. NB: check uw
Spambox, indien u deze e-mail niet ontvangt! In dit Aanmeld Portaal
rondt u het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te
beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van uw diploma of een
afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk
centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan
ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rondt u de
aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of
afstudeerverklaring te uploaden.
Vragen over de toelatingseisen en de aanmeldprocedure kunt u stellen
aan de heer dr. E.W.R. van Roon via masterinstroom@law.eur.nl.
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Belangrijke webpagina’s
Master Ondernemingsrecht
https://www.eur.nl/esl/master/ondernemingsrecht
Onderwijs- en examenregelingen (OER)
https://www.eur.nl/esl/onderwijs/praktische-informatie/regelingen/onderwijs-enexamenregelingen
Studieadviseurs (voor persoonlijke adviezen en begeleiding bij de studie)
https://www.eur.nl/esl/onderwijs/praktische-informatie/studieadviseurs
Studiepunt ESL (voor vragen over de opleiding en de regels die voor het onderwijs op de faculteit
gelden)
https://www.eur.nl/esl/onderwijs/praktische-informatie/studiepunt-esl
Erasmus Studenten Service Centrum (voor algemene informatie over inschrijven, collegegeld,
collegekaart, tentamens etc.)
https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/contact
Course guide (studiegids waarin alle vakken van Erasmus School of Law zijn opgenomen. Publicatie
eind augustus 2022)
courses.eur.nl

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de master Ondernemingsrecht kunt u contact opnemen met:
Coördinator:
E-mail:
Telefoon:

mw. mr. A.S.J. (Anja) van Garderen-Groeneveld
vangarderen@law.eur.nl
010 – 4081084 (ma, di en do), b.g.g. telefoonnummer inspreken.
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Bijlage: Jaarindeling masters ESL 2022-2023
Jaarindeling Masters 2022-2023

wk
periode
blok 1
36
ma 05-09 - vr 09-09-2022
37
ma 12-09 - vr 16-09-2022
38
ma 19-09 - vr 23-09-2022
39
ma 26-09 - vr 30-09-2022
40
ma 03-10 - vr 07-10-2022
41
ma 10-10 - vr 14-10-2022
42
ma 17-10 - vr 21-10-2022
43
ma 24-10 - vr 28-10-2022
44
ma 31-10 - za 05-11-2022
blok 2
45
ma 07-11 - vr 11-11-2022
46
ma 14-11 - vr 18-11-2022
47
ma 21-11 - vr 25-11-2022
48
ma 28-11 - vr 02-12-2022
49
ma 05-12 - vr 09-12-2022
50
ma 12-12 - vr 16-12-2022
51
ma 19-12 - vr 23-12-2022
52
ma 26-12 - vr 30-12-2022
1
ma 02-01 - vr 06-01-2023
blok 3
2
ma 09-01 - vr 13-01-2023
3
ma 16-01 - vr 20-01-2023
4
ma 23-01 - vr 27-01-2023
5
ma 30-01 - vr 03-02-2023
6
ma 06-02 - vr 10-02-2023
7
ma 13-02 - vr 17-02-2023
8
ma 20-02 - za 25-02-2023
9
ma 27-02 - vr 03-03-2023
blok 4
10
ma 06-03 - vr 10-03-2023
11
ma 13-03 - vr 17-03-2023
12
ma 20-03 - vr 24-03-2023
13
ma 27-03 - vr 31-03-2023
14
ma 03-04 - vr 07-04-2023
15
ma 10-04 - vr 14-04-2023
16
ma 17-04 - za 22-04-2023
blok 5
17
ma 24-04 - vr 28-04-2023
18
ma 01-05 - vr 05-05-2023
19
ma 08-05 - vr 12-05-2023
20
ma 15-05 - vr 19-05-2023
21
ma 22-05 - vr 26-05-2023
22
ma 29-05 - vr 02-06-2023
23
ma 05-06 - vr 09-06-2023
24
ma 12-06 - vr 16-06-2023
25
ma 19-06 - za 24-06-2023
herkansingen
26
ma 26-06 - za 01-07-2023
27
ma 03-07 - za 08-07-2023
28
ma 10-07 - za 15-07-2023

nr

opmerkingen/onderwijsvrij

1
2
3
4
5
6
7
8
9

onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
ow/tentamens

1
2
3
4
5
6
7

onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
Sint Nicolaas: zo 05-12
onderwijs
ow/tentamens 1e en 2e Kerstdag: za 24-12 en zo 25-12-2022
Kerstreces; Nieuwjaarsdag: zo 01-01-2023
onderwijsvrije week

1
2
3
4
5
6
7

onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
ow/tentamens
onderwijsvrije week

1
2
3
4
5
6
7

onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
Goede vrijdag: vr 07-04
onderwijs
2e Paasdag: ma 10-04
ow/tentamens

1
2
3
4
5
6
7
8
9

onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
ow/tentamens

1
2
3

herkansingen
herkansingen
herkansingen

Koningsdag: do 27-04
Bevrijdingsdag: vr 05-05
Hemelvaartsdag: do 18-05
2e Pinksterdag: ma 29-05
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