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Arbeid en onderneming 
Mag een overnemende partij het personeel ontslaan na een overname? 
Welke bescherming genieten werk nemers op het moment dat de 
onderneming failliet is verklaard? En kan een ondernemingsraad (OR) een 
fusie tegenhouden als hem niet om advies is gevraagd? Fusies, overnames 
en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Daarbij rijzen deze verschil-
lende arbeids rechtelijke vragen. In de mastertrack Arbeid en onderneming 
(onderdeel van de masteropleiding Arbeidsrecht) staan herstructureringen 
centraal. Vanuit verschillende perspectieven worden complexe casusposi-
ties bekeken en wordt gezocht naar (praktische) oplossingen. 

Achtergrond
Deze breed opgezette geïntegreer de 
master op het snijvlak van onder
nemingsrecht en arbeidsrecht wordt 
alleen aan de UvA aangeboden. 
Amsterdam – met de Zuidas, 
de Ondernemingskamer en het 
internationale bedrijfsleven – is bij 
uitstek de plek om deze opleiding 
te volgen. De praktijk wordt dan 
ook veelvuldig bij het onderwijs 
betrokken en er is veel aandacht voor 
vaardigheden. Studenten passen hun 
kennis van beide rechtsgebieden toe 
in een aantal specifieke vakken over 
herstructureringen, zoals Arbeids - 
recht en Herstructureringen. 
Het is een flexibele opleiding voor 
studenten die graag over de grenzen 
van hun vakgebied heen kijken. Je 
gaat continu op zoek naar de balans 
tussen rechten van werknemers en 
rechten van andere stakeholders bij de 
onderneming, zoals aandeelhouders 

en crediteuren. Door het grote aanbod 
van keuzevakken, zoals Arbeid en 
Sport of Corporate Governance, kan 
je je eigen profiel kiezen.

Amsterdam Law Practice
Deze master biedt een uniek pro
gram ma voor ervaringsonderwijs als 
onderdeel van de Amsterdam Law 
Practice (ALP). Je kan kiezen uit 4 
verschillende vaardighedenvakken, 
waarbij ook mensen uit de praktijk 
betrokken zijn. In het vak Lab: 
Arbeidsrecht en herstructureringen 
practicum simuleren studenten 
bijvoorbeeld een complexe herstruc
turering in verschillende fasen. Je 
adviseert, onderhandelt en schrijft 
verschillende processtukken die je met 
elkaar bespreekt. Ook kun je kiezen 
voor de Amsterdam Law Clinics. 
Arbeidsrecht heeft hier een eigen 
onderdeel binnen: de Fair Work & 
Equality Law Clinic (in het Engels).

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Meer informatie: uva.nl/llm-arbeid-en-onderneming

Studieprogramma*
Verplichte vakken (24 EC)
Vennootschaps en rechtspersonenrecht 
Arbeidsrecht  Collectief 
Arbeidsrecht en Herstructureringen 

Gebonden keuzevakken (ALP) (6 EC)
•  Amsterdam Law Clinics 
•  Lab: Het arbeidsrecht van de 

toekomst 
•  Legal Tech Lab 
•  Lab: Arbeidsrecht en her

structureringen practicum 

Gebonden keuzevakken (overig) (18 EC)
•  Arbeidsrecht  Individueel 
•  Pensioenrecht (VU)
•  Corporate Governance
•  European Company Law
•  Europees arbeidsrecht
•  Insolventierecht en corporate finance
•  Financiering en zekerheid
•  Fusies & overnames en Joint Ventures
•  Bijzondere overeenkomsten
•  Advocatuur en beroepsethiek 
•  Arbeid en Sport 
•  Stage 

Masterscriptie (12 EC)

 
*Het precieze studieprogramma kan nog ver
anderen voor 20202021. Zie studiegids.uva.nl 
20202021 (beschikbaar vanaf half mei).

http://uva.nl/llm-arbeid-en-onderneming


Meer informatie: uva.nl/llm-arbeid-en-onderneming

Toelatingseisen
De master Arbeidsrecht is direct toegankelijk voor stu
denten met een universitair juridisch bachelordiploma 
behaald aan een Nederlandse universiteit. Als je wilt 
worden toegelaten op basis van een ander diploma, kijk 
dan voor de mogelijkheden op de webpagina: uva.nl/
llm-arbeid-en-onderneming onder het kopje ‘Toelating 
en inschrijving’. 

Carrièreperspectief
De combinatie van arbeidsrecht en ondernemingsrecht is 
een veelgevraagd specialisme in de praktijk, zowel in de 
advocatuur als in het bedrijfsleven. De masteropleiding 
is opgezet naar aanleiding van de vraag uit de praktijk. 
Onze studenten komen vaak terecht bij de overheid 
of bij sociale partners. Zij vormen een spil tussen 
ondernemingsrecht en arbeidsrechtjuristen en kunnen 
op beide rechtsgebieden goed meepraten. In de advoca
tuur houden afgestudeerden zich bijvoorbeeld bezig met 
ORadviestrajecten in grote reorganisaties of voeren ze 
een collectief ontslag uit.

Civiel effect
Beschik je over een juridisch bachelordiploma behaald 
aan de UvA? Dan voldoe je bij afronding van dit master
programma in principe aan de civiel effectvereisten 

Praktische informatie

Diploma LLM in Arbeidsrecht 

Vorm voltijd of deeltijd 

Studielast 60 ECTS 

Wettelijk collegegeld 
(tarief 2019-2020)

voltijd € 2.083,-  
deeltijd € 1.775,-

Voertaal Nederlands

Start september, februari

Deadline aanmelding 
september

1 juni

Deadline aanmelding 
februari

1 december 

 Toen ik in Stichting Rechts-
winkel Bijlmermeer werkte, 
had ik meerdere collega’s 
die de mastertrack Arbeid en 
onderneming volgden, waar ik 
alleen maar positieve verhalen 
over hoorde. Het voordeel 

van deze mastertrack is dat hij 
uit drie onderdelen bestaat: 
Arbeidsrecht - Individueel, 
Arbeidsrecht - Collectief en 
kern Ondernemingsrecht. Op 
deze manier kan je met één 
master expertise opdoen in 
twee rechtsgebieden. Ik heb 
deze master niet alleen gekozen 
omdat ik graag in Amsterdam 
wilde studeren; de UvA is de 
enige universiteit die deze com-
binatie aanbiedt. Uiteindelijk 
bleek de studie nog leuker dan 
ik had verwacht. De colleges 
zijn inhoudelijk interessant, de 
docenten goed en er worden 
veel actualiteiten behandeld! 

Ayse Özcelik, student Arbeid en onderneming

voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Indien je 
het (juridisch) bachelordiploma hebt behaald aan een 
andere Nederlandse universiteit kijk dan voor de civiel 
effectvereisten op: student.uva.nl/civieleffect.

Studievereniging ASAR
Onze studenten vormen een hechte groep. Ze zijn 
vrijwel allemaal lid van de Amsterdamse Studievereni
ging Arbeidsrecht (ASAR). Deze vereniging organiseert 
kantoorbezoeken, recruitmentdiners, cafélezingen en 
gezellige borrels. Samen met de docenten wordt ieder 
jaar een feestelijke jaaropening en jaarsluiting georga
niseerd. Op de jaarsluiting gaan de studenten onder 
meer speeddaten met potentiële werkgevers. Een aantal 
studenten heeft naar aanleiding van deze jaarsluiting ook 
daadwerkelijk een baan aangeboden gekregen. Kijk voor 
meer informatie op asar-amsterdam.nl.

Contact
Wil je meer weten over de inhoud van het programma? 
Neem dan contact op met de mastercoördinator, 
mevr. dr. I. Zaal.
 i.zaal@uva.nl

Met algemene vragen, bijvoorbeeld over toelating en 
inschrijving, kun je terecht bij de Onderwijsbalie:
Roeterseilandcampus, gebouw A, verdieping 6
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam.
 020525 3440 
 student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie
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