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Ben je geïnteresseerd in de juridische aspecten van 
arbeid? Heb je belangstelling voor verschillende 
ondernemingsvormen en sociaal-economische 
ontwikkelingen? Vind je goede carrièreperspectieven 
belangrijk? Dan is deze master echt wat voor jou!
 
Inhoud
De mastertrack Arbeid en onderneming is speciaal voor 
studenten die naast arbeidsrecht ook geïnteresseerd zijn in 
fusies en overnames, de gevolgen van reorganisaties of 
innovaties en hoe bedrijven hun positie in de markt kunnen 
verbeteren. Er is veel behoefte aan juristen die expertise 
hebben op het gebied van arbeid én onderneming. Concrete 
voorbeelden zijn: wat gebeurt er met het personeel na een 
pre-pack doorstart of op welk moment moet de OR 
betrok ken worden bij een fusie? Door de lange geschiedenis 
van de opleiding is er zowel diepgaande als brede acade-
mische kennis opgebouwd op het gebied van arbeidsrecht.
 
Amsterdam Law Practice
Deze master biedt je een uniek programma voor 
ervaringsonderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law 
Practice (ALP). 

In Arbeidsrecht en herstructureringen neem je deel aan een 
simulatie van een besluitvormingsproces over een 
herstructurering waarbij de studenten actief meelopen met 
de verschillende stappen van een reorganisatie. Gedurende 
dit proces worden (proces)stukken geschreven en 
mondelinge adviezen gegeven.

In de Amsterdam Law Clinic werk je samen met een 
advocaat en met intensieve begeleiding van onze “clinical” 
docenten aan rechtszaken voor goede doelen.

In de Amsterdam Law Practice leer je door te doen, en  
word je opgeleid tot een jurist die het verschil maakt.
 
Studieprogramma*
Verplichte vakken
• Vennootschaps- en rechtspersonenrecht (12 EC)
• Europees arbeidsrecht (6)
Keuzeruimte 1 (totaal 12 EC)
• Arbeidsrecht - collectief (6 EC)
• Arbeidsrecht in overnames en reorganisaties (6 EC)
• Arbeid en zeggenschap (6 EC)
Keuzeruimte 2 (totaal 18 EC)
• Arbeidsrecht - Individueel (6 EC)
• Pensioenrecht (VU) (6 EC)
• Amsterdam Law Clinic (6 EC)
• Corporate Governance (6 EC)
• European Company Law (6 EC)
• Legal Tech Lab (6 EC)
• Arbeidsrecht en Herstructureringen (6 EC)
• Financiering en zekerheid (6 EC)
• Fusies & overnames en Joint Ventures (6 EC)
Maximaal 6 EC van de volgende vakken:
• Advocatuur en beroepsethiek (6 EC)
• Bijzondere overeenkomsten (6 EC)
• Insolventierecht en corporate finance (6 EC)
• Arbeid en sport (6 EC)
• Stage of practicum (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
 
*Het precieze studieprogramma kan nog veranderen voor 
2019-2020. Zie studiegids.uva.nl 2019-2020 (beschikbaar 
vanaf half mei 2019).



Ayse Özcelik, student Arbeid en onderneming

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

Toelatingseisen
De mastertrack Arbeid en onderneming is direct 
toegankelijk voor studenten met een universitair juridisch 
bachelordiploma behaald aan een Nederlandse universiteit.
Als je een niet-juridisch wo-diploma hebt, kijk dan op de 
webpagina: uva.nl/llm-arbeid-en-onderneming onder het 
kopje ‘Toelatingseisen’. 
 
Carrièreperspectief
Juristen die een grondige kennis van de verschillende 
relevante rechtsgebieden kunnen toepassen zijn schaars. 
Het gaat meestal om juristen met jaren ervaring, terwijl de 
vraag naar deze ‘specialistische generalisten’ toeneemt. De 
master is daarmee uitermate geschikt voor een brede groep 
juristen die interesse heeft in de wisselwerking tussen de 
verschillende rechtsgebieden op het terrein van arbeid en 
onderneming, zoals advocaten, bedrijfsjuristen en rechters.
 
Civiel effect
Beschik je over een juridisch bachelor diploma behaald 
aan de UvA, dan voldoe je bij afronding van dit 
masterprogramma in principe aan de civieleffectvereisten 
voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Indien je het 
(juridisch) bachelordiploma hebt behaald aan een andere 
Nederlandse universiteit kijk dan voor de 
civieleffectvereisten op: student.uva.nl/civieleffect

Studievereniging ASAR
De Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht, ASAR, is 
de studievereniging voor alle bachelor- en masterstudenten 
in Amsterdam die geïnteresseerd zijn in het arbeidsrecht. 
ASAR organiseert kantoorbezoeken en masterclasses bij 
diverse grote en middelgrote kantoren. Daarnaast biedt 
ASAR de mogelijkheid zittingen bij rechterlijke instanties 
te bezoeken zoals de Ondernemingskamer en organiseren ze 
lezingen. 
asar-amsterdam.nl
 
Praktische informatie
Meer weten over de inhoud van het programma?
Neem dan contact op met de opleidingsdirecteur, 
mw. dr. Ilse Zaal, i.zaal@uva.nl
Met algemene vragen, bijvoorbeeld over inschrijving, kun je 
terecht bij de Onderwijsbalie:
Roeterseilandcampus, gebouw A,
Nieuwe Achtergracht 1, Amsterdam
T: 020-2 0 W: student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie
 
Feiten en cijfers
Diploma: LLM in Arbeidsrecht
Vorm: voltijd of deeltijd
Studielast: 0 ECTS
Collegegeld: s 2.0,–
Voertaal: Nederlands
Start: september, februari
Deadline aanmelding september: 1 augustus (aanbevolen vóór 
1 juli)
Deadline aanmelding februari: 1 december

‘Toen ik in de rechtswinkel Amsterdam 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 combinatie 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!’


