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Arbeidsrecht is een rechtsgebied dat continu in 
beweging is. Ontwikkelingen als digitalisering, 
individualisering en internationalisering leiden tot 
allerlei nieuwe arbeidsrechtelijke vraagstukken. Nieuwe 
ondernemingsvormen verschijnen en steeds meer 
wer ken den zijn werkzaam op basis van een flexibel 
contract of als zelfstandige. Collectieve arbeidsvoor
waarden worden in het algemeen vastgesteld tussen 
werkgevers en vakorganisaties, maar de representativiteit 
van vakbonden neemt af.
 
Inhoud
De master Arbeidsrecht behandelt de vele juridische 
facetten die de factor arbeid kenmerken. Hoewel de 
arbeidsrelatie meestal privaatrechtelijk van aard is, wijkt het 
arbeidsrecht – vanwege de bescherming van werknemers – 
nogal eens af van het klassieke privaatrecht. Grote delen van 
het arbeidsrecht zijn bovendien publiekrechtelijk van aard. 
Ten slotte is het arbeidsrecht steeds vaker afkomstig uit 
Europa en doet zich, ten gevolge van de toegenomen 
grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers, steeds 
vaker de vraag voor welk arbeidsrecht eigenlijk van 
toepassing is op de arbeidsverhouding.
 
Amsterdam Law Practice
Deze master biedt je een uniek programma voor 
ervaringsonderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law 
Practice (ALP). 

In ons Law Lab Platformarbeid gaan we samen werken aan 
een het oplossen van de problemen rondom de toekomstige 
arbeidsmarkt. In het Legal Tech lab kan je vanuit je rol als 
jurist samen met app-ontwikkelaars werken aan de toegang 
tot het arbeidsrecht en sociale zekerheid voor echte cliënten. 

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 semester 1
• Arbeidsrecht individueel (6 EC)
• Arbeidsrecht collectief (6 EC)
Verplichte vakken semester 2
• Europees arbeidsrecht (6 EC)
• Socialezekerheidsrecht (6 EC)
Keuzeruimte (totaal 24 EC)
• Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en 

wanprestatie (6 EC)
• Pensioenrecht (VU) (6 EC)
• Publiek arbeidsrecht: arbeidsomstandigheden en 

-tijdenwet (6 EC)
• Amsterdam Law Clinic (6 EC)
• Arbeidsrecht - Moot Court (6 EC)
• Grondrechten in het arbeidsrecht (6 ECs)
• Lab: platformarbeid en het arbeidsrecht van de toekomst 

(6 EC)
• Arbeidsrecht in overnames en reorganisaties (6 EC)
• Legal Tech Lab (6 EC)
• Arbeid en Sport (6 EC)
• Arbeid en zeggenschap (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
 
* Op de website studiegids.uva.nl vind je bij de opleiding 
Arbeidsrecht meer informatie over de vakken van het 
huidige studieprogramma. Vanaf half mei 2019 is het 
programma van 2019-2020 beschikbaar.



Iga Mamczarz, student Arbeidsrecht

Meer informatie: www.uva.nl/llm-arbeidsrecht

Toelatingseisen
De master Arbeidsrecht 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-arbeidsrecht onder het kopje ‘Toelatingseisen’. 
 
Carrièreperspectief
Al jaren is arbeidsrecht een van de meest gevraagde 
specialisaties binnen rechtsgeleerdheid. Het voltooien van 
deze master biedt dan ook ruime kansen op het terrein 
van het arbeidsrecht en perspectief op een breed scala aan 
functies als arbeidsrechtjurist in bijvoorbeeld: de 
advocatuur, het bedrijfsleven, de overheid, de rechterlijke 
macht en de rechtswetenschap.
 
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. 
asaramsterdam.nl
 
Praktische informatie
Meer weten over de inhoud van het programma?
Neem 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, deeltijd
Studielast: 60 ECTS
Collegegeld: s 2.0,–
Voertaal: Nederlands
Start: september, februari
Deadline aanmelding september: 1 augustus (aanbevolen vóór 
1 juli)
Deadline aanmelding februari: 1 december

‘De master Arbeidsrecht was voor mij de beste 

keuze, omdat de master naast algemene vakken 

ook concrete vakken kent, zoals bijvoorbeeld het 

keuzevak Arbeid en Zeggenschap. Daarnaast is het 

fi jn dat je bij veel vakken een vaardigheid 

ontwikkelt; het schrijven van een artikel of het 

geven van een presentatie. Naast mijn studie 

vervulde ik de functie binnen het bestuur van de 

Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten 

(JFAS) en in het laatste jaar van mijn studie werkte 

ik als student-assistent bij de leerstoelgroep 

Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht. Ook heb ik 

deelgenomen aan de Max Rood pleitwedstrijd in 

Leiden, iets wat ik iedereen aanraad! Momenteel 

ben ik mijn scriptie aan het afronden en loop ik 

stage. Na mijn stageperiode begint het solliciteren 

en hoop ik binnen een korte tijd aan de slag te 

kunnen als advocaat-stagiair bij een leuk kantoor.’


