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Naam cursus: Recht 1 

 

Code cursus: RE170101 

 

1. Docent  

Wordt nader bekend gemaakt. 

 

2. Studiefase en semester 

Propedeuse, semester 1 

 

3. Vereiste voorkennis 

Geen noemenswaardige voorkennis vereist.  

 

4. Competenties 

 

T5 Recht 

 Heeft juridische vaardigheden en kan werken met een wetboek; 

 De opbouw en werking van het Nederlandse rechtssysteem en juridische kaders 

kennen (privaat recht, publiek recht en bestuursrecht); 

 Benoemen van het begrip rechtshandeling en de daarmee verbonden juridische 

effecten. 

 

5. Leerdoelen en eindtermen 

 De student kan de drie taken van de staat benoemen en in samenhang met de 

uitvoerende organen toelichten.  

 De student kan aan de hand van de leer van Montesquieu aangeven waarom 

scheiding van machten noodzakelijk is; 

 De student kan de verhouding tussen de centrale overheid en de lagere 

overheden (provincie en gemeente) uitleggen; 

 De student kan een onderscheid maken tussen wetten in formele en in materiële 

zin en kan aangeven op welke wijze deze wetten tot stand komen; 

 De student kan vaststellen welke rechter competent is aan de hand van de regels 

inzake absolute en relatieve competentie; 

 De student kan de hiërarchie tussen rechterlijke instanties aangeven en 

toelichten; 

 De student kan in een concreet geval aangeven of er sprake is van medebewind 

of autonome taken; 

  De student kan een onderscheid maken tussen publiekrecht en privaatrecht, en 

tussen materieel en formeel recht; 

 De student kan het begrip staat definiëren en kan aangeven wanneer een staat 

als een rechtsstaat wordt beschouwd; 

 De student kan aan de hand van de verschillende kiesstelsels de wijze waarop de 

zetels worden verdeeld vaststellen; 

 De student kan de ministeriële verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel in 

een historische context plaatsen en kan de ministeriële verantwoordelijkheid en 

de vertrouwensregel in een concreet casus toepassen; 

 De student de bevoegdheden van het parlement benoemen en toelichten; 



 

 De student kan een onderscheid maken tussen klassieke en sociale 

grondgrondrecht en kan de horizontale of verticale werking van de grondrechten 

in een concreet geval toepassen; 

 De student heeft kennis van de verschillende rechtsbronnen en kan aan de hand 

van de hiërarchie van regelgeving vaststellen welke norm moet worden 

toegepast; 

 De student kan de termen objectief recht, subjectief recht en rechtsfeiten 

uitleggen; 

 de student heeft kennis van de logische indeling van het Burgerlijk Wetboek, is in 

staat om relevante wetsartikelen op te zoeken, kan wetsartikelen lezen en 

begrijpen en kan deze artikelen toepassen op een concreet geval;  

 De student heeft basiskennis van het personen- en familierecht, 

rechtspersonenrecht, vermogensrecht, onrechtmatige daad en zakelijk rechten; 

 De student heeft basiskennis van het bestuursrecht, strafrecht en internationaal 

recht; 

 De student kan jurisprudentie en uitspraken van de rechter lezen en begrijpen.  

 

6. Inhoud  
Overzicht per week: Activerende leeractiviteit 

Week Thema/Onderwerp Bestuderen Voorbereiden 

1 Staatsinrichting Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 1: 
Paragraaf 1.1 t/m 1.4 

Vragen 1 t/m 5 

2 Staatsinrichting Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 1: 

Paragraaf 1.5 t/m 1.8 

Vragen 6 t/m 10 

3 Staatsrecht Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 2: 
Paragraaf 2.1 t/m 2.4 

Vragen 1 t/m 5 

4 Staatsrecht Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 2: 
Paragraaf 2.5 t/m 2.8 

Vragen 6 t/m 10 

5 Rechtsbronnen Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 3: 
Paragraaf 3.1 t/m 3.6 

Vragen 1 t/m 3, 8 t/m 
10  

6 Privaatrecht Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 4: 
Paragraaf 4.1 t/m 4.4 

Vragen 1 t/m 5 

7 Privaatrecht Recht een inleiding: 

Hoofdstuk 4: 
Paragraaf 4.5 t/m 4.7 

Vragen 6 t/m 10 

8 Herhaling  Proeftoets 

9 Collegevrije week    

10 Toetsweek  1e deeltoets Recht: een inleiding: 
Hoofdstukken 1 t/m 4 

11 Bestuursrecht Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 5: 
Paragraaf 5.1 t/m 5.4 

Vragen 1 t/m 5 

12 Bestuursrecht Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 5: 
Paragraaf 5.5 t/m 5.8 

Vragen 6 t/m 10 

  



 

13 Strafecht  Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 6: 
Paragraaf 6.1 t/m 6.3 

Vragen 1 t/m 3 

14 Strafecht Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 6: 
Paragraaf 6.4 t/m 6.6 

Vragen 4 t/m 7 

15 Strafecht Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 6: 

Paragraaf 6.7 t/m 6.9 

Vragen 8 t/m 10 

16 Internationaal recht Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 7: 

Paragraaf 7.1 t/m 7.3 

Vragen 1 t/m 5 

17 Internationaal recht Recht een inleiding: 
Hoofdstuk 7: 
Paragraaf 7.4 t/m 7.6 

Vragen 6 t/m 10 

18 Herhaling  Proeftoets 

19 Collegevrije week    

20 Toetsweek    

21 Toetsweek  2e deeltoets  
 
 

3e deeltoets 

Recht: een inleiding: 
Hoofdstukken 5 t/m 7 
 

Dossier bestuderen 

 

De uitwerkingen van de opgaven die rood zijn gemarkeerd, dient de student in week 4 

via het student/docent portal te uploaden. In week 5 worden deze opgaven tijdens de les 

behandeld. In week 8 en in week 18 wordt een proeftoets behandeld. 

 

De studenten dienen een zitting van het Kantongerecht bij te wonen. Data en tijdstip 

wordt t.z.t. bekendgemaakt. 

 

7. Contacturen  

Activerende leeractiviteit:  16 weken/ 2 uur per week  

Totaal aantal contacturen per semester:  32 uren. 

 

8. Wijze van toetsen  

De student legt twee schriftelijke toetsen af die steeds handelen over een deel van de 

leerstof. Daarnaast legt de student een mondelinge toets af waarbij de student in een 

groep van maximaal 5 studenten aan de hand van de wettekst en jurisprudentie een 

juridisch dossier analyseert. 

 

 

Opmerking: 

Voor geen van de deeltoetsen mag een cijfer lager dan 5,0 behaald worden. 

 

Nr Cursuscode Toetsvorm Naam Weging 

1 RE170101DT1 Schriftelijke toets 1e deeltoets 35% 

2 RE170101DT2 Schriftelijke toets 2e deeltoets 35% 

3 RE170101DT3 Mondelinge toets 3e deeltoets 30% 



 

9. Herkansing 

De student krijgt twee keer per jaar de gelegenheid om zowel het schriftelijke als het 

niet schriftelijke toets af te leggen. De herkansing van de schriftelijke toets bevat de 

gehele lesstof verdeeld over twee deeltoetsen ingeval van een score beneden 5,0. 

 

10. Aanwezigheid 

Er is een aanwezigheidsverplichting van 80%. Indien de student niet aan de 

aanwezigheidsverplichting heeft voldaan, kan hij niet deelnemen aan de toetsen. 

 

11. Studielast 

De studielast voor deze cursus bedraagt 140 SBU. Voor deze cursus wordt 5 EC 

toegekend. 

 

12. Collegemateriaal 

Verplichte literatuur: 

Recht, Een Inleiding 

Auteur: M. van den Berg, C. Meijer 

ISBN: 9789006978186; Druk: 11 - Uitgever: ThiemeMeulenhoff 

Juridisch dossier (downloaden vanuit het student/docent portal) 

Diverse arresten en wetteksten (downloaden vanuit het student/docent portal) 


