Eindtermen Bachelor Notarieel recht
Primaire doel van de opleiding is de bachelor uit te rusten met de kennis,
inzicht en vaardigheden die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de
master notarieel recht.
Academische houding
•

•

•

•

De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede
de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen)
ervan.
De bachelor is vertrouwd met de grondslagen van het recht, van de
metajuridische aspecten daarvan, en heeft besef van de eigen aard van
de rechtsbeoefening.
De bachelor is in staat het recht te begrijpen als discursieve grootheid
en heeft inzicht in de wijze waarop het systeem van het recht en het
recht met elkaar verbonden zijn.
De bachelor is in staat om vanuit het systeem van het recht kritisch te
reflecteren op het recht – mede gelet op de grenzen van
(deel)vakgebieden - en heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische
context waarin het recht zich ontwikkelt en manifesteert.

Juridische kennis en professionele vaardigheden
•

•

•

•

•

De bachelor heeft grondige kennis van en inzicht in het notariële recht
(met name de wet op het Notarisambt), de Europeesrechtelijke
aspecten van het recht en de volgende deelgebieden van het burgerlijk
recht, mede in hun onderlinge samenhang:
- ondernemingsrecht, in het bijzonder het rechtspersonen en
vennootschapsrecht,
- vermogensrecht, in het bijzonder het recht met betrekking tot
registergoederen
- erfrecht,
- executierecht.
De bachelor heeft kennis van en inzicht in:
- burgerlijk procesrecht, en het beslag- en faillissementsrecht,
- bestuursrecht,
- bedrijfseconomie,
- alle voor zover van belang van de notariële praktijkuitoefening.
De bachelor heeft voorts basiskennis van de deelgebieden staatsrecht,
straf- en strafprocesrecht, rechtsfilosofie en geschiedenis van het
Europese privaatrecht.
De bachelor is in staat om juridische teksten waaronder jurisprudentie
en wetgeving, te begrijpen en te analyseren, en voor niet-juridische
lezers toegankelijk te maken.
De bachelor is in staat om een eenvoudig juridisch onderzoek te doen,
heeft zich daartoe geoefend in het (snel) verzamelen en interpreteren
van juridische informatie, zowel in papieren als in digitale versies, is
getraind in het scherp leren onderscheiden van feiten en meningen, en
in beantwoording van gestelde vragen.

•
•

De bachelor is in staat een juridisch gefundeerd antwoord op vragen uit
de praktijk in schriftelijke en mondelinge vorm.
De bachelor is in staat om een beargumenteerde positie in te nemen in
een juridisch debat, en om een standpunt te verwoorden met kracht van
argumenten.

Eindtermen Master Notarieel Recht
Kennis en inzicht
•
•

•

•

De master heeft grondige kennis en inzicht in het geldende recht en in
de grondbeginselen en de systematiek daarvan.
De master heeft diepgaand inzicht in de behandelde wetten en
regelingen, en heeft grondig inzicht in de onderlinge samenhang van
deze wetten en regelingen, inclusief de Europeesrechtelijke aspecten
De master heeft, voor zover van belang van de notariële
praktijkuitoefening, grondige kennis en inzicht van de volgende
deelgebieden:
- belastingrecht,
- successierecht en estateplanning,
- internationaal privaatrecht,
- personen- en familierecht,
De master heeft naast de genoemde kennis en inzicht op de diverse
notariële vakken, inzicht in hun samenhang , hun complementariteit,
hun overlapping en hun verschillen, en wel ten minste op het terrein
van de grondbeginselen, hun maatschappelijke context, de systematiek
van wet- en regelgeving, alsmede op het terrein van uitvoering en
handhaving en het terrein van consequenties en sancties.

Academische en andere vaardigheden
•

•

•

De master is in staat om literatuur, juridische bronnen en complexe
cases die betrekking hebben op civiel recht en met name onroerend
goedrecht, huwelijksvermogensrecht, vennootschapsrecht, erfrecht,
personen- en familierecht alsmede recht met betrekking tot de
uitoefening van het Notarisambt en de gebieden, genoemd
onder kennis en inzicht diepgaand en in onderling verband te
analyseren en te interpreteren, daarbij maatschappelijke, ethische en
rechtshistorische aspecten te betrekken, daarover kritische vragen te
stellen en vernieuwende juridische oplossingen aan te dragen. De
master is verder in staat om dit mondeling en schriftelijk helder te
presenteren, zowel voor vakgenoten als voor niet-juristen.
De master is in staat om zich, op basis van wetenschappelijk
verantwoorde feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en
controleerbare afweging zelfstandig een mening te vormen over
juridisch maatschappelijke vraagstukken.
De master is in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk
debat op het terrein van het civiele recht en met name op het terrein
van het onroerend goedrecht, het huwelijksvermogensrecht, het
vennootschapsrecht, het erfrecht, het personen- en familierecht

•

alsmede het recht met betrekking tot de uitoefening van het
Notarisambt en de gebieden, genoemd onder kennis en inzicht..
De master is in staat om zelfstandig een rechtswetenschappelijk
onderzoek van enige omvang op academisch niveau voor te bereiden
en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van
gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en
suggesties doen voor verder onderzoek).

Algemene kwalificatie:
De master beschikt over die juridische kennis, inzicht en vaardigheden om
gekwalificeerd te zijn:
•
•
•

Om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en toegelaten te worden
tot de vervolgstudie die tot de academische promotie leidt
Voor toelating tot het beroep van kandidaat-notaris
Om op academisch niveau werkzaam te zijn in een juridische functie in
de – Europese en internationale – publieke en private sector.

