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De opleiding  
 
Art. 1  

1. De leergang Specialisatie Strafrecht is een verdiepende opleiding aangeboden door de VU 
Law Academy in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije 
Universiteit. Met het voltooien van deze leergang wordt voldaan aan één van de eisen voor 
lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NvSA). Zie: 
https://www.nvsa.nl/leden/voorwaarden. 
De leergang Specialisatie strafrecht staat in het verlengde van de leergang Strafrechtelijk 
bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief, tevens aangeboden door de VU Law Academy. 
Laatstgenoemde opleiding is gelijk gesteld met de Profileringscursus van de Stichting 
Strafrecht Praktijk en een van de ingangseisen van de Specialisatie leergang. 

Art. 2  
1. Dit reglement betreft de toelatingseisen, algemene bepalingen, organisatie en uitvoering van 

de Leergang Specialisatie strafrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije 
Universiteit. 

2. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht.   

Toelatingseisen leergang  
 
Art. 3  

1. De kandidaat-cursist dient te voldoen aan de navolgende criteria om deel te kunnen nemen 
aan de leergang Specialisatie strafrecht. De kandidaat-cursist is toelaatbaar indien hij/zij:  

a. beschikt over een stageverklaring; 
b. meer dan vier jaar (aantoonbare) strafrechtervaring heeft als advocaat;  
c. de profileringscursus (Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht van de VU Law Academy/ 

Profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk) of een daarmee gelijk te stellen 
cursus heeft gevolgd of: 
 

c2. beschikt over een stageverklaring en meer dan acht jaar aantoonbare 
strafrechtervaring als advocaat heeft  én in de voorafgaande twee jaar cursussen 
strafrecht gevolgd waarvoor in totaal ten minste 10 NOVA-opleidingspunten zijn 
behaald; 

d. zich tijdig heeft aangemeld voor de leergang Specialisatie strafrecht middels het 
aanmeldformulier en bij aanmelding alle relevante documenten ter bevestiging van 
bovengenoemde eisen heeft overhandigd.  

Algemene bepalingen leergang  
 
Art. 4  

1. De leergang Specialisatie Strafrecht bestaat uit 16 bijeenkomsten, verspreid over twee 
kalenderjaren. Elk college omvat 3 uur netto college. 

2. Elke bijeenkomst wordt verzorgd door een docent van de Vrije Universiteit ofwel een externe 
gastdocent. De docenten aangesloten bij deze leergang zijn allen gespecialiseerd in (de 
praktijk of wetenschap van) het strafrecht.  
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Art. 5  
1. De cursist dient voor elk college de voorgeschreven opleidingsmaterialen te bestuderen. 
2. De cursist dient voor elk college de betreffende huiswerkopdrachten schriftelijk uit te werken 

en deze uitwerkingen voorafgaande aan het college – op een nader bekend te maken tijdstip 
– in te leveren via Canvas.  

3. Elke huiswerkopdracht behelst een onderzoek naar de kennis, het inzicht en/of de 
vaardigheden van de cursist. 

4. De vragen van de huiswerkopdrachten betreffen de onderwerpen die aan de orde zijn 
geweest in de tevoren bekendgemaakte bronnen waaraan de vragen zijn ontleend. Deze 
bronnen worden voor aanvang van het onderwijs, dat op de huiswerkopdracht voorbereidt, 
in hoofdzaak bekend gemaakt. 

5. Een niet, of niet tijdig ingeleverde huiswerkopdracht wordt gelijk gesteld met een als ‘niet 
voldoende’ beoordeelde uitwerking van de huiswerkopdracht. 

6. De huiswerkopdrachten worden door de (gast)docent beoordeeld en voorzien van de 
waardering ‘voldoende’ of ‘niet voldoende’. 

7. Een als ‘niet voldoende’ beoordeelde huiswerkopdracht, of een niet ingeleverde 
huiswerkopdracht betekent dat het betreffende college niet meetelt als ‘bijgewoond college’ 
als artikel 6, lid 4 bedoeld. Dit geldt ook indien de deelnemer het betreffende college blijkens 
de aanwezigheidsregistratie wel fysiek heeft bijgewoond.  

8. Indien de cursist de huiswerkopdracht wel (tijdig) heeft ingeleverd en de opdracht als  
‘voldoende’ is beoordeeld, maar het betreffende college niet fysiek heeft bijgewoond, dan 
geldt het betreffende college niettemin als ‘niet bijgewoond’. 

9. In geval van fraude kan de examencommissie de cursist maatregelen opleggen, met inbegrip 
van uitsluiting van verdere deelname aan de leergang. 

 
Art. 6   

1. De cursist dient zowel bij aanvang als aan het einde van elk college een presentielijst te 
tekenen ten behoeve van de aanwezigheidsregistratie.  

2. Een niet, of niet volledig getekende presentielijst telt niet als ‘bijgewoond college’ zoals 
bedoeld in lid 4 van dit artikel.  

3. Voor elk uur deelgenomen college ontvangt de cursist 1 PO Nederlandse Orde van Advocaten 
(hierna: NOvA) punt. Per college kunnen maximaal 3 PO NOvA punten behaald worden. Bij 
het volledig bijwonen van alle colleges van deze leergang is een totaal aan 48 NOvA PO-
punten te behalen, verspreid over twee kalenderjaren. De punten worden alleen toegekend 
mits voldaan is aan de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden. 

4. Een college zal alleen als bijgewoond gelden indien de cursist heeft voldaan aan alle 
voorwaarden zoals genoemd in artikel 5 en 6, te weten:  

a. De cursist heeft voor het college de betreffende huiswerkopdracht tijdig ingeleverd; 
b. De huiswerkopdracht is met een “voldoende” beoordeeld; 
c. De cursist was fysiek aanwezig bij het college;  
d. De cursist heeft bij aanvang en aan het einde de presentielijst ondertekend. 

Certificaat 
 

Art. 7 
1. Ten bewijze dat de cursist heeft voldaan aan alle eisen van de leergang, wordt door de VU 

Law Academy namens de examencommissie aan het eind van de leergang een diploma 
uitgereikt. 

2. De cursist ontvangst het diploma mits voldaan is aan de volgende eisen: 
a. Ten minste 14 van de 16 huiswerkopdrachten tijdig ingeleverd en met een voldoende 

beoordeeld zijn; 
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b. Ten minste 14 van de 16 bijeenkomsten volledig bijgewoond zijn, zoals bedoeld in 
artikel 6, lid 4. 

c. Aan alle financiële verplichtingen zijn voldaan. 
3. Het certificaat wordt ondertekend door ten minste één lid van de examencommissie. 
4. In een apart supplement bij het getuigenschrift worden de tot de leergang behorende 

onderdelen vermeld. 
 
 

Vastgesteld te Amsterdam, september 2018  
B. Dasovic MSc. 
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