Basisgegevens
Naam instelling

Open Universiteit

Contactpersoon/ contaet personen
Contactgegevens
Naam opleiding
Internationale naam opleiding
Taal
In geval dat de opleiding in een
andere taal dan het Nederlands
wordt verzorgd: een toelichting
op de aansluiting van de
taalkeuze op de
arbeidsmarktbehoefte
In geval van een associate degreeopleiding, indien van toepassing:
welke bve-instelling verzorgt
mede de opleiding
In geval van een joint degreeopleiding: welke instelling(en)
verzorg(t)(en) mede de opleiding
Opleidingsniveau

Gegevensbescherming en privacyrecht
Data protection and Privacy Law
Nederlands
nvt

nvt

nvt

WOMaster
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Inrichting van de opleiding
(indicatie curriculum per jaar,
vakken, leerlijnen)

De opbouw van het onderwijs is conform de OU-werkwijze modulair, waarbij studenten zich per cursus
inschrijven en per cursus betalen. Het academisch jaar bestaat uit vier kwartielen (vier perioden van elk elf
weken). De nominale studielast van de deeltijdopleiding bedraagt 30 EC per jaar. Het onderwijs wordt
zodanig aangeboden dat studenten die dat ambiëren in twee jaar hun mastergetuigschrift van 60 EC kunnen
behalen, waarbij ook langzamer of sneller studeren mogelijk is. In onderstaande tabel zijn de verschillende
cursussen weergegeven in het nominale traject. De cursussen Beginselen van het
gegevensbeschermingsrecht in Europeesrechtelijk perspectief en Rechten van betrokkenen, handhaving en
toezicht op de naleving van gegevensbeschermingsrecht vormen de basis van de opleiding. Variabele
cursussen kunnen in elk door de student gewenst kwartiel gevolgd worden. Naast de scriptie worden drie
vakken getoetst op basis van onderzoeks- en schrijfvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid.

30 EC per Jaar/ 1 Instroommoment september
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Beginselen van het
gegevensbeschermingsrecht
in Europeesrechtelijk
perspectief

Rechten van betrokkenen,
handhaving en toezicht op
de naleving van
gegevensbeschermingsrecht
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Bescherming van
persoonsgegevens
in strafrechtelijke
context of

Eprivacy

Bescherming van
persoonsgegevens
,n
privaatrechtelijke
context

1

Het recht op privacy in historisch, ethisch-filosofisch en mensenrechtehjk perspectief (vanabel)
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Gegevensbescherming, nieuwe technologieèn en informatiebeveiliging (variabel)
Scriptie

Studielast1

60 EC

Vorm van de opleiding (valtijd,
deeltijd, duaal)

Deeltijd

Gemeente of gemeenten waarde
opleiding wordt gevestigd

Heerlen is de vestigingsplaats van de OU. De OU heeft daarnaast elf studiecentra in alle provincies in
Nederland, behalve in Flevoland (en zes in Vlaanderen, maar voor de op Nederlands recht gerichte bachelor
en master rechtsgeleerdheid zijn die van gering belang). De OU biedt online afstandsonderwijs. Het
zwaartepunt van het fysieke onderwijs van de beoogde masteropleiding is het studiecentrum in Amsterdam,
maar ook in andere studiecentra vinden onderwijsactiviteiten plaats.
Studenten met een bachelor of master in de rechten op hbo- en wc-niveau.

Doelgroep van de opleiding
Croho (sub)onderdeel en motivering

Recht.

Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging

1 september 2022

ISAT-code van de opleiding (indien
bekend)

Niet bekend

BRIN-code van de instelling

22NC

Indien nadere vooropleidingseisen
worden gesteld; voorstel daartoe

Indien capaciteitsbeperking wordt
ingesteld; de hoogte ervan

l

De opleiding is direct toegankelijk voor personen met een afgeronde juridische wo bachelor- of
masteropleiding. Voor personen die daar niet over beschikken en minimaal een juridische hbo-opleiding
hebben afgerond, wordt een schakelprogramma aangeboden van maximaal 30 EC. Door de
examencommissie zal per gevolgde vooropleiding worden bepaald of er onderdelen van het
schakelprogramma vrijgesteld kunnen worden. Voor studenten met een niet-juridische hbo- of wc-opleiding
is het algemene schakelprogramma van de faculteit Rechtswetenschappen van de OU van 60 EC beschikbaar
(dat bedoeld is om toegang te krijgen tot de reguliere masteropleiding Rechtswetenschappen).
n.v.t.

Handtekening College van bestuur
datum, plaats
1 Een masteropleiding in het hbo en het wo wordt voor 60 EC bekostigd. Bekostiging van een master voor meer dan 60 EC (hbo en wo) is alleen mogelijk
voor de in de uitzonderingen genoemd in art. 7.4a lid 3 t/m 7 en 7.4b lid 3 t/m 7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
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