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vooraf
In dit nummer wordt aandacht besteed aan onderwijs
vernieuwing. Dat is terecht, want onderwijsver nieuwing is – 
als het goed is – een permanent aandachts gebied voor een 
onderwijsinstelling, dus ook voor een universiteit. Als men 
onderwijs een warm hart toedraagt, zoals bij uw alumni
decaan al ruim 38 jaar het geval is, moet men ook openstaan 
voor het steeds opnieuw evalueren van het gegeven 
onderwijs en bezien waar en hoe men dit kan verbeteren  
en vernieuwen, waarbij ook de inbreng en het inzicht van 
studenten van belang zijn. Vernieuwen alleen maar om te 
vernieuwen is volstrekt zinloos. Naar mijn mening moet 
daadwerkelijk een rechtvaardiging voor vernieuwing 
bestaan. Voorbeelden van nuttige vernieuw ingen zijn de 
zogenaamde kennisclips en de nieuwe digitale leeromgeving 
Brightspace, die het al jarenlang vertrouwde Blackboard zal 
gaan vervangen. Met een kennisclip kan men bijvoorbeeld in 
korte tijd – een filmpje van enkele minuten – een belangrijke 
rechterlijke uitspraak aan de studenten uitleggen of nieuwe 
wetgeving van commentaar voorzien, vergezeld van 
relevante praktijkvoorbeelden. Zelf moet ik ook aan de bak, 
want iedere docent zal een cursus Bright space moeten gaan 
volgen. Ik geef eerlijk toe dat ik als oudere docent – product 
van de jaren zeventig van de vorige eeuw, waarin kennis
overdracht door middel van de zogenaamde ‘vox viva’ 
vooropstond – af en toe moeite heb met vernieuw ingen, 
maar als het verbeteringen zijn, doe ik er zeker aan mee  
in mijn laatste lustrum als docent. 

Het hoofdartikel in dit nummer is gewijd aan Femke 
Laagland, die met ingang van 1 januari 2018 aan onze 
faculteit is benoemd tot hoogleraar Arbeidsrecht, in het 
bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten daarvan. Femke 
promoveerde op 3 december 2013 aan onze universiteit op 
een proefschrift, getiteld: ‘De rol van Nederlandse 
werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrij
dende juridische fusie. Een onderzoek naar de vennoot
schappelijke en ondernemingsrechtelijke medezeggenschaps
rechten van de Nederlandse werknemer’. Vanaf 2014 tot 
2018 was zij als universitair hoofddocente verbonden aan de 
vaksectie Sociaal recht binnen het Onderzoekcentrum 
Onderneming & Recht. Femke is tevens te beschouwen als 
voorloopster op het gebied van digitale onderwijsonder
steuning. Het is goed om te zien dat de bestuurders van onze 
universiteit en faculteit met de benoeming van Femke niet 
alleen belang hechten aan het verrichten van goed onder

zoek, maar ook aan het geven van goed onderwijs, in het 
bijzonder door docenten die echt hart voor het onderwijs 
hebben en dit overtuigend laten zien in hun dagelijkse 
werkzaamheden. Van harte welkom in je nieuwe hoedanig
heid, Femke!

Ik verheug mij in hoge mate op 18 mei a.s., want dan is het 
weer tijd voor de jaarlijkse alumnicursussen! U kunt een 
keuze maken uit maar liefst vijf actualiteitencursussen, en 
wel op het gebied van arbeidsrecht, insolventierecht, migra
tierecht, personen en familierecht (inclusief relatievermogens
recht) en zorgplicht van banken. In mijn bijdrage aan deze 
dag zal ik aandacht besteden aan de verschijning in februari 
jl. van de nieuwe, zevende druk van mijn studieboek over 
personen en familierecht, huwelijksvermogensrecht en 
erfrecht in de Studiereeks Burgerlijk Recht (deel 1), in het 
bijzonder aan de op 1 januari jl. in werking getreden Wet 
beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen en 
aan een aantal belangrijke aanbevelingen uit het eind 2016 
verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking 
Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en 
draagmoederschap. Het is de eerste druk die ik alleen heb 
bewerkt. De eerste zes drukken van dit studieboek hebben 
emeritus collega MartinJan van Mourik en ik steeds tezamen 
bewerkt. 

Verder treft u een aankondiging aan van het lustrumprogram
ma van de univer siteit, die dit jaar haar 95jarig bestaan viert. 
In het kader van dit lustrum organiseert de faculteit op 14 
juni a.s. lezingen, een 
rondleiding en een 
borrel aan de slot
gracht van Slot 
Loevestein. Ook 
organiseert zij op 15 
juni a.s. wederom een 
onderwijsgolfdag. 
Houd de website in  
de gaten voor de 
recentste informatie: 
www.ru.nl/rechten/
onderwijsvooralumni. 

André Nuytinck,  
alumnidecaan
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in the picture 

In the picture
Piet Hein van Kempen is per 1 januari 2018  
de nieuwe decaan van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. Sinds maart 2017 
maakte hij als vicedecaan onderzoek  
al deel uit van het faculteitsbestuur.  
Hij volgt Steven Bartels op die zich weer 
volledig gaat wijden aan onderwijs en 
onderzoek. Van Kempen is hoogleraar  
Straf en strafprocesrecht en hoofd van  
de vaksectie Strafrecht & Criminologie. 
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Lezingenreeks ‘Achter de 
schermen’ bij Slot Loevestein
 

Het prachtige Slot Loevestein ligt op een unieke plek in een   
oerHollands rivierenlandschap. Het slot heeft een militaire 
functie gehad, als gevangenis gediend en was onderdeel van  
de Hollandse Waterlinie. Voor juristen is het slot vooral bekend 
vanwege de ontsnapping van de bekendste Nederlandse 
rechtsgeleerde Hugo de Groot. Tot zijn beroemdste werken 
behoren ‘Mare Liberum’ (over het recht van de vrije zee) en  
“De Iuri Belli ac Pacis” (over het recht van oorlog en vrede). 

Op deze markante plek organiseert de faculteit op 14 juni een 
‘Achter de schermen’lezing. In het voormalige wapenarsenaal 
verzorgen de hoogleraren Ben Vermeulen (sinds 2008 tevens lid 
van de Raad van State) en Thomas Mertens lezingen over Hugo 
de Groot. Daarna houdt de museumconservator een lezing  
over ‘het slot als Staatsgevangenis’. Aansluitend krijgt u een 
uitgebreide rondleiding. Na afloop wordt een borrel geschonken 
aan de prachtige slotgracht. Meer info over deze exclusieve 
lezing: www.ru.nl/rechten/achterdeschermen

alumni-activiteiten

Alumni jaarlaag 1963-1964 
bezoeken faculteit 
 
Sinds 2016 nodigt de faculteit alumni uit voor inspiratielunches.   
Oudstudenten en medewerkers van de faculteit inspireren elkaar met 
verhalen over ‘toen en nu’. Voor een optimaal reüniegevoel wordt u per 
jaarlaag uitgenodigd. In januari namen 30 alumni deel aan de lunch voor  
de jaarlagen 1963 en 1964. Oudhoogleraar prof. mr. Geert Corstens, zelf 
gestart in september 1964, was gastheer. Tijdens de lunch kon men volop  
met elkaar bijpraten. Dit jaar zullen alumni uit de hierop volgende jaar
lagen worden uitgenodigd. Zij ontvangen een uitnodiging per post of email. 

De bijeenkomst voor jaarlaag 1967 is reeds gepland en vindt plaats op  
15 mei 2018. Bent u gestart in 1967 en heeft u nog geen uitnodiging 
ontvangen? Stuur een email naar alumni@jur.ru.nl o.v.v. uw postadres.  
U bent van harte welkom! 

16e Van der Grintenlezing 
uitgesproken door Frans 
Timmermans
 
De Eerste VicePresident van de Europese Commissie  
dr. Frans Timmermans zal de 16e Van der Grintenlezing 
uitspreken op vrijdag 12 oktober 2018. Alle alumni van  
de rechtenfaculteit zijn van harte welkom deze lezing  
en aansluitende borrel bij te wonen. U kunt zich  
aanmelden door een email te sturen naar 
vandergrintenlezing@jur.ru.nl o.v.v. uw naam.
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Op vrijdagmiddag 18 mei bent u van harte welkom bij de actualiteiten cursussen die exclusief 

voor alumni worden aangeboden. Bij uitstek een goede gelegenheid om terug te keren naar 

de campus. U kunt kiezen uit een ruim aanbod van cursussen. Voor slechts 95 euro krijgt u 

onderwijs van een van onze topdocenten, kunt u  oud-studiegenoten weerzien op de campus 

en behaalt u drie PO-punten. Na de cursussen is er volop gelegenheid om met elkaar bij te 

praten tijdens een gezellige borrel. 

Actualiteitencursussen op 18 mei 

Arbeidsrecht (3 PO NOvA)
prof. mr. Femke Laagland en prof. mr. Leonard Verburg

Migratierecht (3 PO NOvA)
mr. dr. Karin Zwaan en mr. dr. Tineke Strik

Zorgplicht van banken (3 PO NOvA)
prof. mr. Danny Busch

Personen- en familierecht, inclusief  
relatievermogensrecht (3 PO NOvA/ KNB)
prof. mr. André Nuytinck

Insolventierecht (3 PO NOvA/ KNB) 
prof. mr. Michael Veder

Agenda
15 mei Reüniebijeenkomst jaarlaag 1967

18 mei Actualiteitencursussen voor alumni

30 mei Symposium Gezondheidsrecht (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

14 juni Lezingenreeks Achter de schermen: Slot Loevestein

15 juni Onderwijsgolfdag

2 oktober Viering 20jarig bestaan Duale master Onderneming & Recht

6 oktober Radboud Recharge (diverse lezingen)

12 oktober Van der Grintenlezing door dr. Frans Timmermans

Tijd:  13.30-17.00 uur
Locatie:  Collegezalencomplex
Kosten:    95 euro (incl. studie-

materiaal, parkeerkaart 
en borrel na de cursus)

Aanmelden:   www.ru.nl/rechten/ 
actualiteitencursus 

www.ru.nl/rechten/alumni 
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Terug naar Lombok: boeiend reisverslag van 
emeritus-hoogleraar

Emeritus-hoogleraar Fons Strijbosch woonde begin jaren zeventig, aan 
de start van zijn wetenschappelijke loopbaan aan de rechtenfaculteit, 
twee jaar op Lombok, Indonesië. Ruim veertig jaar later keert hij terug, 
wat resulteert in zijn nieuwe boek ‘Terug naar Lombok’. Zijn werk van 
toen blijkt geheel vergeefs, maar Strijbosch kijkt niet om in wrok.

In Lombok bestudeerde Strijbosch veertig jaar geleden het lokale rechts
systeem, de adat, in een poging dit louter op gewoonte gebaseerde stelsel 
voor het eerst systematisch te beschrijven. Twee jaar lang woonde en 
werkte Strijbosch op Lombok, in 2012 keerde hij hier eindelijk terug, op 
zoek naar de sporen van zijn verleden. Terug naar Lombok is het nauwge
zette verslag van de reis die hij ondernam samen met dochter Siti, die 
haar vader wist over te halen om naar het land terug te keren.

Turbulente tijd
Strijbosch startte zijn onderzoek in 1971, in een turbulente tijd vlak na 
coup van Suharto. De vraag waarmee hij toen op reis ging: kan het lokale 
rechtssysteem – de adat – een bestendige pijler worden onder een nieuw 
juridisch stelsel voor het land? “De adat op schrift stellen is uiterst 
ingewikkeld, we konden toen alleen een eerste aanzet geven. “Het werk 
van Strijbosch en zijn collega’s kreeg geen vervolg. Het stelsel van nu 
noemt de auteur ‘een ratjetoe van systemen’: deels adatrecht, deels 
geschreven Indonesisch recht en ook nog eens gekruid met allerlei 
Nederlandse en internationale elementen.

Neem je verlies
Tijdens zijn reis vindt Strijbosch weinig sporen terug van zijn werk en 
verblijf van toen. Hij treft op Lombok tot zijn geluk een aantal oude 
bekenden, maar van zijn werk is niks meer over. De auteur is er niet 
rouwig om. “Ik stond aan het begin van mijn loopbaan, ik vond het een 
prachtig avontuur, heb prettig samengewerkt met de mensen daar en met 
de andere onderzoekers”.

Fons Strijbosch. Terug naar Lombok | Uitgever: Boekhandel Wouter 
Roelants Nijmegen | isbn 978 90 8267 850 5 | €15,. Bestellen via: 
Roelants@Roelants.nl

Feestelijk 2018: de Radboud Universiteit bestaat 
95 jaar

In 2018 bestaat de Radboud Universiteit 95 jaar. Dit viert de universiteit 
het hele jaar met verschillende activiteiten. Er is een gevarieerd programma 
voor studenten, medewerkers, alumni en inwoners van Nijmegen en 
omge ving. Met Radboud Invites bijvoorbeeld zet de universiteit op 6 oktober 
de deuren open en worden inwoners uit Nijmegen en omgeving uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen en ons onderzoek en onderwijs te ervaren. 
Voor onze alumni is er die dag een speciaal programma: Radboud Recharge. 
Meer informatie over alle activiteiten en wat er allemaal nog meer te doen 
is dit lustrumjaar vindt u op www.ru.nl/lustrum.
 

Carla Klaassen werkt mee aan rapport  
veiligheid defensie
 

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk ProcesrechtCarla 
Klaassen heeft als lid van de commissie Van der Veer 
meegewerkt aan een onderzoek naar de veiligheid binnen 
Defensie. Dit onderzoek is door voor malig minister Hennis 
geïnitieerd naar aanleiding van het mortier ongeval in Mali. 
De onderzoeks commissie bestond naast Jeroen van der Veer 

(voormalig CEO Shell; voorzitter) uit Dick Berlijn (voormalig commandant 
der strijdkrachten) en André de Jong (consultant). Vrijdag 19 januari 2018 
heeft de commissie haar rapport aangeboden aan minister Bijleveld. Het 
rapport heeft als titel “Het moet en kan veiliger” en daarmee is tegelijk de 
belangrijkste conclusie gegeven.

Hoge scores in Elsevier en Keuzegids

De masters Nederlands recht, Notarieel recht, Fiscaal recht en European 
Law van de Nijmeegse rechtenfaculteit staan op de eerste plaats in Elseviers 
‘Beste studies 2017’. Ook de Nijmeegse bacheloropleiding Rechtsgeleerd
heid scoort hoog en behaalt een tweede plaats in de ranking. In de Keuze
gids Universiteiten is deze bacheloropleiding zelfs  net als vorig jaar  eerste 
geworden. De onderzoeksmaster Onderneming & recht en de masterop
leiding Notarieel recht zijn volgens de Keuzegids Masters ook de beste 
van het land. De onderzoeksmaster krijgt zelfs het predicaat ‘topopleiding’ 
en behoort volgens de keuzegids tot de top van het Nederlandse onderwijs. 
Met name de deskundigheid van de docenten, faciliteiten en de inhoud van 
de programma’s werden hoog gewaardeerd door de Nijmeegse studenten.

nieuws
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Universitair nieuws
Driekwart van insectenpopulatie 
verdwenen

In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 
1989 de totale biomassa vliegende insecten met ruim 75 
procent afgenomen. De teruggang werd al vermoed, maar 
blijkt veel groter dan gedacht. Samen met Duitse collega’s 
publiceerden ecologen van de Radboud Universiteit deze 
bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS 
ONE.
 

Jongens profiteren van groter aantal 
meisjes op school

Jongens presteren beter op school wanneer er meer meis
jes bij hen op school zitten. Dat schrijven sociologen van de 
Radboud Universiteit in het wetenschappelijke tijdschrift 
School Effectiveness and School Improvement. Het onder
zoek benadrukt het belang van de verdeling tussen jongens 
en meisjes op scholen.

Ruimte voor de rivieren leidt tot 
meer biodiversiteit

Onderzoekers van de Radboud Universiteit en de 
Universiteit Utrecht hebben laten zien dat een lager over
stromingsrisico succesvol gecombineerd is met beginnend 
herstel van biodiversiteit. Meerdere bedreigde en 
beschermde soorten zijn aan het terugkeren in het 
Nederlandse rivierengebied.

Vrouwen minder pijngevoelig door 
kijken naar pijnlijke film

Vrouwen zijn gevoeliger voor pijn dan mannen, maar kunnen 
daar iets aan doen door films te kijken of te sporten. Dat 
blijkt uit het Groot Nationaal Onderzoek naar pijn, onder 
leiding van onderzoekers van het RadboudUMC. Meer dan 
9.000 Nederlanders deden mee aan het onderzoek.

26,5 procent vrouwelijke 
hoogleraren

Aan de Radboud Universiteit is 26,5 procent van de hoogle
raren vrouw, blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 
2017. Daarmee heeft de universiteit haar streefcijfer voor 
2020 – 25 procent vrouwelijke hoogleraren – voortijdig 
behaald. Het college van bestuur grijpt dit resultaat aan om 
de lat hoger te leggen en stelt als doel dat ten minste 30 
procent van de hoogleraren in 2020 vrouw is.

Meer Radboudnieuws: www.ru.nl

Onderzoekers SteR schrijven rapporten over 
voorstellen voor zorgmaatregelen

In opdracht van VGZ en het Zilveren Kruis hebben onderzoekers Lize Glas, 
Johan van de Gronden en Anne Looijestijn van het Onderzoek centrum voor 
Staat en Recht twee rapporten over uiteenlopende voorstellen voor zorgmaat
regelen geschreven. Het eerste rapport gaat specifiek in op het 
initiatiefwetsvoorstel tot een verbod op winstuitkering voor zorgver
zekeraars. De auteurs analyseren dit wetsvoor stel in het licht van het  
EUrecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het 
tweede rapport gaat in op een veelheid aan voor stellen: van de invoering van 
een nationaal zorgfonds tot voor schriften voor reclame. Deze voorstellen 
werden even eens geanalyseerd in het licht van het EUrecht en het EVRM.

Nieuw insolventierechtelijk onderzoek met vier 
promotieplaatsen

Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) start een onderzoeks
project dat zich richt op ondernemingen in financiële moeilijkheden. Vier 
promovendi worden aange steld die onderzoek zullen verrichten op het terrein 
van het insolventierecht. Het onderzoeksproject is een initiatief van Bas 
Kortmann, hoogleraar Burgerlijk recht, en Ben Schuijling, directeur van het 
OO&R, en wordt financieel ondersteund door stichting Ammodo. Binnen het 
insolventierecht is behoefte aan nieuw onderzoek als gevolg van de voortgaan
de digitalisering en internatio nalisering van het handelsver keer. De onderzoekers 
zullen zich onder meer buigen over de positie van werknemers in grensover
schrijdende faillisse menten en de juridische bescherming van persoonsgegevens.

Opening Graduate School of the Faculty of Law

In het najaar van 2017 is de Graduate School of the Faculty of Law (GSL) 
geopend. Met de GSL biedt de faculteit een inspirerende omgeving voor 
promovendi en helpt zij hen zich verder voor te bereiden op een academische 
carrière of op een loopbaan elders. Om de academische en algemene 
vaardigheden verder te ontwik kelen, ontvangen de promovendi vanuit de 
GSL een oplei dingsprogramma op maat. Het programma geldt zowel voor 
werknemerpromovendi, alsmede voor buitenpromovendi, contractpromo
vendi en junior docenten met een promotieopdracht. Op www.ru.nl/
rechten/graduateschool vindt u meer informatie. 

In memoriam Gerard Kamphuisen
 
Met droefenis heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud 
Universiteit kennis genomen van het overlijden van emeritus prof. mr. J. G. C. 
(Gerard) Kamphuisen. Prof. Kamphuisen is gedurende de periode 20002008 
werkzaam geweest als hoogleraar Verzekeringsrecht aan de faculteit. Hij 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderwijs en onderzoek op 
het terrein van het verzekeringsrecht. Prof. Kamphuisen kon putten uit een 
bijzonder rijke praktijkervaring. Met zorg en geestdrift onderhield hij de 
internationale samenwerkingsverbanden die de faculteit op het gebied van 
het verzekeringsrecht kende. De faculteit is dankbaar voor de werkzaam
heden die hij voor de faculteit en de universiteit heeft verricht. 
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Journalistiek was haar eerste keuze, vooral 
omdat ze van schrijven hield. Dus toog Laagland 
na haar middelbare school naar Utrecht, naar de 
School voor Journalistiek. Als derdejaars kreeg 
ze als opdracht rechtbankverslagen te schrijven. 
“Ik moest naar zowel straf als civiele en 
bestuurszaken. Ik weet nog dat ik in de 
rechtszaal zat en dacht: wauw, wat is dit een 
interessante wereld! Ik besefte dat het recht 
overal om ons heen is en heel bepalend voor de 
manier waarop we met elkaar samenleven. Ik 
heb de School voor Journalistiek afgemaakt en 
ben daarna rechten gaan studeren in Nijmegen.”

Als rechtenstudent interesseerde Laagland zich 
vooral voor Europees en internationaal recht. “Ik 
heb altijd veel belangstelling gehad voor de 
wereld om Nederland heen.” Na haar cum laude 
afstuderen werkte ze een aantal jaren in de 
advocatuur. “Dat is een mooie manier om het 
recht nog beter in de vingers te krijgen. Maar ik 
was vooral bezig met Nederlands recht. Na 
verloop van tijd ging het kriebelen en wilde ik 
me toch weer verdiepen in de Europese 
aspecten. Toen er een vacature op de faculteit 
was, heb ik meteen gereageerd. Mijn eerste 
werkdag voelde echt als thuiskomen.”

Als derdejaarsstudente 

journalistiek werd Femke Laagland 

gegrepen door het recht.  

Ze ging alsnog rechten studeren, 

promoveerde en is sinds 1 januari 

hoogleraar Arbeidsrecht. Laagland 

gaat zich vooral richten op de 

wissel werking tussen het 

Nederlandse en Europese recht. 

“Ik wil de Europese aspecten  

meer dan voorheen met onze 

arbeidsrechtelijke vakken 

vervlechten.”

Femke Laagland: 

“Mijn doel is studenten  
te enthousiasmeren voor  
de Europese invloeden  
op het arbeidsrecht” 
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Europese dimensie
De ‘passie voor de Europese dimensie’ uitte zich 
in haar proefschrift. Eind 2013 promoveerde ze 
bij hoogleraar Arbeidsrecht Leonard Verburg  
op de rol van Nederlandse werknemers bij 
grens overschrijdende juridische fusies.  
En nu, krap vier jaar later, is ze zelf hoogleraar 
Arbeidsrecht, in het bijzonder de Europees 
rechtelijke aspecten daarvan. “Ik had wel 
gehoopt, maar niet verwacht dat het zo snel zou 
gaan. Mijn ervaring in de advocatuur heeft zeker 
meegespeeld. Het scheelt als je in de advocatuur 
al veelvuldig praktijkcasus sen hebt moeten 
analyseren. En ik heb het geluk dat de faculteit 
grote waarde hecht aan het onderzoek en 
onderwijs op het terrein van het arbeidsrecht.”

Als hoogleraar gaat ze onderzoeken welke 
invloed Europa heeft op het Nederlandse 
arbeidsrecht en andersom. “Sommige aspecten 
van ons Nederlandse arbeidsrecht hebben een 
Europese oorsprong. Denk aan de bepalingen 
inzake overgang van onderneming en het gelijke 
behandelingsrecht. Je kunt dit type recht niet 
goed bestuderen, begrijpen en toepassen als je 
de Europese bron niet kent. Dus moet je de 
oorspronkelijke richtlijn, liefst in een van de 
officiële talen van de Europese Unie, erbij 
pakken om te achterhalen wat is bedoeld. Mijn 
streven is om de Europese aspecten meer dan 
voorheen met onze arbeidsrechtelijke vakken te 
vervlechten.”

Het arbeidsrecht staat de komende jaren voor 
tal van uitdagingen, zegt Laagland. “Werkenden 
zullen er altijd zijn, maar de manier waarop het 
werk wordt verricht, verandert. Door 
bijvoorbeeld globalisering, digitalisering en het 
gebruik van payrollconstructies wordt de 
relatie tussen werknemer en werkgever steeds 
complexer. Die complexiteit past niet altijd 
goed binnen het systeem van de wet op de 

arbeidsovereenkomst uit 1907. We zullen 
moeten nagaan hoe we ons arbeidsovereen
komstenrecht toekomstbestendig kunnen 
maken. Zelf zal ik vooral onderzoeken welke rol 
het Europees recht hierbij speelt.” 

Perfecte match
Met de benoeming van Laagland heeft de 
faculteit voor het eerst in haar bestaan twee 
fulltime hoogleraren Arbeidsrecht. Dat is geen 
toeval. “Vroeger kon je denken: het arbeids
recht is boek 7, titel 10 BW. Doordat de wijze 
van werken verandert, raakt het arbeidsrecht 
steeds meer aan andere rechtsgebieden. Dat 
leidt tot spanningen. De afgelopen jaren zijn 
bijvoorbeeld het arbeidsrecht en het faillisse
mentsrecht flink gebotst. Om daarover vanuit 
arbeidsrechtelijk perspectief iets zinnigs te 
kunnen zeggen, moet je ook het faillisse
mentsrecht beheersen. Tel daarbij de groeiende 
Europese invloeden en ik denk dat een tweede 
leerstoel gerechtvaardigd is.”

De afstemming met de andere hoogleraar, 
Leonard Verburg, verloopt volgens Laagland 
uitstekend. “Ik overleg vaak met hem, want er 
komt als beginnend hoogleraar veel op je af en 
dan is het fijn om even te sparren. We hebben 
allebei een enorme passie voor het recht en 
vullen elkaar goed aan, maar zijn als persoon en 
als wetenschapper ook verschillend. Die verschil
len respecteren we en dat wederzijdse respect 
maakt dat we als een soort tandem samenwerken. 
Het is een perfecte match.” Het arbeidsrechtelijk 
onderzoek valt in Nijmegen onder het Onderzoek
centrum Onderneming & Recht (OO&R). Dat 
centrum heeft verschillende doelstellingen. Eén 
is om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te 
brengen, een andere is internationalisering. “Dat 
omvat onder meer de invloed die Europa en 
andere lidstaten hebben op de manier waarop 
wij in Nederland met het recht omgaan. Die 
internationalisering zit door het hele OO&R 
verweven en daar past mijn leerstoel mooi in.”

Digitalisering
Naast het onderzoek wil Laagland veel energie 
steken in het onderwijs en de vernieuwing 
daarvan. “Ik vond het als student geweldig om 

in zo’n grote collegezaal te zitten. Je bouwt een 
netwerk op, scherpt je denken en ziet een 
hoogleraar in al zijn of haar bevlogenheid ver
tellen over het recht.” Toch gaan er soms stem
men op om de colleges te vervangen door 
digitaal contact tussen student en hoogleraar. 
Laagland zou dit jammer vinden en gebruikt de 
digitale middelen liever om de colleges te onder
steunen. “Hoe we de digitale mogelijk heden 
inzetten, is afhankelijk van de fase van de studie.”

Voor het bachelorvak heeft de sectie een 
elearning gemaakt. Via filmpjes kunnen 
studenten testen of ze de tentamenstof 
voldoende beheersen. In het masteronderwijs 
gaat de vaksectie komend jaar aan de slag met 
de applicatie TrainTool. Daarmee kunnen 
studenten gespreksvaardigheden oefenen, 
videomateriaal uitwisselen en feedback aan 
elkaar geven. “Concreet vragen we studenten 
om een betoog op een juridische stelling op te 
nemen en voor te leggen aan medestudenten. 
Op basis van de feedback neemt de student het 
betoog opnieuw op. Die laatste versie wordt 
door de docent beoordeeld. Zo toetsen we de 
mondelinge vaardigheden én zorgen we ervoor 
dat alle studenten zich al vóór de werkgroep in 
de stelling hebben verdiept.” 

De wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek 
geeft Laagland veel voldoening. “Ik deel mijn 
onderzoeksresultaten graag. Mijn doel is 
studenten te enthousiasmeren voor de Europese 
invloeden op het Nederlandse arbeidsrecht. Zo 
hoop ik studenten te prikkelen en te laten zien 
hoe intellectueel uitdagend het recht is. Het is 
geweldig als ik dat enthousiasme terugzie bij 
studenten. Daar doe ik het uiteindelijk voor.”

“De relatie tussen werknemer 
en werkgever wordt steeds 

complexer.”
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Promoties 
Overlijden in detentie
Welke verplichtingen hebben overheden 
die zijn gebonden aan het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens om 
overlijden van gedetineerden te voor
komen? Wat dienen overheden op grond 
van dit verdrag te doen om effectief 
onderzoek te verrichten wanneer een 
gedetineerde overlijdt? Deze vragen heeft 
Eveline Thoonen onderzocht in haar 
proefschrift. Daarnaast onderzocht zij of 
het Nederlandse juridische kader waar
borgen bevat om aan voornoemde ver
dragsverplichtingen te voldoen.

Geprivatiseerd bouwtoezicht is wel 
veilig
De brand in de Londense Grenfell Tower 
op 14 juni 2017 heeft 80 dodelijke slacht
offers tot gevolg gehad. Zoals de meeste 
Europese landen heeft Engeland gedeel
telijk geprivatiseerd bouwtoezicht om de 
bouwkwaliteit te verhogen. In de media is 
als kritiek geuit dat deze gedeeltelijke pri
vatisering leidt tot gevaarlijke situaties. 
De kans op onveilige situaties is na de 
invoering van het nieuwe Nederlandse 
stelsel van kwaliteitsborging echter klei
ner, blijkt uit het promotieonderzoek van 
Peter de Haan. Onder het stelsel van 
kwaliteitsborging zal een private kwali
teitsborger beoordelen of het voltooide 
bouwwerk aan de bouwtechnische voor
schriften voldoet. 

Verhandelbare emissierechten in 
broeikasgassen
Het Europees Emissiehandelsysteem 
(ETS) is een belangrijk mechanisme van 
de EU voor de aanpak van klimaatveran
dering door middel van een mitigatie in 
de broeikasgasuitstoot. Ted Thurlings 
onderzocht de implementatie en uitvoe
ring van het ETS in Nederland. Er werd 
getoetst of de Nederlandse implementa
tie en uitvoering aan de EUregelgeving 
met betrekking tot het ETS voldoen. Waar 
zich knelpunten voordeden, werden con
crete oplossingen geformuleerd. 

Het onderzoek in de 
enquêteprocedure
De enquêteprocedure is de belangrijkste 
procedure waarin ondernemingsrechtelij
ke geschillen worden beslist. De kern 
daarvan is het onderzoek. Er is veel kritiek 
op de wijze waarop het onderzoek wordt 
uitgevoerd, omdat de rechtsbescherming 
in de onderzoeksfase onvoldoende wordt 
gevonden. Te veel rechtsbescherming is 
echter ook niet goed, omdat het onder
zoek daardoor langer duurt en duurder 
wordt. Er moet een evenwicht worden 
gevonden. Waar dat evenwicht ligt, is 
afhankelijk van het type enquête. Het 
doel van Ruud Hermans’ proefschrift is 
tweeërlei: normatief beschrijven hoe de 
onderzoekers het onderzoek behoren uit 
te voeren en hoe de Ondernemingskamer 
het onderzoek moet aansturen. 

Economisch belang zonder aandeel
Gosse Oosterhoff onderzocht de mogelij
ke inbedding van synthetische belangen 
in het vennootschapsrecht. Oosterhoff 
concludeert onder meer dat aan de hou
ders van bepaalde synthetische (economi
sche) belangen ook enquêterecht toe
komt, en dat een aandeelhouder zonder 
economisch belang soms geen stemrecht 
moet kunnen uitoefenen. Het vennoot
schapsrecht kan zo oplossingen bieden bij 
het beteugelen van controversieel gebruik 
van synthetische belangen.

Bescherming van 
beursvennootschappen door 
uitgifte van preferente aandelen
Robrecht Timmermans zet in zijn proef
schrift uiteen hoe beursgenoteerde ven
nootschappen met statutaire zetel in 
Nederland zich kunnen beschermen door 
middel van uitgifte van preferente 
beschermingsaandelen. Hij geeft inzicht 
in het proces vanaf het moment van 
implementatie van preferente bescher
mingsaandelen tot aan de dag waarop zij 
na te zijn uitgegeven, worden ingetrok
ken. Uit het onderzoek van Timmermans 
blijkt dat meer dan de helft van de 
Nederlandse beursgenoteerde vennoot
schappen zich kan beschermen door uit
gifte van preferente aandelen. Hij conclu
deert dat de uitgifte van preferente 

onderzoek

aandelen een ideaal middel is om vennoot
schappen te beschermen tegen een breed 
scala van ongewenste externe invloeden. 

De beroepsethiek van 
asieladvocaten in de praktijk
Asieladvocaten zijn regelmatig onderwerp 
van publiek debat. Enerzijds worden ze 
daarin neergezet als enkel uit op winstbe
jag, anderzijds worden ze geportretteerd 
als activisten die het rechtssysteem frus
treren. Hoe opereren deze advocaten bin
nen het systeem? En vooral, waarom? Hoe 
motiveren zij hun beslissingen? In het bij
staan van cliënten in asielprocedures op 
basis van gefinancierde rechtsbijstand 
hebben advocaten te maken met verschil
lende belangen: het cliënt belang, het 
publiek belang van de goede rechtsbede
ling en het eigen financieel belang in het 
draaiend houden van hun praktijk. Het 
onderzoek van Tamara Butter geeft 
inzicht in deze belangenafweging en de 
morele redeneringen die hierbij een rol 
spelen. 

Onschuldig totdat het tegendeel is 
bewezen? 
Dat men in strafzaken voor onschuldig 
moet worden gehouden totdat het tegen
deel is bewezen, is een algemeen aanvaard 
rechtsprincipe. Toch bestaan rondom deze 
onschuldpresumptie vele vragen. Wat 
betekent het nu eigenlijk iemand voor 
onschuldig te houden? Heeft de verdachte 
ook dat recht als het bewijs tegen hem 
overweldigend is? En wanneer is het 
tegendeel afdoende bewezen? Zomaar wat 
vragen die de onschuldpresumptie 
oproept en die Joeri Bemelmans onder
zocht. Vanuit vier perspectieven (histo
risch, theoretisch, verdragsrechtelijk, en 
Nederlands strafprocesrechtelijk) gaat hij 
na wat de precieze inhoud van en grenzen 
aan het rechtsbeginsel zijn en of het in het 
Nederlandse strafproces goed functio
neert. Joeri Bemelmans is cum laude 
gepromoveerd.

Verlofstelsels in strijd met 
mensenrechten?
In de Nederlandse strafrechtspleging stel
len elk jaar duizenden mensen hoger 
beroep of cassatie in tegen uitspraken van 
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rechtbanken of gerechtshoven. Sinds 
enkele jaren vinden deze mensen echter 
zogeheten verlofstelsels op hun weg rich
ting herbeoordeling in hoger beroep of 
cassatie. Een verlofstelsel geeft de hogere 
rechter de mogelijkheid om de toegang 
tot beroep te weigeren aan de hand van 
een zeer open maatstaf of omdat het 
beroep evident ongegrond is (vrije en 
inhoudelijke verlofstelsels). Aangezien 
een verlofstelsel aan de hogere rechter 
zelf behoorlijk veel ruimte geeft een 
rechtsmiddel al bij de poort te weigeren, 
rijst de vraag of verlofstelsels in strijd 
kunnen komen met het mensenrecht op 
een eerlijk proces en het mensenrecht op 
review van een strafrechtelijke veroorde
ling. Geert Pesselse concludeert dat vrije 
verlofstelsels in hoger beroep ontoelaat
baar zijn, inhoudelijke verlofstelsels in 
hoger beroep aanvaardbaar kunnen zijn – 
mits met voldoende waarborgen omkleed 
– en verlofstelsels in cassatie vrijwel altijd 
toelaatbaar zijn.

Benoemingen, prijzen 
en prestaties

Masha Fedorova benoemd tot 
hoogleraar Straf(proces)recht
Masha Fedorova is benoemd tot hoogle
raar Straf(proces)recht bij de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Radboud 
Universiteit. In 2012 promoveerde 
Fedorova op het proefschrift ‘The 
Principle of Equality of Arms in 
International Criminal Proceedings’. Na 
voltooiing van haar promotietraject werd 
ze universitair docent bij de vaksectie 
Strafrecht van de Nijmeegse rechtenfa
culteit. Sinds 2016 is zij werkzaam als uni
versitair hoofddocent Straf(proces)recht.

Femke Laagland benoemd tot 
hoogleraar Arbeidsrecht, in het 
bijzonder de Europeesrechtelijke 
aspecten daarvan
Femke Laagland is benoemd tot hoogle
raar Arbeidsrecht, in het bijzonder de 
Europeesrechtelijke aspecten daarvan bij 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Radboud Universiteit. Sinds 1 januari 2014 

is zij als universitair hoofddocent verbon
den aan de vaksectie Sociaal recht. In haar 
onderzoek houdt Laagland zich bezig met 
het arbeidsrecht, met een nadruk op de 
invloed die Europa heeft op de vormge
ving van nationale arbeidsrechtelijke 
regelgeving. Ook grensoverschrijdende 
arbeid heeft haar aandacht.

Corjo Jansen benoemd tot lid van de 
Academia Europaea
Hoogleraar Rechtsgeschiedenis en 
Burgerlijk recht Corjo Jansen is benoemd 
tot lid van de Academia Europaea, het 
Europese genootschap van wetenschap
pers die behoren tot de mondiale top. In 
de Academia Europaea zijn ruim tweedui
zend topwetenschappers uit Europa ver
zameld over de hele breedte van de 
wetenschap. Jaarlijks worden de meest 
aansprekende internationale kandidaten 
uitgekozen.

Anne Mennens ontvangt een 
Christine Mohrmannstipendium
De Radboud Universiteit reikt jaarlijks aan 
tien vrouwelijke promovendi het Christine 
Mohrmannstipendium uit. Doel van het 
stipendium is de onderzoeksters aan te 
moedigen hun wetenschappelijke loop
baan na de voltooiing van hun proefschrift 
voort te zetten. Vanuit de rechtenfaculteit 
mocht promovenda Anne Mennens een 
van de stipendia in ontvangst nemen. 
Mennens schrijft een proefschrift over 
het preinsolventieakkoord en het onder
zoek omvat een rechtsvergelijking met 
het Engelse recht. Het stipendium maakt 
het mogelijk voor Mennens onderzoek te 
doen in Oxford aan het Commercial Law 
Centre.

Madeline Garlick wint eerste prijs 
Max van der Stoel Human Rights 
Award
Madeline Garlick, onderzoekster bij het 
Centrum voor Migratierecht, ontving de 
Max van der Stoel Human Rights Award 
voor haar (cum laude) proefschrift 
‘Solidarity under Strain’, over solidariteit 
en eerlijke verdeling van verantwoorde
lijkheden in recht en praktijk als het gaat 
om de internationale bescherming van 
vluchtelingen in de Europese Unie. In de 

categorie masterscripties werd (oud)stu
dent Sam Mosallai tweede. Tilburg 
University reikt sinds 1995 deze award uit 
aan onderzoekers die een wetenschappe
lijke bijdrage hebben geleverd op het 
gebied van mensenrechten.

Bjorn Eggen wint Scriptieprijs 
Staatsrechtkring 2017
Bjorn Eggen, promovendus bij de vaksec
tie Straf(proces)recht, heeft tijdens de 
jaarlijkse Staatsrechtconferentie de 
Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2017 
gewonnen. Eggen schreef een dubbelscrip
tie voor de masters Staats en bestuurs
recht en Strafrecht en werd begeleid door 
universitair hoofddocent Rian de Jong en 
hoogleraar Bestuurssanctierecht Henny 
Sackers. Eggen onderzocht in zijn scriptie 
de strafrechtelijke handhaving van verwij
deringsbevelen en gebiedsontzeggingen 
naar aanleiding van openbareordeversto
ringen

Bruno van Ravels en Bas Kortmann in 
Tijdelijke commissie 
mijnbouwschade Groningen
Hoogleraar Onderneming en Overheid 
Bruno van Ravels en hoogleraar Burgerlijk 
recht Bas Kortmann zijn benoemd tot lid 
van de Tijdelijke commissie mijnbouwscha
de Groningen en de deelcommissie mijn
bouwschade voor de afwikkeling van scha
declaims in het aardbevingsgebied. Van 
Ravels wordt voorzitter van de Tijdelijke 
commissie mijnbouwschade en de deel
commissie mijnbouwschade, Kortmann zal 
optreden als plaatsvervangend voorzitter.
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postacademisch

CPO webinars 

Uw kennis aanscherpen waar en wanneer het u uitkomt? Dat kan met de 
webinars van het CPO. In korte tijd bent u op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen in uw rechtsgebied. Zonder daarvoor de deur uit te 
hoeven. U kunt webinars live bekijken of later terugkijken op een moment 
dat het u schikt. Kijk op www.cpo.nl/webinars voor meer informatie. 

Daarom webinars
• Gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek of thuis 
• Kijk live of op een zelfgekozen moment 
• Gerenommeerde docenten die blijven boeien 
• Heldere en gestructureerde uiteenzetting van de stof 
• Voldoende tijd om vragen te stellen aan de docent 

 

Nu ook open inschrijving voor 
Specialisatieopleiding Insolventierecht voor 
banken

Al 20 jaar organiseert het CPO de specialisatieopleiding 'Insolventierecht 
voor banken' inhouse bij o.a. de ABN AMRO bank en Rabobank. De 
opleiding is indertijd opgezet voor de ABN AMRO bank en is sindsdien 
gevolgd door medewerkers van vrijwel alle Nederlandse banken. 
Inmiddels telt de opleiding meer dan 1000 ouddeelnemers. Voor  
het eerst wordt de opleiding nu aangeboden via open inschrijving.
De opleiding biedt een verdiepende kennis van het insolventierecht,  
de belangrijke zekerheidsrechten en geeft inzicht in de positie en de 
verschillende verhaalsmogelijkheden van de bank. De opleiding richt  
zich in beginsel op nietjuristen, maar wordt ook door juristen gevolgd.  
De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd en is zeer geschikt voor 
eenieder die zich bezighoudt met financieringen en de risico's daarvan. 
Meer informatie: www.cpo.nl 

Commercial Law Lectures 

De praktijk van juristen wordt steeds internationaler. Het CPO biedt 
opleidingen en cursussen waarmee u grensoverschrijdende vraagstukken 
kunt doorgronden en leert van en over andere rechtsstelsels. Nieuw zijn 
de Commercial Law Lectures: lezingen door internationale topsprekers.  
U leert van en gaat in gesprek met internationale, gerenommeerde 
experts. Voor meer inzicht en een scherpe internationale blik.

Doelgroep:  Praktijkjuristen met een commerciële, grensoverschrijdende 
praktijk.

Prijs:   € 395, per lezing. Schrijft u zich in voor twee lezingen, dan 
betaalt u voor de tweede lezing € 350,. Voor promovendi 
geldt een tarief van € 175,. 

Tijd en locatie:   De lezingen vinden plaats op een vrijdagmiddag van 15.30 
uur tot 17.30 uur in Amsterdam en worden afgesloten met 
een borrel. 

Punten:  2 PO punten NOvA per lezing

Lectures 2018
• 15 juni 2018  Professor Guido Ferrarini (Business Law, University of Genoa)   

Brexit and the financial markets
• 12 oktober 2018  Professor Ewan McKendrick (English Private Law, Oxford 

University)  Boilerplate clauses
• 30 november 2018  Hamish Anderson (Norton Rose Fulbright London)   

English insolvency law for Dutch users. 

Voor meer informatie of inschrijven gaat u naar www.cpo.nl/lectures
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Cursuskalender
In de komende periode verzorgt het CPO (Centrum voor Post-
academisch Juridisch Onderwijs) onder meer de volgende cursussen: 

Heeft u uw kortingscode al verzilverd? 

Het CPO heeft een kortingsactie voor alumni: u krijgt een kortingscode 
voor een uur gratis onderwijs. Voor een cursus van 6 POpunten 
betaalt u bijvoorbeeld € 529, i.p.v. € 635,, en voor een cursus van  
12 POpunten betaalt u € 976, i.p.v. € 1.065,. U kunt deze kortings
code dit jaar eenmaal gebruiken. Wilt u gebruik maken van dit 
aanbod? U kunt bij uw aanmelding voor een cursus de kortingscode 
‘alumni2018’ invullen. 

De complexe juridische aspecten bij ziekte 
15 mei 2018 Utrecht € 635, 6 PO
 
Actualiteiten Financieel Toezichtrecht 
16 en 30 mei 2018 Amsterdam € 1.065, 12 PO
 
Actualiteiten Bestuursrecht 
17 mei 2018 Nijmegen € 635, 6 PO
 
Duits voor juristen 
17 mei 2018  Nijmegen € 403, 6 PO 

Gesellschaftsrecht & Rechtsdurchsetzung und Insolvenzrecht 
17 en 18 mei 2018  Brussel € 572, 12 PO
 
Masterclass De Deskundige Maakt het Verschil 
22 mei 2018 Amsterdam € 545, 4 PO
 
Actualiteiten bestuurlijke boete 
24 mei 2018 Rotterdam € 545, 4 PO
 
Actualiteiten in kartelschadezaken: de richtlijn, torpedo’s, passing-
on en andere kwesties 
24 mei 2018 Amsterdam € 545, 4 PO
 
Masterclass Juridische aspecten van short stay, Airbnb en andere 
vormen van kort verhuur 
29 mei 2018 Utrecht € 375, 3 PO
 
Beginselen conflicthantering 
29 mei en 14 juni 2018 Nijmegen € 795, 8 PO
 
Masterclass Decision Analysis in Litigation: Procederen of 
schikken? 
31 mei 2018 Oegstgeest € 635, 6 PO 

De verdwenen nalatenschap 
5 juni 2018 Arnhem € 375, 3 PO 

«JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden 
6 juni 2018 Amsterdam €699,951 4 PO
 
Actualiteiten Personen- en familierecht 
7 juni 2018 Nijmegen € 490,50 4 PO 

Financiering van de MKB-onderneming 
12 en 26 juni 2018 Utrecht € 1.065, 12 PO 

Actualiteiten Migratierecht 
13 juni 2018 Nijmegen € 571,50 6 PO
 
Brexit and the financial markets 
15 juni 2018 Amsterdam € 395, 2 PO
 
Ruimtelijk bestuursrecht in de praktijk 
19 juni 2018 Nijmegen € 635, 6 PO

Masterclass Privacy & Cybersecurity 
19 juni 2018  Amsterdam € 375, 3 PO 

Actualiteiten Insolventierecht 
3 juli 2018 Utrecht € 635, 6 PO
 
Opleiding Insolventierecht voor curatoren 
Start 6 september 2018 t/m maart 2019 Nijmegen € 2.590, 28 PO
 
Masterclass Procederen in de VS 
4 oktober 2018 Amsterdam € 635, 4 PO
 
Actualiteiten insolventierecht in rechtsvergelijkend perspectief 
4 oktober 2018 Athene   6 PO
 
Global class actions and investors’ litigation 
5 oktober 2018 Amsterdam € 635, 4 PO
 
«JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden 
11 oktober 2018 Amsterdam € 699,951 4 PO
 
Boiler plate clauses 
12 oktober 2018 Amsterdam € 395, 2 PO
 
Masterclass Strafrechtadvocaat in verhoor 
19 en 20 november 2018 Putten € 1.795, 16 PO
 
«JOR» Actueel Ondernemingsrecht 
22 november 2018  Amsterdam € 699,951 4 PO
 
Duits voor juristen 
29 november 2018 Nijmegen € 403, 6 PO
 
English insolvency law for Dutch users 
30 november 2018 Amsterdam € 395, 2 PO
 
«JOR» Actueel Effectenrecht 
11 december 2018  Amsterdam €699,951  4 PO

1 Alle cursusprijzen, m.u.v. de prijs van de «JOR» Actueel cursussen en 
webinars, zijn vrijgesteld van btw.
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Onderwijsvernieuwing

Kennisclips
De meest gebruikte digitale vorm van onderwijs binnen de rechten
faculteit is de kennisclip. Een kennisclip is een korte film van ongeveer  
tien minuten waarin een spreker zich toespitst op een specifiek 
onderwerp ter verdieping. Kennisclips vormen een goede toevoeging  
op het reguliere onderwijs. Het geeft studenten namelijk de kans 
gestructureerd en in eigen tempo kennis tot zich te nemen. Kennisclips 
kunnen altijd worden teruggekeken en zijn vaak tijdloos van aard.  
Dit geeft docenten de mogelijkheid om tijdens contacturen meer  
de nadruk te leggen op interactie, wat significant bijdraagt aan de 
leerprestatie. Cursussen waarbij kennisclips zijn ingezet, werden 
beduidend hoger gewaardeerd door de Nijmeegse studenten.

Ruim 100 clips en twee E-learningmodules
Niek Tönissen werkt sinds 2,5 jaar bij de rechtenfaculteit als coördinator 
online onderwijs. In deze periode heeft hij de inzet van digitale hulpmid
delen binnen het onderwijs een flinke boost kunnen geven. Inmiddels zijn 
er ruim 100 kennisclips en twee complete Elearningmodules opgenomen.

Recht, hoe zit ‘t nou echt?
Op het YouTubekanaal ‘Rechten Nijmegen’ kunt u als alumnus ook 
diverse kennisclips van de rechtenfaculteit bekijken. In de serie ‘Recht, 
hoe zit ’t nou echt?’ gaan topdocenten van de faculteit in op actuele 
juridische zaken. Laat u informeren en inspireren. 

“De faculteit kan meer gebruikmaken van de digitale mogelijkheden in het 
onderwijs, vooral om interactie te creëren. Fysiek bij elkaar komen, dat blijven 
we zeker doen, maar de basisstof van de hoorcolleges kun je van tevoren 
opnemen. Dan is er tijdens de bijeenkomst meer ruimte voor verdieping.”

Steven Bartels,  
hoogleraar Burgerlijk recht:

“Mede door de enthousiaste reacties van zowel docenten als studenten is er 
een enorme toename van kennisclips op de faculteit. We kunnen ondertussen 
stellen dat kennisclips onderdeel zijn geworden van het onderwijs; bij sommige 
vakken zijn ze niet meer weg te denken. Deze lijn gaan we in de toekomst 
doorzetten. Er is nog zoveel mogelijk op het gebied van de kennisclip.”

Niek Tönissen,  
coördinator online onderwijs:

De Radboud Universiteit ontplooit diverse activiteiten om het onderwijs verder te verrijken met behulp van 
ICT. Het streven is ervoor te zorgen dat voorzieningen, zoals de digitale leeromgeving, optimaal aansluiten 
bij de behoeften en belevings wereld van de student van nu en in de toekomst. Binnen de rechtenfaculteit 
kunnen docenten reeds diverse digitale hulpmiddelen inzetten bij hun vakken, zoals kennisclips, 
weblectures, digitale toetsmethodes en enquête-tools.

RadboudRechten   april 2018
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Steun voor studenten

De Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN) biedt studenten een 
financiële bijdrage voor hun studieverblijf in het buiten land: de ‘Club van 
2014’gift. Het afgelopen jaar hebben maar liefst 70 studenten van de 
Nijmeegse rechten faculteit deze gift van de SRN mogen ontvangen. 
Ook nietNijmeegse studenten ontvingen een gift. Zo konden Scott 
Traynor uit Schotland en Megan Lee uit ZuidAfrika dankzij de steun van 
de SRN in Nijmegen komen studeren. Tevens heeft  alumnus mr. Tom 
Booms een gift mogen ont vang en ter ondersteuning van zijn 
onderzoeksperiode aan de Uni ver siteit van Californië, Berkeley.

Gift van alumni naar 70 studenten

“Studying for a semester abroad at Radboud University during my Bachelor’s 
degree was an unforgettable experience. So, you can imagine how thrilled I 
was to be accepted back to the university to complete my Master’s in 
European Law this year. I am extremely grateful to have been granted the 
LAN Donation this year which has helped me to finance my Master’s at 
Radboud. I would like to thank all those who have made the donation 
possible as it has allowed me to return to such a wonderful city.”  
Scott Traynor, Schotland

“To alumni Radboud Law Faculty  thank you so much for giving me this 
amazing opportunity to come and live and study abroad! I have had an 
incredible time so far and have really enjoyed exploring the Netherlands and 
meeting new people from all over the world. The courses which I have taken 
have allowed me to learn about EU law, experience a different perspective on 
international law and even given me the opportunity to delve into other 
disciplines, such as sociology. Overall, this has been a lifetime experience.” 
Megan Lee, Zuid-Afrika

Het facultaire excellentieprogramma Law Extra biedt een extra uitdaging 
naast de reguliere  hoogwaardige  bachelor opleiding. Het programma is er 
voor studenten die in hun eerste studiejaar uitstekend hebben gepresteerd 
en in staat en bereid zijn extra tijd en energie te investeren. Het programma 
duurt ruim twee jaar en bestaat uit verdiepende vakken met topdocenten en 
juristen uit de praktijk, summer courses en studieperiodes in het buitenland. 
De studenten schrijven tevens een bijdrage voor het boek “Causaliteit. 
Opstellen over causaliteit in het privaat, straf en bestuursrecht”. Vijftien 
studenten van de zesde lichting van Law Extra ontvingen in december een 
speciaal honourscertificaat. Familie en vrienden waren uitgenodigd om de 
uitreiking bij te wonen. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de faculteit te steunen? 
www.ru.nl/rechten/clubvan2014

Uitreiking certificaten 
excellentieprogramma
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15



“Bij boilerroomfraude proberen malafide 
financiële beleggingsondernemingen via cold 
calling, email en sociale media zogenaamde 
pennystockaandelen te verkopen aan argeloze 
consumenten. Boilerroomfraude maakt veel 
slachtoffers en dat zijn niet alleen naïevelingen 
of hebzuchtige beleggers. Deze fraude is zo 
goed georganiseerd dat veel consumenten niet 
eens doorhebben dat ze zijn opgelicht. En door 
een gebrek aan opsporingscapaciteit wereldwijd 
hebben de fraudeurs weinig te vrezen.”

In zijn boek Share Fraud & Boiler Room Scams 
Exposed doet Roest verschillende aanbevelingen 

om deze vorm van fraude te bestrijden, zoals 
meer (internationale) samenwerking in de 
opsporing. “Wat betreft de Nederlandse 
situatie pleit ik voor meer publiekprivate 
samenwerking met vertegenwoordigers van 
verenigingen van gedupeerde partijen. Als de 
overheid geen capaciteit heeft om zulke fraude 
te onderzoeken, moet het OM verifieerbare 
informatie, zoals bankrekeningnummers,  
zo snel mogelijk aan de private partijen 
verstrekken. Die kunnen dan civiele procedures 
starten tegen fraudeurs, faciliterende banken 
en tussenpersonen.”

Alumnus Frans Roest (61) heeft de afgelopen jaren naam gemaakt als 

beleggingsfraudedeskundige. Dit jaar verschijnt zijn tweede boek over  

dit onderwerp: een Engelstalig ebook over boilerroomfraude.

Frans Roest 

“ Veel mensen hebben niet eens  
door dat ze zijn opgelicht”

Fraudehelpdesk
Roest houdt zich al bijna twintig jaar bezig met 
het fenomeen beleggingsfraude. In 1999 kwam 
hij  als medewerker van het Openbaar 
Ministerie  in aanraking met zijn eerste grote 
zaak. “De hoofdverdachten werden grotendeels 
vrijgesproken, maar de zaak triggerde mij om 
me meer in deze materie te verdiepen. Ik wist 
dat zulke fraude niet met alleen repressie was te 
stoppen. Als beleidsmedewerker onder 
fraudeofficier van justitie Fred Speijers heb ik in 
2006, samen met enkele private partijen, 
gepleit voor meer preventie en de oprichting 
van een soort fraudehelpdesk. Die desk is er 
een paar jaar later inderdaad gekomen.”

In 2009 publiceerde Roest zijn eerste boek: 
Beleggen in gebakken lucht. Herkennen, bestrijden 
en voorkomen van fraude met beleggingsproduc-
ten. “Daarmee heb ik het fenomeen beleg
gingsfraude in Nederland op de kaart willen 
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zetten. In het boek bespreek ik, samen met 
Rogier Stijnen, alle vormen van beleggings
fraude en leg ik uit hoe je een beleggingsfraude 
in wording kunt herkennen aan de hand van een 
aantal red flags. Het boek besteedt aandacht 
aan strafvorderlijke, bestuursrechtelijke, 
civielrechtelijke handhaving en aan preventie.”

Vikingen
Roest studeerde tussen 1978 en 1983 rechten  
in Nijmegen. “Eigenlijk wilde ik geschiedenis 
doen. Dat is echt een passie van me. Op de 
middelbare school schreef ik werkstukken over 
Napoleon en de Vikingen. Maar vanwege de 
werkloosheid onder afgestudeerde historici 
adviseerde mijn vader me om rechten te gaan 
studeren. Ik heb daar geen minuut spijt van 
gehad. In het eerste jaar kregen we vakken als 
rechtsgeschiedenis en Romeins recht. Ik voelde 
me als een vis in het water en verslond de 
rechtenboeken.”

Naast zijn studie (19781983) werkte Roest voor 
de wetswinkel in Venlo, waar hij in aanraking 
kwam met tal van juridische problemen. “Ik 
voelde me aangetrokken door de sociale 
advocatuur en de mens achter de problematiek. 
Daarom koos ik in het vierde en vijfde jaar als 
hoofdvakken straf(proces)recht en criminologie, 
met als bijvakken penologie, penitentiair recht, 
forensische psychiatrie en kinderstrafrecht.”
Zijn afstudeerscriptie ging over de inzet van 
rechterlijke bevelen ter handhaving van de 
openbare orde (artikel 540 e.v. Sv). “Dat was me 
ingegeven door professor Corstens. Tijdens 
mijn studie waren er geregeld krakersrellen in 
Nijmegen; mijn scriptie was dus bijzonder 
actueel. Een paar jaar later was ik positief 
verrast dat professor Corstens mijn scriptie 
twee keer aanhaalde in zijn handboek Het 
Nederlands strafprocesrecht.”

Draai gevonden
Ook met een rechtenbul op zak lagen de  
banen midden jaren tachtig niet voor het 
oprapen. Roest verstuurde tientallen 
vruchteloze sollicitaties vóór Corstens belde  
dat het arrondissementsparket in Arnhem 
parket secretarissen zocht. “Een maand later  
kon ik al aan de slag.”

Omdat Roest een Belgische vriendin had, vroeg 
en kreeg hij overplaatsing naar het arrondisse
ments parket Breda. “Daar heb ik echt mijn draai 
gevonden. Ik heb er jaren gewerkt als (senior) 
parketsecretaris met wisselende taakaccenten. 
Ik beoordeelde strafzaken, formuleerde afdoen
ingsvoorstellen en legde die vervolgens voor 
aan de officier van justitie. Ik heb een breed 
scala aan strafzaken voorbewerkt: van zedenzaken 
en zware geweldzaken tot complexe fraudezaken.” 

Tijdens zijn periode in Breda gaf hij naar eigen 
zeggen regelmatig gevraagd en ongevraagd 
adviezen aan de parketleiding. “Vaak vond  
ik dat zaken anders of beter georganiseerd 
konden worden. Als taakaccenthouder 
vuurwapens schreef ik in 1988 voor het 
Tijdschrift voor de Politie bijvoorbeeld  
een artikel over legaal vuurwapenbezit in 
Nederland. Dat heeft onder andere geleid tot 
strenger toezicht op schietsportbeoefenaars en 
jagers.” Een ander artikel van zijn hand, ‘Van 
verdenking naar vervolging mede gebaseerd op 
CIDinformatie’, werd leerstof op de recherche
school. “Daar ben ik nog steeds trots op.”

Profijt
Sinds 2003 werkt Roest bij het Functioneel Parket, 
afwisselend als senior parketsecretaris en beleids
medewerker. Op verzoek van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is hij 
de afgelopen twee jaar daar gedetacheerd 
geweest. “Bij RVO.nl heb ik onder meer geholpen 
bij de verdere professionalisering van de fraude
sectie en het aanscherpen van procedures en 
protocollen. Omdat die doelen zijn bereikt, ga 
ik binnenkort weer terug naar het OM. 

Van de kennis die Roest tijdens zijn rechten
studie heeft opgedaan, heeft hij nog dagelijks 
profijt. “Bijvoorbeeld bij het beoordelen van 
processenverbaal en fraudesignalen en het 
schrijven van kennisdocumenten over straf
rechte lijke en strafvorderlijke onderwerpen.” 
Hij denkt met plezier terug aan zijn studietijd. 
“Ik heb genoten van de colleges strafrecht en 
strafvordering van professor Corstens en van  
de colleges criminologie en criminosofie van 
professor Dessaur. Ook heb ik de legendarische 
professor Van der Grinten nog als hoogleraar 
civiel recht meegemaakt.”

Sinds zijn afstuderen is Roest slechts enkele 
keren terug geweest in Nijmegen. “Ik werk in 
Nederland, maar woon in België. Daar speelt 
ook mijn privéleven zich af. Ik heb twee 
kinderen en twee kleinkinderen. De activiteiten 
en postacademische studies van de faculteit 
spreken me wel aan, maar passen helaas niet in 
mijn planning.” Toch bewaart hij goede herin
neringen aan de tijd dat hij in Nijmegen op een 
studentenflat woonde. “Af en toe een film, zo 
nu en dan fuiven, maar ook veel discussiëren 
met huisgenoten. Achteraf bekeken zijn het 
zeer zorgeloze jaren geweest.”

De standpunten van Frans Roest in dit interview 
over beleggingsfraude en samenwerking OM-
private partijen zijn op persoonlijke titel gegeven.

Frans Roest: Share Fraud & Boiler Room  
Scams Exposed. Lees een gratis preview op  
https://www.boilerroomfraud.be

“Ik heb de legendarische 
professor Van der Grinten  

nog meegemaakt” 
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Zwakke invulling budgetrecht 
Nederlands parlement bij 
Europese integratie
Vanuit de Europese Unie vindt steeds meer coördinatie plaats van het economisch beleid van de 

verschillende lidstaten. Dat heeft consequenties voor het budgetrecht van nationale parlementen. Het 

Nederlandse parlement geeft daarbij een andere, minder inhoudelijke invulling aan het budgetrecht dan 

het Duitse. Dit concludeert universitair docent Staatsrecht Suzanne Poppelaars in haar proefschrift over 

het nationale budgetrecht en Europese integratie.

Poppelaars onderzoekt in haar proefschrift de juridische 
consequenties van Europese integratie voor het budgetrecht 
van het nationale parlement. Het budgetrecht omvat het 
recht van het nationale parlement om in te stemmen met de 
jaarlijkse begroting en zo mede te bepalen welke overheids
uit gaven plaatsvinden. Het proefschrift onderzoekt hoe het 
Nederlandse parlement heeft gereageerd op verschillende 
stappen van Europese integratie, van het Verdrag van 
Maastricht waarmee de euro werd ingesteld tot de recente 
eurocrisis.

Minimale invulling
Hieruit blijkt dat het Nederlandse parlement een minimale 
invulling heeft gegeven aan het budgetrecht in het kader van 
Europese integratie. De focus bij de parlementaire behande
ling van de Europese maat regelen lag steeds op het feit dat 
die maatregelen geen consequenties hadden voor de vast
stelling van de begroting bij wet. In Duitsland was er veel 
meer aandacht voor de gevolgen van die maatregelen  
voor de inhoudelijke zeggenschap van het parlement bij 
budgettaire aangelegenheden. Verschillende Duitse wetten 
kwamen tot stand om de betrokkenheid van de Duitse 
Bondsdag bij Europese maatregelen te ver zekeren. Door  
dit verschil in interpretatie van het budgetrecht heeft het 
Nederlandse parlement een veel zwakkere positie bij allerlei 
steunmaatregelen die tijdens de crisis zijn genomen dan 
bijvoorbeeld het Duitse. Zo hoefde het Nederlandse parle
ment, in tegenstelling tot het Duitse, niet in te stemmen met 
de noodhulp aan bijvoorbeeld Griekenland. Een verschillende 
interpretatie van het budgetrecht leidt zo tot uiteenlopende 
posities van nationale parlementen.

Voorstellen Europese integratie
Dit verschil kan een grote rol gaan spelen bij de nu lopende 
discussie over verdergaande Europese integratie. Er liggen 
plannen op tafel voor een Europese minister van Financiën, 
de oprichting van een Europees Monetair Fonds of een euro
zone parlement, waar de komende tijd besluiten over worden 
genomen. De precieze positie van het nationale parlement 
bij deze plannen is afhankelijk van de invulling die het parle
ment zelf geeft aan het budgetrecht. Volgens Poppelaars 
moet het parlement bij de besluit vorming de komende 
maanden goed opletten welke gevolgen deze plannen 
hebben voor de positie van het nationale parlement en zijn 
budgetrecht. Ook hierbij kan het Nederlandse parlement een 
minder sterke positie krijgen dan het Duitse, door de andere 
invulling van het budgetrecht.

Suzanne Poppelaars studeerde tussen 2007 en 2012 Politicologie 
(bachelor) en Rechtsgeleerdheid (master Staats- en bestuurs-
recht, cum laude) aan de Radboud 
Universiteit. Tussen 2012 en 2017 
werkte zij als junior-docent en 
promovenda bij de vaksectie 
Staatsrecht van deze 
universiteit. Sinds oktober 2017 
is zij universitair docent  
bij deze vaksectie. Voor haar 
promotie ontving Poppelaars 
de facultaire premie die 
wordt toegekend voor snelle 
promoties.



Wilt u een mooi aandenken aan de faculteit hebben of geven? En ook nog een financiële bijdrage leveren aan projecten 

voor studenten? Dat kan met deze unieke I love Law-artikelen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting 

Rechtenalumni Nijmegen, die onder andere studiebeurzen aan studenten ter beschikking stelt. In het I love Law-logo 

is het wapen van uw alma mater verwerkt. 

Speciaal voor alumni: 

Exclusieve ‘I love Law’- geschenken

Bestellen? Stuur een e-mail naar alumni@jur.ru.nl o.v.v. uw postadres.

Handdoek I love Law

Deze witte handdoek, 100 x 50 
cm, is voorzien van het I love 
Lawembleem (boordinweving). 
Prijs: 10 euro (incl. verzendkosten)

I love law-pennenset

De set bestaat uit een blauw 
schrijvende ballpoint en een 
vulpotlood, beide voorzien  
van een I love Lawgravure. 
Prijs: 5 euro (incl verzendkosten)

I love Law-laptop sleeve

Deze flexibele I love Law laptop 
sleeve beschermt uw 17 inch 
notebook. De sleeve is gemaakt 
van donkerblauw Neopreen en is 
voorzien van een wit I love Law
logo. Prijs: 7,50 euro (incl. 
verzendkosten)

Nieuw: ‘I love Law’-canvas tas 

In het hele land wordt al koffie gedronken uit I love Lawmokken en 
geschreven met I love Lawpennen. Maar ook in het straatbeeld herken 
je inmiddels de Nijmeegse jurist, dankzij de I love Lawcanvas tas.  
Het is een stevige tas (175 grams luxe katoen) met blokbodem waar
door er veel in meegenomen kan worden (afmetingen: 38x42x10 cm).  
De voorzijde is voorzien van het gekleurde ‘I love Law’logo en  
de achterzijde is voorzien van de tekst ‘Trust me. I’m a lawyer’. 
Prijs: 7,50 euro (inclusief verzendkosten) of 5 euro af te halen op de 
faculteit. 

Shawl I love Law

Luxe gebreide acryl shawl met 
franjes aan uiteinden, voorzien 
van een geborduurd I love Law
embleem. Kleur: marineblauw
Prijs: 7,50 euro (incl. verzendkosten)

Koffiemok I love Law

De mok wordt gevuld met 
chocolaatjes (puur) met het  
I love Lawlogo. Prijs: 5 euro,  
af te halen bij de faculteit

Theeglas I love Law

Het glas wordt gevuld met 
chocolaatjes (puur) met het  
I love Lawlogo. Prijs: 5 euro,  
af te halen bij de faculteit
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LXA The Law Firm is een full service advo ca-
tenkantoor dat zich richt op ondernemers, 
ondernemingen, investeerders en non-pro-
fitorganisaties. We spreken met de bij LXA 
werkzame advocaten Tim Segers en Nadia 
Akabbouz. Akabbouz studeerde af in het Onder-
nemingsrecht en Burgerlijk recht. Segers rondde 
de Nijmegen Law School af met de variant 
‘Bestuursrecht’, destijds het eerste duale onder-
wijsprogramma van de Nijmeegse recht en-
faculteit. Met deze alumni blikken we terug en 
staan we stil bij kleinschalig onder wijs en het 
belang van de ontwikkeling van ‘soft-skills’.

 
Segers: “Na eerder in Tilburg te hebben 
gestudeerd vond en zocht ik de juridische 
verdieping in Nijmegen. Wij volgden met acht 
studenten college en die individuele aandacht is 
bijzonder. Vooral de verdieping en de combinatie 
met de praktijk  een snuffel stage, een student
stage en als laatste een werkperiode  droeg hier 
enorm aan bij.” Akabbouz valt bij: “Kleinschalig 
onderwijs van goede docenten uit de rechtsprak
tijk is terug kijkend een enorme meerwaarde 
gebleken. Door de praktijkvoorbeelden die 
gegeven worden gaat het vak leven. Ik denk ook 
met veel plezier terug aan de colleges van 
Sander Steneker. Ik hoor nog goed dat hij altijd 
na het voorleggen van een casus zei: “en dan is 
de vraag op z’n goed Nijmeegs: kan da?”

Advocatuur
Zowel Segers als Akabbouz startte na  
het afstuderen direct in de advocatuur. 
Segers: “Nadat ik tien jaar bij Banning had 

gewerkt kreeg ik vier jaar geleden de 
mogelijkheid om bij LXA een eigen Overheid  
& Vastgoedpraktijk op te starten, een kans  
die ik met beide handen heb aangegrepen.” 
Akabbouz: “Via de Jonge Balie kwam ik in 
contact met advocaten van LXA. Het klikte 
meteen goed en ik voelde mij hier al snel thuis. 
Geen formele sollicitatie, maar eerst een korte, 
persoonlijke kennismaking. Het voelde niet als 
een sollicitatiegesprek, waarin ik mijzelf moest 
verkopen maar een dialoog waarbij ik ook een 
goed beeld van LXA heb gekregen.” 

Segers: “Als organisatie streven wij ernaar om 
mensen van verschillende achtergronden en 
interesses in dienst te hebben. Ze moeten wel 
één ding gemeen hebben en dat is dat iemand 
wil groeien. Niet zozeer elk jaar meer declara
bele uren draaien, maar juist beter willen worden 
in je vak(gebied) en zelf als persoon. Een goed 
jurist is niet altijd een goed advocaat. Wij zetten 
daarom niet alleen in op juridische, maar ook op 
persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan 
trainingen op het gebied van communicatie, 
onderhandelen, conflict management en 
leiderschapsvaardigheden. Door het ontwik
kelen van ‘softskills’ worden onze mensen echte 
raadsmannen en –vrouwen die verder kijken dan 
de juridische horizon van een dossier.” 

Akabbouz: “De open cultuur op kantoor vind ik 
het prettigst. Iedereen is anders en dat werkt 
goed samen. Je wordt gestimuleerd om het beste 
in jezelf naar boven te halen. Je mag zaken al snel 

zelfstandig oppakken, maar je wordt niet aan je 
lot overgelaten. Je ideeën en inbreng worden 
gewaardeerd, waardoor je echt waarde kunt toe
voe gen. Segers: “De van oudsher hiërarchische 
structuur binnen de advocatuur is al aan het ver
anderen. Zo is de relatie patroonstagiaire steeds 
minder formeel. Dat past ook beter in het huidig 
tijdbeeld, waarbij de jongere generatie steeds 
mondiger is en weet wat zij wel en niet wil.” 

Nijmegen
Akabbouz: “Ik heb nog vaak contact met oud
studenten en ik heb een aantal goede vriend
schappen aan mijn studietijd overgehouden. En 
geregeld kom ik ook oudstudenten tegen bij de 
beroepsopleiding en bij de Jonge Balie.” Segers 
vult aan: “Met regelmaat krijgen wij sollicitanten 
die net van de Radboud Universiteit komen.” 
Om daar meteen als advies voor de huidige 
rechtenstudenten aan toe te voegen: “Staar je 
niet blind op de juiste specialisatie of je toe
komstige baan maar gebruik je studie om jezelf 
te leren kennen. Ga reizen, loop stage. Bij LXA 
staan we altijd open voor talent. Jezelf kennen is 
uiteindelijk ook het beste visitekaartje om je 
eigen pad te kiezen.” Akabbouz voegt daaraan 
toe: “Ontdek wat je echt leuk vindt en richt je 
daarop. Ik ben ervan overtuigd dat je dan altijd 
goed terecht komt en vanzelf goed in en gelukkig 
met je werk zult zijn. Blijf ook niet met je neus 
tussen de boeken hangen, maar neem ook zeker 
deel aan de activiteiten die naast je studie georga
niseerd worden. Daarmee verrijk je jezelf niet 
alleen als professional, maar ook als persoon.” 

Terugblik

change perspective

advertorial


