
Onderwijs en onderzoek in het arbeidsrecht 
 
Datum:   Maandag 24 augustus 2009 
 
Locatie:   Erasmsus Universiteit Rotterdam 
   Faculty Club (H-gebouw, 17e etage) 
   Burg. Oudlaan 50, Rotterdam 
 
 
Programma 
 
09.30 - 10.00  Ontvangst met koffie/thee 
 
 
Deel 1: Onderwijs 
 
10.00 - 10.10  Introductie – prof. mr. C.J. Loonstra 
 
Masteropleiding 
10.10 - 10.30 Presentatie masteropleiding arbeidsrecht Rotterdam – 

mr. dr. A.R. Houweling 
 
10.30 - 11.10 Discussie over de wenselijkheid en inrichting van 

gespecialiseerde arbeidsrechtelijke  
   masteropleidingen aan de hand van de volgende  
   twee stellingen: 
 

1. “Een master arbeidsrecht doet geen afbreuk aan de 
(wettelijke) plicht dat de rechtenopleiding een ‘brede’ 
opleiding moet zijn.” 

 
2. “Naast de bestaande arbeidsrechtelijke masters is er 

aan de Nederlandse universiteiten geen ruimte meer 
voor nieuwe arbeidsrechtelijke masteropleidingen.” 

 
Vaardighedenonderwijs    
11.10 - 11.30  Presentatie vaardighedenonderwijs in het arbeidsrecht – 
   mr. dr. A.R. Houweling 
 
11.30 - 12.00 Discussie over de wenselijkheid en inrichting van 

vaardighedenonderwijs in het arbeidsrecht aan de hand 
van de volgende twee stellingen: 

 
1. “Liever minder dan meer vaardigheden in de 

rechtenopleiding. Hoe meer vaardigheden in het 
onderwijs worden geïntroduceerd, des te meer 
neemt het hbo-karakter van het rechtenonderwijs 
toe. De nadruk moeten liggen op systematische 
kennis en reflectie op het (arbeids)recht." 



2. “Betrokkenheid bij en sponsoring van het onderwijs 
door de advocatuur is ongewenst.” 

 
 
12.00 - 13.00  Lunch 
 
 
Deel 2: Onderzoek  
 
13.00 - 13.30 Introductie deelname Rotterdam aan 

onderzoeksprogramma ‘Behaviourial approaches to 
contract and tort’ – prof. mr. C.J. Loonstra 

 
13.30 - 14.00 Discussie aan de hand van de volgende stelling: 
 

1. “Het is onverstandig dat een sectie arbeidsrecht 
toetreedt tot een onderzoeksprogramma als 
Behaviourial approaches to contract and tort.” 

 
14.00 - 14.30 Presentatie over interdisciplinair onderzoek in het 

arbeidsrecht – mr. drs. B.D. Hengstmengel 
 

Presentatie over het gebruik van statistieken en empirisch 
onderzoeksmateriaal in het arbeidsrecht – mr. P. Kruit 

 
14.30 - 15.30 Vergadering Levenbach Instituut, bestemd voor de 

hoogleraren en andere bij dit instituut betrokkenen 
   (voor de overige aanwezigen vangt de borrel aan) 
 
 
14.30 – 16.00 Borrel/receptie 
 


