Scriptieplatform Sectie Migratierecht Vrije Universiteit
Studenten van de VU master specialisatie International Migration and Refugee Law en andere
studenten die geïnteresseerd zijn in het migratierecht, zijn altijd op zoek naar interessante,
uitdagende en relevante onderwerpen voor hun masterscriptie. De VU ontvangt regelmatig ideeën
voor onderzoek of scripties van professionals die in het migratierecht werkzaam zijn. De Sectie
Migratierecht van de VU heeft daarom besloten een scriptieplatform te starten waar professionals
scriptieonderwerpen kunnen aandragen voor masterstudenten.

Onze studenten
De studenten van de VU master specialisatie International Migration and Refugee Law schrijven hun
scriptie over een onderwerp op het gebied van het internationale en/of Europese migratie- of
vluchtelingenrecht. Meer dan 50% van deze studenten komt uit het buitenland en lezen en spreken
geen Nederlands. Deze studenten kunnen dus geen scriptie schrijven over een onderwerp waarvoor
(diepgaand) onderzoek naar Nederlandse wetgeving, beleid en/of jurisprudentie nodig is. Zij kunnen
wel onderzoek doen naar bijvoorbeeld de interpretatie van EU regelgeving of jurisprudentie van het
Hof van Justitie, EHRM of VN-comités of een rechtsvergelijking doen tussen verschillende (Europese)
landen. Het scriptieplatform zal ook toegankelijk zijn voor studenten van andere masterspecialisaties
die aangeven dat zij een scriptie willen schrijven op het gebied van het migratierecht (bijvoorbeeld
Staats- en Bestuursrecht). Deze studenten zijn mogelijk wel geïnteresseerd in een scriptieonderwerp
over Nederlands Migratierecht.

Hoe werkt het?
Professionals (zoals advocaten, IND-ambtenaren, rechters, leden van adviesorganen of NGO’s) vullen
een formulier in en sturen het naar de Sectie Migratierecht van de VU. De scriptiecoördinator van de
Sectie Migratierecht plaatst het onderwerp op Blackboard, dat alleen toegankelijk is voor VUstudenten. Studenten kunnen op Blackboard zoeken naar een scriptieonderwerp. Wanneer de
student een onderwerp heeft gevonden, informeert hij of zij de scriptiecoördinator. De scriptie zal
worden begeleid door een docent van de Sectie Migratierecht. Scripties moeten binnen 10 maanden
na keuze van het onderwerp zijn afgerond.

Scriptieplatform regels
Om het platform goed te laten werken gelden de volgende regels:
 De scriptiecoördinator van de Sectie Migratierecht kan een onderwerp weigeren als zij denkt
dat het onderwerp niet geschikt is voor een master scriptie.
 De Sectie Migratierecht kan niet garanderen dat een aangedragen onderwerp wordt
gekozen door een student.
 Alle VU International Migration and Refugee Law studenten hebben toegang tot het
platform ongeacht hun cijfers. Professionals kunnen niet verzoeken dat een zeer goede
student een scriptie over het door hem of haar aangedragen onderwerp zal schrijven.
 De professional die een onderwerp aandraagt, moet bereid zijn om het onderwerp te
bespreken met, of verder uitleg te geven aan de student in het begin van het schrijfproces.
Het is aan de student en professional om contact met elkaar te leggen.
 De Sectie Migratierecht garandeert niet dat de scriptie van een goede kwaliteit zal zijn of
binnen een bepaalde periode klaar is.
 De scriptiebegeleider en tweede lezer van de Sectie Migratierecht blijven volledig
verantwoordelijk voor de beoordeling van de scriptie.

Contact
Professionals die een scriptieonderwerp willen aandragen moeten formulier invullen en het sturen
naar migrationlawthesis.rechten@vu.nl. Voor vragen over het scriptieplatform kunt u een email
sturen naar migrationlawthesis.rechten@vu.nl or contact opnemen met Lieneke Slingenberg (0205986342).

