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[Postacademisch onderwijs] De nieuwe Masterclass-serie van het T.M.C. Asser Instituut: 
innovatieve trainingen voor juridische professionals 

Het T.M.C. Asser Instituut, onderzoeksinstituut voor Internationaal en Europees recht in Den Haag, lanceert 
de innovatieve Masterclass-serie: Engelstalig postacademisch onderwijs voor juridische professionals. 
Hiermee breidt het instituut, dat vorig jaar een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst sloot met de UvA 
(Faculteit der Rechtsgeleerdheid), de onderwijsactiviteiten uit. 

Intensieve tweedaagse cursussen

De Masterclasses zijn intensieve tweedaagse trainingen voor juridische professionals die hun kennis en 
vaardigheden up-to-date willen brengen. Elke Masterclass bestaat uit een kleine groep deelnemers en biedt 
veel mogelijkheden voor interactie en ervaringsuitwisseling. De onderwerpen zijn uiteenlopend en variëren 
van trainingen in sportrecht tot Masterclasses over de internationaal juridische aspecten rondom de 
terugkeer van buitenlandse IS-strijders. Ook zijn er Masterclasses op het gebied van het Europees en 
internationaal privaatrecht in Nederland en Afrika, en is er een Masterclass Kunst & Internationaal recht 
voor juristen die hun gereedschapskist willen uitbreiden met inzichten vanuit de kunsten en visuele studies. 
(Zie het volledige trainingsaanbod hier)

Docenten

De Masterclasses zijn gebaseerd op de expertise van de onderzoekers van het T.M.C. Asser Instituut en hun 
uitstekende banden met zowel de onderzoeksgemeenschap als met professionele netwerken. De trainingen 
worden gegeven door onderzoekers en docenten van het T.M.C. Asser Instituut en door de internationaal 
privaatrecht juristen van het Internationaal Juridisch Instituut (IJI). Baanbrekend onderzoek vormt de basis 
van de Masterclasses, waarmee deelnemers toegang krijgen tot meest actuele kennis en informatie. In elke 
Masterclass bespreken experts uit de juridische rechtspraktijk recente casussen.

NOvA PO punten

Bij de Masterclasses internationaal privaatrecht werkt het Asser Instituut samen met het Internationaal 
Juridisch Instituut (IJI). Via het NVaO geaccrediteerde Eggens Instituut voor postacademisch juridisch 
onderwijs (Universiteit van Amsterdam) levert deelname aan deze Masterclasses Nederlandse juristen PO 
punten op.

Over het T.M.C. Asser Instituut

Het T.M.C. Asser Instituut is een onderzoeksinstituut dat actief is op veel deelterreinen van het 
internationaal en Europees recht, en het internationaal privaatrecht. Het instituut is gevestigd in de 
zogenaamde ‘interna-tionale zone’ in Den Haag: te midden van internationale hoven en tribunalen, 
internationale organisaties, ambassades, Ngo’s en ministeries.

Het Asser Instituut brengt onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de nationale en internationale re-
chtspraktijk samen om hun onderzoeksinzichten en ervaringen uit de praktijk te delen.
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Het instituut biedt ook onderwijs (zoals summer schools), en heeft een uitgebreid programma voor 
PhD’s, studenten, wetenschappers en professionals uit Nederland en het buitenland. Het instituut 
coördineert onder andere interuniversitaire onderzoeksnetwerken, zoals het Nederlands Netwerk voor 
Mensenrechtenonderzoek (NNHRR), het mensenrechtennetwerk van Nederlandse universiteiten, en 
het Centre for the Law of EU External Relations (CLEER). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pascal Messer, Hoofd Communicatie van het 
T.M.C. Asser Instituut via p.messer@asser.nl | 06 51579028 | 06 24235243
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