
Online leergang Recht & Existentialisme in filosofie en literatuur 

Start 30 oktober 2020

In de unieke online leergang ‘Recht en Existentialisme in 
filosofie en literatuur’ bestuderen we gezamenlijk grote 
literaire en filosofische werken in relatie tot het recht. Auteurs 
als Scholten, Nietzsche, Dostojevski, Unamuno, Kafka, Sartre 
en Camus komen uitgebreid aan bod. 

Inhoud
Uiteenlopende thema’s als misdaad en straf, schuld en 
onschuld, empathie, en de legitimatie van staat en recht komen 
aan de orde. Dit leidt niet alleen tot interessante en uitdagende 
visies op het recht. Tevens geeft dit dieper(e) inzicht(en) in de 
werking van literatuur en het belang daarvan voor recht en 
rechtsvinding. De nadruk ligt op het verband tussen recht en 
kunst en het belang van literatuur en de menswetenschappen.

Deze leergang heeft een ander, eigen karakter dan onze 
andere postacademische cursussen. Vanuit verwondering 
worden deelnemers uitgedaagd om op filosofische wijze 
naar het recht te kijken en gangbare denkpatronen kritisch 
tegen het licht te houden. In deze bijeenkomsten worden 
daarom ook geen pasklare antwoorden verschaft, maar 
vragen geformuleerd die aanzetten tot (het overdenken van 
de eigen) levensbeschouwing, en tot kritische reflectie op het 
recht en de rechtspraktijk. Het doel van deze leergang is om 
de eigen vooronderstellingen en het oordeelsvermogen van 
de deelnemers te stimuleren en te ontwikkelen.

De leergang vindt plaats van 30 oktober 2020 t/m 21 mei 
2021 en bestaat uit 8 online bijeenkomsten van ieder 2 
uur, van 19.00 uur tot 21.00 uur. Inschrijven voor een losse 
bijeenkomst is ook mogelijk.

Doelgroep
De leergang staat open voor zowel alumni als juridische 
professionals (o.m. uit de advocatuur en de rechterlijke 
macht). Voor professionals geldt dat zij gecertificeerde PO-
punten kunnen behalen. Iedere afzonderlijke bijeenkomst 

staat voor 2 punten; bij het volgen van de gehele reeks zijn 16 
punten te behalen. 

Docenten:
l Mr. dr. Claudia Bouteligier: universitair docent bij de 

sectie Sociologie, Theorie en Methodologie aan de 
Erasmus School of Law in Rotterdam.

l Dr. drs. Timo Slootweg: doceert rechtsfilosofie en 
ethiek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit Leiden

Voordelen van de online leergang: 
l Aan u de keuze: Volg de gehele leergang of schrijf u in 

voor één of meerdere bijeenkomsten
l Gedoceerd door experts op het gebied van 

rechtsfilosofie
l De leergang vindt plaats in het beveiligde webbased 

programma ‘Kaltura Live Room’ van de Universiteit 
Leiden

l Uw privacy wordt gewaarborgd; u bent zelf niet in 
beeld tenzij u dat wenst

l U hoeft geen software te downloaden om deel te 
nemen aan de leergang

l Stel uw vragen aan de docenten tijdens de online 
bijeenkomst

l Volg de online bijeenkomst vanaf uw werkplek of vanuit 
huis; aan u de keuze!

l Bekijk de bijeenkomst na-afloop nogmaals terug op 
een moment dat het u uitkomt

l Leidse Alumni ontvangen 10% korting

Volg de gehele leergang: €450,-, inclusief het  cursusboek 
Claudia Bouteligier & Timo Slootweg,  Recht en existentie 
in filosofie en literatuur, Turnhout: Gompel & Svacina, 2018 
Per bijeenkomst: €80,-, zonder cursusboek

Aanmelden: www.paoleiden.nl

http://www.paoleiden.nl



