
 
Inleiding 
Studievereniging Amsterdam Law Firm heeft, in samenwerking met de ALF-minor, het per 
heden (6 november 2018) mogelijk gemaakt om educatieve evenementen te bezoeken in 
ruil voor de vervanging van een ALF-dossier. Dit document dient ter informatie van de 
studenten van deze minor en tevens de leden van Studievereniging Amsterdam Law Firm. 
Dit document is niet volledig maar is enkel bedoeld als een voorproef op het in 2019 te 
publiceren Handboek van Peter Rijpkema. 
 
Informatie 
Studievereniging Amsterdam Law Firm organiseert in het collegejaar 2018-2019 nog 
minstens 10 educatieve evenementen. Hieronder vallen ook 4 educatieve evenementen 
georganiseerd door het Pleitgenootschap. 
 
Om één dossier te vervangen dient een student 6 educatieve evenementen te bezoeken en 
actief deel te nemen. Hieronder valt eventuele voorbereiding, actieve deelname en het 
binnen één week inleveren van een memo. Wanneer je niet aan alle voorwaarden voldoet, 
telt het evenement niet mee. 
 
De aanmelding voor evenementen zal per 16 november via Canvas geschieden. Voor deze 
tijd geschiedt de aanmelding via secretaris@amsterdamlawfirm.nl. Je hoeft je niet apart aan 
te melden voor dit traject. De dossier-vervanging is automatisch mits je aan de voorwaarden 
voldoet.  
 
Je kunt de bezoeken aan de educatieve evenementen uitspreiden over de jaren als 
Medewerker en Partner van de minor Amsterdam Law Firm. Het is dus niet noodzakelijk om 
dit allemaal in één jaar te doen. Het is echter wel mogelijk om het binnen het collegejaar 
2018-2019 af te ronden.  
 
Het vervangen van één dossier middels dit traject staat los van het vervangen van één 
dossier bij het Pleitgenootschap en bij het Juridisch Adviesbureau. Je kunt in beginsel dus 
drie dossiers vervangen. Wanneer je het pleit traject volgt, kun je dus ook het algemene 
traject volgen. Je kunt echter niet de lezingen van pleit gebruiken voor het algemene traject 
wanneer je beide volgt. 
 
Veelgestelde vragen 
 
Hoeveel dossiers kun je vervangen? 
Je kunt één dossier vervangen per traject. Natuurlijk ben je welkom om meer dan 6 
educatieve evenementen te bezoeken; dit zal echter niet leiden tot het vervangen van meer 
dossiers. 
 
Hoeveel studiepunten kan ik halen? 
Je kunt in totaal 15 EC behalen voor de ALF. Je kunt zelf kiezen hoe je dit invult; dit kan op 
meerdere manieren. Je kunt dit doen door 10 dossiers te volgen of je kunt dossiers 
vervangen door het volgen van andere trajecten.  
 

mailto:secretaris@amsterdamlawfirm.nl


 
 
Kan ik pleitgenootschap en ALF algemeen traject doen? 
Ja, dit is mogelijk. Je moet dan echter wel rekening houden mee dat dit overlap heeft met 
elkaar. Wanneer je het pleit traject volgt, kun je de lezingen daarvan niet gebruiken voor het 
algemene traject. 
 
Kan ik JAB en ALF algemeen traject doen?  
Ja, dit is mogelijk. Deze trajecten hebben geen overlap met elkaar. 
 
Kan ik dit traject halen in collegejaar 2018-2019? 
Het is mogelijk om aan de voorwaarden te voldoen binnen dit collegejaar.  
 
Moet ik het aan professor Rijpkema doorgeven? 
Nee, dit hoeft niet. De administratie wordt door ons bijgehouden en aan het einde van het 
jaar communiceren wij dit met professor Rijpkema. 
 
Kan ik dit gebruiken als vervanging voor Exchange? 
Ja, dit is mogelijk.  
 


