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Woord vooraf 

Doel van dit boek is u te leren casus op te lossen met behulp van juridische bronnen en daarover 
schriftelijk te rapporteren. Kernonderwerpen zijn: 
 
- Omgaan met juridische bronnen (met name wet, jurisprudentie en handboeken) 
- Methodisch casus oplossen aan de hand van bronnen 
- Het onderbouwen van standpunten over een casus 
- Het schrijven van een betoog over casusoplossingen 
 
Stapsgewijs worden de diverse vaardigheden aan de orde gesteld, in toenemende mate van 
complexiteit. Er is gekozen voor een vorm met grote nadruk op aansluiting bij juridische inhoud en 
praktische toepassing. Concreet betekent dit dat u in elke hoofdstuk een aantal opdrachten krijgt 
aangeboden, waarin de vaardigheden die in dat hoofdstuk aan de orde komen moeten worden 
toegepast. 
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