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Welkomstwoord

Met recht in Groningen!

Als afgestudeerde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid kun jij heel veel verschillende beroepen uitoefenen. Maar welk 
beroep past bij jou? Waarin komen jouw kwaliteiten het best tot uiting? 

Careers Services Law wil jou helpen te ontdekken wie jij bent, wat jij kunt en wat jij wilt. Om dit goed te kunnen bepa-
len, is het handig dat je weet wat er allemaal mogelijk is in de juridische wereld. Careers Services Law geeft je deze 
informatie. Ook weten wij welke competenties belangrijk gevonden worden door werkgevers. 

Wij stimuleren je graag om deze competenties te ontwikkelen en om relevante vaardigheden te oefenen en helpen je 
om jezelf te profileren. Dat kan bijvoorbeeld door mee te doen aan Recht in Praktijk onderdelen of stage te lopen.  
Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Daar willen we jou op wijzen, zodat jij je naast en in je studie kunt ontwikkelen 
en je kunt voorbereiden op een eerste baan die echt bij jou past.

Deze Career Guide geeft je handvatten om na te denken over wat jij belangrijk vindt en jouw loopbaan vanaf studiejaar 
1 te plannen.

Wil je eens praten over je toekomst? Maak gerust een afspraak voor een (online) persoonlijk gesprek.

In verband met Covid-19 zullen veel activiteiten die worden genoemd in deze Career Guide online plaatsvinden of 
helaas niet doorgaan. Op de website van de betreffende activiteit en/of in Ocasys vind je altijd de meest actuele  
informatie. 

Met vriendelijke groet,
José van der Veen 
Beleidsmedewerker beroepenveld
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Rechten Carrièremaand
Tijdens de Rechten Carrieremaand biedt de Faculteit Rechtsgeleerdheid jou als (derdejaars) bachelor- of 
masterrechtenstudent een speciaal aanbod aan om je sollicitatievaardigheden te trainen en jezelf te leren kennen.  
Voor vragen kun je terecht bij José van der Veen, beleidsmedewerker beroepenveld (j.van.der.veen@rug.nl).

Career Services 

Career Services is het centrale loket van de RUG op het gebied van loopbaanondersteuning. Het Career Services 
netwerk omvat alle betrokken partijen, zoals de faculteiten, studie- en alumniverenigingen, werkgevers en een eigen 
studentenpool.

Studeren is meer dan alleen een diploma halen, het is ook de voorbereiding op een succesvolle carrière. Career 
Services is er om studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen juist daarbij te ondersteunen. Career Services wil 
studenten helpen bij het maken van bewuste keuzes én ze de mogelijkheid bieden om die keuzes te verwezenlijken. 
Dit doet Career Services bijvoorbeeld door middel van workshops en trainingen, het bieden van hulp bij het schrijven 
van een CV en sollicitatiebrief of door het geven van persoonlijk advies. 
www.rug.nl/careerservices

Hoofdstuk 1: Even voorstellen

Careers Services Law

Als student Rechtsgeleerdheid kun je bij Careers Services Law (CSL) terecht voor persoonlijk advies en begeleiding 
bij o.a. het kiezen van een afstudeerrichting, stages en werk. Ook organiseren we workshops en voorlichtingen die jou 
verder helpen in je carrière tijdens en na je studie. 

Daarnaast bieden we je de mogelijkheid tot een persoonlijk loopbaangesprek en helpen we je bij het vinden van een 
mentor uit de praktijk die jou kan helpen bij je loopbaanvragen. Kortom, CSL is dé vraagbaak voor alles wat je wilt 
weten over de ideale voorbereiding op je toekomstige baan.  

Jouw loopbaan begint immers niet pas ná je studie, maar al tijdens je studie. Bijvoorbeeld door het lopen van stage, 
studeren in het buitenland of het opdoen van relevante werkervaring. Op www.rug.nl/csl vind je diverse informatie 
over jouw beroepsmogelijkheden en de weg om daar te komen. 

Wat doen wij?
Persoonlijk loopbaanadvies
Advies op maat voor alle vragen die te maken hebben met je (toekomstige) loopbaan.  
Ook kun je een loopbaankeuze coachtraject volgen.

Workshops, seminars en carrière evenementen
Het hele jaar door worden er verschillende activiteiten georganiseerd rondom de vragen: wie ben ik, wat kan ik en 
hoe bereik ik wat ik wil. Deze activiteiten worden zowel door CSL georganiseerd als door de overkoepelende Careers 
Services van de Rijksuniversiteit Groningen. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan informatiesessies over stage lopen, 
of aan de BaanBreaking Career Events van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hier vertellen oud-studenten van onze 
faculteit over hun werk. Ook via lezingen en bijeenkomsten van de verschillende studieverenigingen, krijg jij een goed 
beeld van wat jij naast je studie kunt doen. 

Advies over stagelopen en studeren in het buitenland
CSL ondersteunt je graag bij het vinden van een geschikte stageplek. Het International Office van onze faculteit, 
waar we mee samenwerken, helpt je met het ontdekken van mogelijkheden om te studeren in het buitenland en het 
inpassen hiervan in je studie. 

Mentorprogramma
Om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk bent voorbereid op de arbeidsmarkt, kun je gekoppeld worden aan 
mentoren uit de praktijk. Dit zijn oud-studenten van onze faculteit die zich willen inzetten om jou als student te helpen 
bij je loopbaanvragen en -keuzes en het concreet maken van jouw ambities en doelen.  
https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/rechten/loopbaanadvies-en-carriere/loopbaanadvies/mentor 

Recht in Praktijk
Careers Services Law wijst je graag op de Recht in Praktijk onderdelen. Recht in Praktijk is een verzamelnaam 
voor studieonderdelen waarin je kunt ervaren hoe het recht of de rechtswetenschap in de praktijk werkt. Met deze 
onderdelen kun je werken aan diverse vaardigheden zoals bijvoorbeeld sociale en communicatieve vaardigheden, 
schrijfvaardigheid of je analytische vaardigheden. Er zijn zowel Recht in Praktijk onderdelen op bachelor- als op 
masterniveau. Kijk in ocasys of in het curriculum van jouw master of Recht in Praktijk is opgenomen.
Recht in Praktijk bachelor:  www.rug.nl/ocasys/ucg/vak/show?code=RGDOS08
Recht in Praktijk master: www.rug.nl/ocasys/rechten/vak/showpos?opleiding=6769

Stage Community
De faculteit wil het lopen van stages stimuleren door middel van een learning community voor stagelopers. Het 
leerrendement van een stage wordt aanzienlijk verhoogd als studenten beter nadenken over de keuze van een stage 
en hun leerdoelen en van elkaars ervaringen kunnen leren. Daar kan deze learning community aan bijdragen. De 
stage community vind je onder My Organisations in de studentportal. 

Student Portal/Gradleaders Career Center
Op Gradleaders Career Center worden vacatures, stages en carrière-evenementen geplaatst. Je vindt Gradleaders 
Career Center op de Student Portal onder het tabblad My Career. Je kunt inloggen met je studentnummer en je kunt 
filters aanzetten om aan te geven wat je wel en niet wilt zien.
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Studieverenigingen

Door lid te worden van een studievereniging leer je mensen kennen en door mee te doen aan de vele activiteiten kun 
je een beeld krijgen van de diverse beroepsmogelijkheden en van de verschillen in cultuur bij de bedrijven en kantoren. 
Ook kun je overwegen om een commissie of een bestuur te doen. Hierdoor leer je o.a. samenwerken, organiseren of 
relaties te onderhouden.

Hieronder vind je een overzicht van de studieverenigingen: 

Alle richtingen: JFV
De JFV is, met haar 2500 leden, 
uitgegroeid tot een van de grootste 
faculteitsverenigingen van Groningen 
en een van de grootste juridische 
faculteitsverenigingen van Nederland. 

De vereniging bestaat uit meerdere commissies, die 
elk leerzame en leuke activiteiten organiseren. Zo 
organiseert de JFV een bedrijven- en instellingendag, 
geven ze een tijdschrift uit (In Casu) en is er een Legal 
Experience commissie. 
www.jfvgroningen.nl

Privaatrecht: Diephuis 
Civielrechtelijke 
vereniging 
Diephuis is een 

studievereniging in Groningen die zich in de eerste 
plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar 
deuren open heeft staan voor iedere rechtenstudent. 
Diephuis is uitgegroeid tot een brede juridische 
studievereniging. Voor de student die zich oriënteert 
op het privaatrecht worden gedurende het gehele 
collegejaar verschillende activiteiten georganiseerd. 
www.diephuis.nl

Fiscaal recht: GFE 
De GFE is een gezellige vereniging, 
maar naast gezelligheid kan de GFE ook 
veel betekenen tijdens en na je studie. In 
de eindfase van je studie biedt GFE jou 
de mogelijkheid in contact te komen met 

verschillende bedrijven en instellingen. Op die manier 
helpt de GFE jou bij het vinden van een stageplek of 
werkstudentschap met wellicht uitzicht op een baan.
www.gfe.nl

Notarieel Recht: Vevonos  
Vevonos heeft zo’n 200 leden en 
organiseert gedurende het collegejaar 
verschillende activiteiten en 
evenementen, zoals de introductiedag 
voor nieuwe leden, het symposium, 

het Internationaal Studieproject, bezoeken aan 
notariskantoren en de maandelijkse borrels. Ook 
organiseert Vevonos samen met haar notariële 
zusterverenigingen landelijke activiteiten: een congres, 
een gala, een feest en een hockeytoernooi.
www.vevonos.nlArbeidsrecht en Ondernemingsrecht: Het S.G.O.R. 

Juridische probleemoplossing, 
commercieel denken, interessante 
activiteiten, maandelijkse borrels en 
gezelligheid. Dit zijn steekwoorden 

die van toepassing zijn op het Studentengenootschap 
voor Onderneming en Recht. Het S.G.O.R. is in 
1986 opgericht voor een selecte groep studenten 
met interesse voor het bedrijfsrecht. Door de jaren 
heen heeft het S.G.O.R. zich kunnen uitbreiden, 
waardoor zowel het aantal leden als de jaarlijks 
te organiseren activiteiten flink gegroeid zijn. Zo 
organiseert het SGOR jaarlijks een kleine reis binnen 
Europa, een groot internationaal studieproject buiten 
Europa, een congres, de Corporate Game, meerdere 
kroegcolleges, tentamentrainingen en nog veel meer!  
www.sgor.nl

Recht en Bestuur: J.B.S.V. Dorknoper 
J.B.S.V. Dorknoper heeft als doel zo veel 
mogelijk studenten te bereiken en een 
gezellige sfeer te creëren. De vereniging 
heeft nauwe banden met de vakgroep 

Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde zodat er 
op formele en informele wijze veel kennis en ervaring 
kan worden uitgewisseld. Dorknoper organiseert veel 
verschillende evenementen waaronder congressen, 
borrels, excursies en een buitenlandse studiereis.
www.dorknoper.nl

IT-recht: LISA 
LISA wil als vereniging haar leden 
stimuleren om zich verder te verdiepen in 
het vakgebied IT-recht. Bovendien wil LISA 
het inzicht van anderen in het vakgebied  
IT-recht vergroten. Om dit te bereiken 
worden onder andere symposia, 
kantoorbezoeken en kroegcolleges georganiseerd.  
Veel evenementen zijn jaarlijks en ieder jaar komen  
er nieuwe activiteiten bij.
www.lisa-groningen.nl

Staats- en Bestuursrecht: Frederik van der Marck 
Frederik van der Marck heeft zich 
ontwikkeld van een groepje enthousiaste 
studenten met een gedeelde interesse 
tot een platform waar studenten, 
docenten, werkgevers en andere 
geïnteresseerden met elkaar in contact kunnen komen. 
Dit past uitstekend in de doelstelling van de vereniging 
om studenten en andere belangstellenden bij de 
staats- en bestuursrechtelijke praktijk te betrekken. 
Frederik van der Marck organiseert tal van activiteiten 
zoals kantoorbezoeken, lezingen en excursies.
www.frederikvandermarck.nl

Strafrecht: Simon van der Aa 
Simon van der Aa is al ruim dertig jaar 
de studievereniging voor Strafrecht 
en Criminologie verbonden aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. De 
commissies van Simon van der Aa 
spelen een grote rol binnen de vereniging.  
Zij zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten  
zoals de buitenlandse reis, het jaarlijkse congres 
en de uitgifte en samenstelling van Asega: het 
verenigingsblad.
www.simonvanderaa.nl
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Hoofdstuk 2: Competenties en ontwikkeling

Bij het betreden van de arbeidsmarkt zijn kennis en specifieke juridische vaardigheden belangrijk. In dit hoofdstuk 
kijken we naar aanvullende competenties die door werkgevers belangrijk worden gevonden en die je kunt ontwikkelen. 
Door alle belangrijke vaardigheden goed in kaart te brengen, weet je ook beter aan welke vaardigheden jij nog kunt 
werken en hoe je dat kunt doen. 

Communicatie en interpersoonlijke vaardigheden
Werkgevers zoeken medewerkers die goede interpersoonlijke vaardigheden bezitten en zowel mondeling als 
schriftelijk kunnen communiceren om uit te leggen, te analyseren en te overtuigen. Competenties die hieronder vallen 
zijn:
• Communicatie
• Emotionele intelligentie: het verplaatsen in de situatie van anderen
• Diversiteit erkennen: open staan voor verschillen
• Diversiteit waarderen: verschillen positief benutten

Samenwerken
Bij samenwerken gaat het niet alleen om het goed functioneren in een team, maar ook om het inspelen en benutten 
van kennis en kunde van anderen zodat het resultaat voor de cliënt uiteindelijk beter wordt. Goed samenwerken doe je 
door de volgende dingen in gedachte te houden:
• Kennis borgen: je expertise in kaart brengen
• Kennis delen: je expertise delen met anderen
• Meedenken: ideeën aandragen
• Samen denken: samen ideeën aanbrengen (co-creatie)
• Verantwoordelijk zijn: het opnemen voor de organisatie
• Betrokken zijn: je identificeren met de organisatie

Zelfmanagement en een leven lang leren vaardigheden
Denk hierbij aan: flexibel zijn, aanpassingsvermogen, bereid om verantwoordelijkheid te nemen en om eigen prestaties 
te verbeteren op basis van feedback en reflectie.
• Leergierig zijn: openstaan om te groeien en weten wat daarvoor nodig is
• Zelfsturend zijn: je leren zelf te sturen
• Leiderschap tonen: laat zien dat je kan motiveren, beïnvloeden en organiseren

Plannings- en organisatievaardigheden
Dit zijn vaardigheden die laten zien dat je goed kunt plannen en organiseren om lange termijn doelstellingen of een 
bepaalde deadline te bereiken. Dit kan onder meer door: budgettering, timemanagement, multitasking en het behalen 
van doelen. Denk aan:
• Actief zijn: focus op wat moet gebeuren
• Proactief zijn: focus op wat zal komen
• Tijdmanagement: stel prioriteiten en geef aan welke taken je wel of niet kan uitvoeren binnen de beschikbare tijd
• Projectmanagement: maak een projectschema en speel in op ontwikkelingen

Initiatief nemen
Bij initiatief nemen gaat het om het vermogen om feiten en situaties te analyseren en zelfstandig creatieve oplossingen 
te bedenken. Denk aan:
• Initiatief nemen: inspelen op de situatie
• Initiatief geven en nemen: samen inspelen op de situatie
• Verandering erkennen: om kunnen gaan met verandering
• Verandering waarderen: veranderingen waarmaken

Interculturele competenties
Het vermogen om op een effectieve en gepaste manier om te gaan en te communiceren met mensen uit andere 
culturen en in verschillende culturele omgevingen. Denk aan:
• Kennis van andere culturen
• Talenkennis

Ondernemersvaardigheden
Vaardigheden vanuit andere disciplines dan het recht kunnen ook bijdragen aan vernieuwende uitkomsten:
• Technologie (IT skills): Niet alleen speelt technologie een steeds grotere rol binnen juridische zaken, maar ook in je 

werkomgeving. Steeds meer organisaties zien het belang van werkondersteunende technologie.
• Financiële kennis: Veel zaken draaien uiteindelijk om geld. Basiskennis van boekhouding, belastingen en andere 

financiële zaken kan daarom van pas komen.
• Commercieel bewustzijn: alle werkgevers - inclusief non-profit - hebben medewerkers nodig die de 

belangrijkste factoren die voor succes in een onderneming zorgen begrijpen (o.a. ook het belang van innovatie, 
klanttevredenheid en klantenbinding).

Plan je persoonlijke ontwikkeling
Nu je weet welke vaardigheden belangrijk zijn voor je loopbaan, kun je gericht bezig gaan met je persoonlijke 
ontwikkeling. Om je voor te bereiden op je loopbaan, kun je nu je horizon verbreden met activiteiten naast je studie. 
Om een activiteit, stage of bijbaan te kiezen die jou echt vooruit helpt is het belangrijk om goed naar je competenties te 
kijken en te beslissen welke je wilt ontwikkelen. Vier eenvoudige stappen kunnen je daarbij helpen:

Zelfanalyse
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Het beantwoorden van deze vragen helpt je bij het ontdekken welke competenties 
jij nog wilt ontwikkelen, maar het helpt je ook bij het kiezen van een passende stage of activiteit. Op de website van 
Careers Services Law  vind je modules die je bij jouw zelfanalyse kunnen helpen.
https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/rechten/loopbaanadvies-en-carriere/stage/zelfanalyse/

Exploratie
Maak kennis met de verschillende studieverenigingen en verken hun aanbod van activiteiten die jouw laten 
kennismaken met het werkveld. Kijk welke juridische  vacatures er zijn en inventariseer welke eisen er worden gesteld. 
Verzamel informatie over organisaties en leer ze wat ze belangrijk vinden. Zo weet je wat er allemaal mogelijk is en 
welke dingen bij jou passen (en ook welke niet).

Competentie is ten minste een combinatie van kennis, vaardigheden en attituden - waarbij de verhouding tussen deze 
drie elementen per competentie kan verschillen.
Bron: Boon en Van der Klink 2001
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Beslissen (of nog niet!)
Nu je je hebt verdiept in alle mogelijkheden, is het moment aangebroken om een keuze te maken voor een activiteit, 
bijbaan of een stage waar je op wilt solliciteren. Vind je het toch nog lastig om te bepalen wat jij graag naast je studie 
wilt doen, of hoe jij je CV wilt vormgeven? Kijk dan op www.rug.nl/csl en lees hoe Career Services Law jou hierin 
extra kan ondersteunen. 

Hoofdstuk 3: Keuzes tijdens je opleiding

Bachelor

In de bachelor maak je al een aantal keuzes die jouw loopbaan beïnvloeden. Hier zetten we de keuzes voor je op een rij. 

Kies een afstudeerrichting
Na jouw eerste studiejaar sta je voor een belangrijke keuze: welke afstudeerrichting ga jij kiezen? Onze bachelor 
Rechtsgeleerdheid kent zes verschillende afstudeerrichtingen. Dit zijn:
• Fiscaal recht
• Internationaal en Europees recht
• IT-recht
• Juridische bestuurskunde
• Nederlands recht
• Notarieel recht 
Hoewel de keuze voor een afstudeerrichting natuurlijk niet alles bepalend is, ga je met deze keuze al wel een bepaalde 
richting op. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over wat je wilt én ervoor te zorgen dat je voldoende 
informatie hebt om de keuze te kunnen maken. Wat kun je doen om een goed overwogen keuze te kunnen maken?

Voer een zelfanalyse uit
Op de website van Careers Services Law vind je onder ‘Zelfanalyse’ verschillende testjes en zelfonderzoekopdrachten. 
Het is leuk en vooral nuttig om deze testjes te doen. Hoe beter je weet wie je bent en wat je wilt, hoe gerichter je kunt 
kiezen voor een studierichting. Iets om over na te denken is in ieder geval of je een afstudeerrichting met civiel effect 
wilt of niet. Afstudeerrichtingen met civiel effect bieden je de mogelijkheid om later advocaat of rechter of officier van 
justitie te worden.

Bezoek evenementen
Je kunt verschillende evenementen bezoeken om je verder te oriënteren op je loopbaan. Deze evenementen helpen 
jou om de goede keuze te maken. 

Eerstejaarssymposium
Ieder jaar organiseert de Juridische Faculteitsvereniging (JFV) het Eerstejaarssymposium. Tijdens dit symposium krijg 
je met behulp van een plenair gedeelte, workshops van de verschillende vakgroepen en vele stands een goed beeld 
over de inhoud van jouw bachelor. 

Kies Bewust: jouw beroepsperspectief
Als eerstejaarsstudent ben je vanaf semester 2 in Nestor aangemeld voor Kies Bewust. Hier vind je per 
afstudeerrichting veel informatie over het beroepsperspectief. Zo is er per richting een vlog ontwikkeld waar 
zowel studenten, docenten als oud-studenten vertellen over de inhoud van de richting en de mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. Maar ook worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin een docent en oud-studenten vertellen over 
de opleiding en hun baan. Na het bijwonen van één of meerdere Kies Bewust bijeenkomsten ben jij in staat een 
weloverwogen keuze voor een bepaalde afstudeerrichting te maken.

Seminaar Juridische Onderzoeksvaardigheden
Dit seminaar geeft je een voorproefje van een bepaald vakgebied om te kijken of je het leuk vindt. Je schrijft een 
commentaar bij een rechterlijke uitspraak die in relatie staat tot het brede juridisch onderzoek dat aan de faculteit 
rechten wordt verricht.  

Verdiep je in onze oud-studenten en hun loopbaan
Op de website van Careers Services Law vind je interviews met oud-studenten (alumni) van de verschillende 
afstudeerrichtingen. Zij vertellen je ook wat zij tijdens hun studie nog meer hebben gedaan en geven je tips voor jouw 
loopbaankeuzes. Laat je inspireren! 
https://www.rug.nl/rechten/careers-services/career-opportunities/

Bekijk afstudeerrichtingen en bijbehorende vakken 
In de online onderwijsgids Ocasys vind je alle afstudeerrichtingen.  
Bekijk deze goed. Klik ook door op de vakomschrijvingen en lees de 
inhoud van de vakken. Zo krijg je een zo compleet mogelijk beeld. 
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Actie en reflectie
Het ondernemen van actie bepaalt de richting van je studie, stage of loopbaan. Zorg 
dat je goed geïnformeerd bent zodat je doordachte keuzes kunt maken. Door je eerste 
ervaringen binnen je studie, of op de stage- en arbeidsmarkt leer je veel over je eigen 
vaardigheden en wensen; je ontwikkelt je persoonsprofiel. Door reflectie op je ervaringen 
en de keuzes die je hebt gemaakt, zal je duidelijk je competenties, wensen en voorkeuren 
kunnen benoemen.  Deze ‘blauwdruk’ van jouw persoonsprofiel kun je meenemen in je 
hele verdere loopbaan. Ook leer je waar je nog verder aan wilt werken en kun je hierbij 
passende activiteiten zoeken.

http://www.rug.nl/csl
https://www.rug.nl/rechten/careers-services/career-opportunities/
http://www.rug.nl/rechten/careers-services/students/career-opportunities/national-career-opportunities/ 
http://www.rug.nl/ocasys


Master 

Wat  ga je na je bacheloropleiding doen? Heb je al nagedacht over het vervolgen van je studie met een master? 
Daarnaast komt jouw eerste ‘echte’ baan snel dichterbij. De hoogste tijd dus om je daar op voor te bereiden. 

Masterkeuze
Begin op tijd met het keuzeproces. Je masterkeuze heeft invloed op je beroepsmogelijkheden. Bekijk in ocasys alle 
masters en de mogelijke afstudeerrichtingen binnen de masters. Lees de vakomschrijvingen van de vakken van de 
verschillende masters goed en laat je goed  voorlichten. Bezoek in dit jaar ook al de mastervoorlichting van de RUG. 
Ieder studiejaar worden twee mastervoorlichtingen georganiseerd: in november en maart.  
Meer informatie over de mastervoorlichting vind je op www.rug.nl/masterweek.

www.rug.nl/rechten/onderwijs/master/masteropleidingen

Duale master
Onze duale masters Fiscaal recht, Notarieel recht, de Togamaster en de duale master Ondernemingsrecht bieden in 
het curriculum de mogelijkheid om kennis te maken met de praktijk door middel van stages.

De Togamaster duurt anderhalf jaar. In deze duale master combineer je de master Nederlands recht (specialisatie naar 
keuze) met een stage van vijf maanden bij de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie of de advocatuur. Eerst maak 
je door middel van korte stages kennis met alle drie de beroepen. Daarna maak je je keuze voor je langere stage. 
Deze unieke mogelijkheid helpt je bij je latere beroepskeuze.  

De duale master Ondernemingsrecht onderscheidt zich door een sterke band met de (internationale) 
ondernemingsrechtpraktijk. Je loopt maar liefst twee stages bij verschillende partnerkantoren. Daarnaast volg je 
verschillende masterclasses, waarin je - onder meer - van praktijkdocenten leert hoe je een contract, memo of opinie 
opstelt. Tijdens het seminaar Corporate Litigation oefen je onder begeleiding van praktijkdocenten je schriftelijke en 
mondelinge procedeervaardigheden.

Tijdens de duale masters Fiscaal recht en Notarieel recht loop je een stage van vijf maanden.

Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek
De master Rechtswetenschappelijk onderzoek laat je kennismaken met het beroep van onderzoeker doordat je tijdens 
deze master een student-assistentschap krijgt en onderzoek leert doen. Wil je op termijn één van deze selectiemasters 
doen? Bedenk dan dat je goede cijfers moet halen. Verdiep je alvast eens in de criteria van deze masters. 

Masterkeuzeworkshop
Je masterkeuze heeft invloed op je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Vind je het lastig om te kiezen en zou je 
graag samen met medestudenten dit keuzeproces doorlopen, dan is deze workshop misschien iets voor jou. Samen 
met maximaal acht studenten besteed je aandacht aan verschillende keuzestijlen en probeer je door middel van 
opdrachten meer inzicht te krijgen in jezelf, je talent en kwaliteiten, wat belangrijk voor je is en wat voor werk je graag 
zou willen doen. Met deze inzichten ga je werken aan een ‘masterplan’ dat aansluit bij jouw wensen en waar je achter 
staat. Je gaat gericht invulling geven aan jouw master met het oog op de door jou gewenste eerste baan. Zo ga je 
nadenken over (extra) keuzevakken, stages, het onderwerp van je scriptie, etc. Een masterkeuzetraject kan ook op 
individuele basis worden vormgegeven in drie coachgesprekken. Informeer voor actuele data en kosten bij  
jose.van.der.veen@rug.nl

careers services law

12 13

Alle Nederlandstalige masters:

• Fiscaal Recht
• Rechtswetenschappelijk Onderzoek (tweejarige onderzoeksmaster
• Nederlands recht, met de volgende specialisatiemogelijkheden: 

> Arbeidsrecht 
> Ondernemingsrecht 
> Ondernemingsrecht duaal 
> Privaatrecht 
> Staats- en bestuursrecht 
> Strafrecht 
> Togamaster

• Notarieel recht
• IT-recht
• Recht en Bestuur 

> Juridische Bestuurskunde

Engelstalige masteropleidingen:

• Energy and Climate Law
• European Economic Law
• Global Criminal Law
• International Commercial Law
• International Human Rights Law
• Public International Law
• Governance and Law in Digital Society (track van Recht en Bestuur)

http://www.rug.nl/ocasys/rug/
http://www.rug.nl/masterweek
http://www.rug.nl/rechten/onderwijs/master/masteropleidingen
mailto:jose.van.der.veen@rug.nl


Factsheet: De toekomst van een rechtenstudent

Je hebt je vast wel eens afgevraagd waar jij en je medestudenten allemaal  
terechtkomen nadat jullie zijn afgestudeerd. Wij zochten het voor je uit!

Hoofdstuk 4: Onderscheid jezelf

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Sommige onderdelen zijn specifiek bedoeld voor de 
bachelor of de master en een aantal onderdelen kun je zowel in je bachelor als in je master doen. 

In de bachelor

Honours College
Ben jij goed op weg met je opleiding, kun je het niveau gemakkelijk aan en ben je op zoek naar een extra uitdaging? 
Dan is het Honours College misschien iets voor jou. Het Honours College geeft talentvolle en gemotiveerde studenten 
de kans meer uit zichzelf te halen. Vanaf het tweede semester van het eerste jaar wordt een verzwaard programma 
(bachelor 45 ECTS) geboden dat naast de reguliere bachelor wordt gevolgd. Voor dit extra programma hoeft geen 
extra collegegeld betaald te worden. 

Het uitgangspunt van het Honoursprogramma is de ontwikkeling van talent en eigen initiatief! In het Bachelor 
Honoursprogramma staat hierbij de verdieping en verbreding centraal. De nadruk ligt op een interdisciplinaire 
benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Volg een Recht in Praktijk-onderdeel voor studiepunten
Om meer praktijkervaring op te doen kun je na je propedeuse een Recht in Praktijk-onderdeel doen voor studiepunten. 
Hierbinnen kun je verschillende vaardigheden ontwikkelen, zoals het analyseren van een feitencomplex, omgaan met 
klanten, presenteren, het helder en bondig vertalen van juridische vragen en antwoorden richting de klant. Je vindt alle 
Recht in Praktijk-onderdelen die je kunt volgen tijdens je bachelor op ocasys.  
www.rug.nl/ocasys/%20rechten/vak/showpos?opleiding=6732

Doe relevante werkervaring op bij een van de volgende organisaties:
Rechtswinkel Groningen
De Rechtswinkel Groningen is een vrijwilligersorganisatie die dagelijks gratis  
juridisch advies geeft tijdens telefonische spreekuren. 
www.rechtswinkel-groningen.nl

Rechtswinkel Leeuwarden
De Rechtswinkel Leeuwarden is een vrijwilligersorganisatie die op maandag en vrijdag gratis juridisch advies geeft op 
alle rechtsgebieden. 
www.rechtswinkelleeuwarden.nl

    Advocatuur 18%
    Belastingadvies 11%
    Detachering 3%
    Financieel 5%
    Juridische consultancy 4%
    Notariaat 6%
    Overheid 26%
    Rechtsbijstand 6%
    Universiteit 5%
    Zakelijk 13%
    Overig 5%

careers services law

14 15

Facts & Figures arbeidsmarkt
Het kunnen vinden van een relevante baan na je studie zegt veel over de kwaliteit van 
het onderwijs. En aan die kwaliteit hechten wij als universiteit veel waarde. Daarom 
hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar het werkveld van afgestudeerde 
studenten (alumni) aan onze faculteit. Van de 872 alumni die in de periode tussen 
2013-2015 zijn afgestudeerd aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen, hebben 
we 767 alumni terug kunnen vinden. Van deze groep heeft 99,5% een baan gevonden! 
Daarvan werkt 82% in een juridische functie. Een resultaat waar wij natuurlijk erg trots 
op zijn. Maar wat voor banen zijn dit? In welke regio? Bij welke werkgevers?

Ervaring opdoen bij de Rechtswinkel
Lennart Hoeksema, student 
strafrecht en secretaris van de 
studentenvereniging Simon 
van der Aa: ‘De studie rechten 
heb ik altijd als enorm leuk en 
interessant ervaren, maar ik miste 
wel een aantal praktische en 
dynamische aspecten die ik later 
op de arbeidsmarkt verwacht, in 
het bijzonder bij de advocatuur. 

Daarom heb ik gesolliciteerd bij de Rechtswinkel en 
inmiddels oefen ik daar nu al een jaar de functie van 
juridisch adviseur uit. In deze functie is aan dynamiek 
geen tekort: de juridische vraagstukken bestrijken bijna 
alle delen van het recht. Zo geef ik bijvoorbeeld advies 
over consumentenrecht, huurrecht, arbeidsrecht en 

personen- en familierecht.
Tijdens mijn diensten werk ik samen met andere rechts-
winkeliers, zodat je elkaar kunt helpen én van elkaar 
kunt leren, want er werken studenten met verschillende 
afstudeerrichtingen bij de Rechtswinkel. 
Door het geven van juridisch advies ben ik in aanraking 
gekomen met echte problemen van echte mensen, 
waardoor ik niet alleen veel heb geleerd over het geven 
van een goed juridisch advies, maar ook over de impact 
die juridische problemen kunnen hebben op mensen. 
Bovendien blijkt het recht in de praktijk dikwijls anders  
dan de theorie die wordt bijgebracht in de collegebanken. 
Door alles wat ik heb geleerd bij de Rechtswinkel, denk 
ik later op de arbeidsmarkt een streepje voor te hebben 
op het gebied van het geven van juridisch advies en het 
omgaan met cliënten. Hier hecht ik veel waarde aan,  
want in de advocatuur is dit dagelijkse kost!’

http://www.rug.nl/ocasys/%20rechten/vak/showpos?opleiding=6732 
http://www.rechtswinkel-groningen.nl
http://www.rechtswinkelleeuwarden.nl


Tijdens bachelor en master

Zowel tijdens je bachelor als je master is het belangrijk om jezelf te ontwikkelen. Bepaalde onderdelen zijn dan ook 
zowel tijdens de bachelor als de master geschikt. Dit geldt ook voor sommige Recht in Praktijk onderdelen.

Word lid van een bestuur of commissie
Het lid worden van een bestuur of een commissie is een goede manier om te leren samenwerken, organiseren én om 
nuttige contacten te leggen.

Aan de slag als ondernemer
Wil jij aan de slag als ondernemer? Dat kan ook tijdens je studie! Het University of Groningen Centre of 
Entrepreneurship (UGCE) heeft tot doel om ondernemerschap te stimuleren. Zij bieden bijvoorbeeld minors aan op het 
gebied van ondernemerschap.

Vrijwilligerswerk
Door vrijwilligerswerk te doen kun je allerlei vaardigheden ontwikkelen én toon je jouw maatschappelijke betrokkenheid. 
Mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen vind je in Gradleaders Career Center of via: 
https://vrijwilligerswerk.nl/default.aspx

Summerschool
Door je voor een Summerschool in te schrijven, verbreed je ook je kennis van andere talen en culturen. Er zijn 
wereldwijd veel universiteiten die Summerschools organiseren. In Gradleaders Career Center worden regelmatig 
nieuwe cursussen met uiteenlopende thema’s gepubliceerd. 

Global & Intercultural Engagement Distinction
We leven, werken en studeren allemaal in een wereld die steeds verder globaliseert en waarin we meer met elkaar 
verbinden. Als een van de onderdelen van de ‘Language & Culture Policy’, wil de Rijksuniversiteit Groningen jou 
de mogelijkheid bieden om een volledige, extracurriculaire Global & Intercultural Engagement Distinction (GIED) te 
volgen. GIED stelt je in staat om je taal- en interculturele vaardigheden en je waarde op de arbeidsmarkt te vergroten. 
De Faculteit Rechtsgeleerdheid draait de pilot voor deze distinction en dus kun je als eerste profiteren. Lees hier meer 
over op de site en kijk of je geïnteresseerd bent! 
https://www.rug.nl/rechten/education/international-programmes/gied/

Recht in praktijk
Stage lopen
Tijdens je studie is stage lopen een erg goede manier om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het is vaak zowel 
mogelijk om aan het einde van je bachelor of tijdens je master een stage te doen. Recruiters van grote kantoren en 
bedrijven nemen alleen afgestudeerden aan die stage hebben gelopen. Stage lopen is om deze, maar ook om andere 
redenen erg nuttig. Je maakt kennis met de praktijk waardoor de theorie meer gaat leven. De stage kan ook een 
hulpmiddel zijn in je eigen beroepskeuzeproces en je helpen je (juridische) vaardigheden verder te ontwikkelen.  
Wees je ervan bewust dat sommige organisaties hun toekomstige werknemers werven onder stagelopers.

Naar het buitenland
Studeren of stage lopen in het buitenland is een waardevolle aanvulling op je studie in Nederland. Je leert o.a. over 
een andere cultuur en je kunt een vreemde taal leren spreken en schrijven. Je maakt kennis met andere rechtstelsels. 
Sommige juridische banen vragen kennis van extra talen of interculturele competenties. Mocht jij zoiets willen, zorg 
dan dat je dergelijke competenties ontwikkelt. Andere voordelen: uit onderzoek blijkt dat werkgevers in internationale 
ervaring als meerwaarde zien. Een tussenjaar of een buitenlandse studie- of stageperiode op je cv onderscheidt je van 
de andere sollicitanten. Studenten die in het buitenland hebben gestudeerd of stage hebben gelopen vinden sneller 
een baan én ze ontvangen een hoger startsalaris dan studenten zonder buitenland ervaring. Wil jij naar het buitenland, 
tref dan tijdig je voorbereidingen! Kijk voor meer informatie op www.rug.nl/law/lep.

Het Juridisch Spreekuur
De medewerkers van Het Juridisch Spreekuur zijn enthousiaste rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen 
die gratis juridisch advies geven op zes locaties in Groningen. De spreekuren zijn bedoeld voor iedereen die juridisch 
advies nodig heeft. De spreekuren zijn gratis te bezoeken en men kan zonder afspraak binnenlopen. Omdat Het 
Juridisch Spreekuur geen commerciële organisatie is en draait op subsidie, is het niet mogelijk om bedrijven van 
advies te voorzien. De belangrijkste doelgroepen van het Spreekuur zijn: studenten, minima en andere groepen die 
niet in staat zijn om betaald juridisch advies in te winnen. 
www.hetjuridischspreekuur.nl

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Groningen 
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel beantwoordt juridische vragen van kinderen en jongeren. Hun kracht is het voor 
kinderen eenvoudig en begrijpelijk maken van de juridische situatie waar zij zich in bevinden. Ook volwassenen mogen 
hun vragen op het gebied van het jeugdrecht stellen.  
noord.kjrw.eu

Kamerbewonersadviesbureau (KAB) Groningen 
Het Kamerbewoners Adviesburo (KAB) is een stichting die gratis huurrechtadvies geeft aan studenten en andere 
kamerbewoners. Alle medewerkers van het KAB studeren rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij worden 
bijgestaan door een ervaren advocaat, die op de maandelijkse zakenvergadering de behandelde zaken doorneemt en 
de gegeven adviezen controleert. 
www.kamerbewonersadviesburo.nl

SOG Rechtsbureau 
Het SOG Rechtsbureau is een onderdeel van de Studenten Organisatie Groningen. Zij geven gratis juridisch advies 
aan studenten. Daarnaast kunnen particulieren met al hun juridische vragen terecht bij het Rechtsbureau. Het 
Rechtsbureau is aangesloten bij de Stichting Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen. Dit is een samenwerking 
tussen de Groninger Studentenbond, het Kamerbewoners Adviesburo en het Rechtsbureau van de Studenten 
Organisatie Groningen. Het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen biedt hulp aan particulieren die onterecht te 
hoge bemiddelingskosten betaald hebben bij het aangaan van hun huurcontract. 
www.sogrechtsbureau.nl

Civielrechtelijke pleitwedstrijd
Door mee te doen aan de civielrechtelijke pleitwedstrijd kun je je spreekvaardigheid voor 
groepen oefenen. Je stelt een pleidooi op en verdedigt hierbij de belangen van één van  
de partijen. Kijk hier voor meer informatie: 
www.rug.nl/ocasys/rechten/vak/show?code=RGMPR40103

Internationaal studieproject
Als internationaal studieproject ga je met een groep studenten naar het buitenland en 
bestudeer je een bepaald thema. Voorafgaand aan de reis ga je ter voorbereiding op 
kantoorbezoek. Het project wordt afgesloten met een opdracht. Je vindt hierover alle informatie op de Kennisbank 
Rechten en het Law Exchange Program. Bij zo’n internationaal studieproject ontwikkel je interculturele competenties. 
Je leert op een effectieve en gepaste manier om te gaan en te communiceren met mensen uit andere culturen. 

Bezoekgroep p.i. Leeuwarden
Met de bezoekgroep p.i. leer je de gevangenis van binnen kennen. Gedurende een jaar zullen 10 bezoeken worden 
gemaakt aan de p.i. Leeuwarden, waarbij jij in gesprek kunt gaan met gedetineerden.

Voor een totaaloverzicht van alle Recht in Praktijk onderdelen op bachelor niveau ga je naar 
www.rug.nl/ocasys/%20rechten/vak/showpos?opleiding=6732
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https://vrijwilligerswerk.nl/default.aspx
https://www.rug.nl/rechten/education/international-programmes/gied/
http://www.rug.nl/law/lep
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http://www.rug.nl/ocasys/%20rechten/vak/showpos?opleiding=6732


Naast een externe stage bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, is het ook mogelijk om een stage te doen bij de 
universiteit. Zo is het mogelijk om een onderwijsstage te doen, waarbij je een beeld krijgt van het verzorgen van 
universitair onderwijs, een onderzoeksstage, waarbij je ziet wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt. Daarnaast 
wordt een paralegal stage aangeboden, waarbij je een oriëntatie krijgt op juridisch ondersteunende functies en het 
ontwikkelen van (juridische) vaardigheden. Deze stages zijn op masterniveau. Kijk voor stagevacatures op Gradleaders 
Career Center. 

Als je stage wilt gaan lopen, kun je je inschrijven voor de stage community. Hier is ruimte om je vragen over de 
ervaringen van studenten die jou voorgingen te lezen. Heb je gekozen voor een stage? Dan is er een community waar 
andere stagelopers ook aan deelnemen, zodat jullie ervaringen kunnen uitwisselen. Kijk voor meer informatie op: 
https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/rechten/loopbaanadvies-en-carriere/stage/community/openbare-community

In de Master

In je master heb je veel mogelijkheden om jezelf te onderscheiden van de andere studenten en om je studie vorm te 
geven. In sommige masters is een recht in praktijk onderdeel van 6 ECTS opgenomen in het curriculum. Kijk op ocasys 
of een recht in praktijk onderdeel voor jouw master voorgeschreven is!

Profileer je in de master met keuzevakken en scriptieonderwerp!
Tijdens de masteropleiding verdiep je je kennis uit de bachelor en leer  je nieuwe dingen. In het seminaar bijvoorbeeld 
en door het schrijven van je scriptie kun je je juridische vaardigheden verder ontwikkelen. Ook kun je via de keuze van 
je keuzevakken in aanvulling op het verplichte programma en de keuze van je seminaar en scriptieonderwerp jezelf 
een bepaald profiel geven richting de arbeidsmarkt. Tot slot is het behalen van je masterdiploma een vereiste om civiel 
effect te kunnen halen.

Legal English 
In een internationale werkomgeving is het zeer nuttig om juridisch jargon ook in het Engels  
te beheersen. Wil je in zo’n omgeving gaan werken volg dan het vak Legal English.  
Dit vak helpt je om je juridische taalvaardigheid in het Engels te verbeteren. 
Na het vak ben je in staat om juridisch Engels effectief te gebruiken bij:  
• het opstellen van juridische meningen, samenvattingen van arresten/vonnissen en wetgeving,                     

onderzoeksvoorstellen, juridische artikelen en zelfs professionele emails en correspondentie 
• het geven van presentaties of het deelnemen aan discussies binnen het vakgebied

Recht in praktijk
Masterclasses
Gedurende het collegejaar worden er verschillende masterclasses aangeboden. Tijdens een masterclass verdiep jij 
je in een belangrijk thema binnen een bepaald rechtsgebied. Hierbij verwerf je (praktijk)ervaring, door bijvoorbeeld 
processtukken op te stellen. Gedurende de masterclass worden verschillende kantoorbezoeken gedaan: bij 
bijvoorbeeld advocatenkantoren, maar ook bij het bedrijfsleven of bijvoorbeeld de rechtbank. 

Pleitwedstrijden
Er worden verschillende pleitwedstrijden georganiseerd. Hierbij staat het gebruiken van opgedane kennis in de 
praktijk centraal. Je leert hoe je een pleitnota kunt opstellen en hoe je deze vervolgens kunt toepassen. Daarnaast 
leer je zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Pleitwedstrijden worden regelmatig georganiseerd door de 
verschillende studieverenigingen, maar maken ook deel uit van Recht in Praktijk. Kijk op ocasys welke verschillende 
pleitwedstrijden worden aangeboden 

Studentenparlement
In het Studentenparlement wordt de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer gesimuleerd. Elk facultair 
team neemt als fractie met een door loting te bepalen politieke kleur mee aan de wedstrijd. De teams worden begeleid 
door staatsrechtdocenten van de betreffende faculteiten. Kijk voor meer informatie op  
www.rug.nl/ocasys/rechten/vak/show?code=RGMST40106

Factsheet: solliciteren kun je leren 

Als je een keuze hebt gemaakt voor een baan of stage, is het 
tijd om te gaan solliciteren! Wij geven je graag tips en helpen 
je met het goed neerzetten van jezelf.

Presenteer jezelf via LinkedIn
Met een profiel op LinkedIn richt je je op de totale 
arbeidsmarkt. Je zorgt dat je zichtbaar bent voor werkgevers 
en recruiters, maar ook dat je onthouden wordt door iedereen 
die jou nu of in de toekomst kan helpen bij het starten van een 
succesvolle carrière.  
Zorg dat je LinkedIn profiel tijdig op orde is, ook als je op 
stages gaat solliciteren.

Eerste indruk
Een mening over jouw profiel is snel gevormd. Een goede 
eerste indruk wordt vooral bepaald door je profielfoto, headline 
en samenvatting. Je profielfoto en headline staan bovendien 
niet alleen prominent bovenaan je profielpagina, maar zijn 
ook op andere pagina’s zichtbaar. Je samenvatting is in veel 
gevallen het eerste dat bezoekers lezen. In zo’n samenvatting 
kun je over interesses, drijfveren en ambities vertellen. Zoek 
aansluiting bij je opleiding, ervaring en vaardigheden, want 
dat maakt jouw profiel helder en eenduidig. Een eerste 
indruk komt dus niet alleen voort uit je profielfoto, headline en 
samenvatting, maar ook uit de onmiskenbare overeenkomst 
met de rest van je profiel.

Digital footprint
Heroverweeg de foto’s die je online hebt gezet. Zit je op 
Facebook, Instagram of YouTube, schrijf je een blog? Je kunt 
erop rekenen dat recruiters je gehele digitale profiel bekijken. 
Zelfs een ijzersterk cv zal je geen sollicitatiegesprek bezorgen 
als je twijfelachtige foto’s of teksten online hebt staan. 

Netwerken
Netwerken kan erg handig zijn voor het vinden van een 
stageplaats. Netwerken houdt in dat je contacten legt en 
onderhoudt met mensen die je via via kent. Je netwerk is aak 
veel groter dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan de contacten 
die je kunt leggen via je familie, vrienden, de sportvereniging, 
je bijbaan, etc. Je gebruikt je netwerk om meer te leren over 
een bepaalde functie of een bepaalde organisatie.  

Je vraagt in een netwerkgesprek dus nooit direct om een 
stageplaats, maar je vraagt de ander om informatie of advies. 
De beste netwerkgesprekken heb je vaak met iemand die 
jouw interesses en vakgebied deelt. Tijdens deze gesprekken 
kun je extra goed laten blijken wat jouw kwaliteiten zijn en wat 
jullie voor elkaar kunnen betekenen. 

Schrijf een excellent CV
Een cv is meer dan een samenvatting van jouw verleden. Het 
is een visitekaartje dat een beeld oproept van jou als persoon. 
Een goed CV maakt het een werkgever makkelijk. Zo’n CV 
laat een werkgever alleen zien wat voor hem of haar écht 
relevant is, en doet dat ook nog eens op een overzichtelijke en 
overtuigende manier.

Relevantie
Een cv is maatwerk. De beste sollicitanten schrijven hun cv 
specifiek voor de vacature waar ze op solliciteren. Bij het 
maken van dat cv zul je keuzes moeten maken in wat je wel 
en niet noemt. Bepaalde ervaring mag je achterwege laten 
omdat het niet relevant is. En andere ervaring mag best 
wat meer toegelicht worden, omdat het goed aansluit bij de 
functie waarop je solliciteert. Wanneer je terugkijkt op jouw 
ervaring zul je zien dat je jouw stage, bijbaan of opleiding op 
verschillende manieren kunt belichten. Bij een ervaring als 
student-assistent kun je bijvoorbeeld organisatorische taken 
benadrukken, maar ook besluiten om juist vooral het contact 
met studenten te benoemen. Die keuze maak je op basis van 
waar de werkgever naar op zoek is. Relevantie vind je ook 
terug binnen je opleidingen. Voor een sollicitatie kun je een 
aantal vakken benoemen die goed bij de functie passen. En 
bij een andere sollicitatie sluit je scriptie-onderwerp misschien 
veel beter aan. Benoem niet alles, maar maak keuzes.

Juridisch consultancy project
Vaardigheden leren vanuit andere disciplines dan alleen het recht draagt bij aan jouw ontwikkeling. Het Juridisch 
Consultancy Project geeft je hiervoor de mogelijkheid. In dit praktijkvak, waarin je samen met andere studenten aan 
een onderzoeksopdracht werkt, ontwikkel je adviesvaardigheden en leer je samen te werken. Kijk voor meer informatie 
op www.rug.nl/ocasys/rechten/vak/show?code=RGDOS40006

Kijk voor een totaaloverzicht van alle recht in praktijk onderdelen op masterniveau op  
www.rug.nl/ocasys/rechten/vak/showpos?opleiding=6769
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https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/rechten/loopbaanadvies-en-carriere/stage/community/openbare-community
http://www.rug.nl/ocasys/rechten/vak/show?code=RGMST40106
http://www.rug.nl/ocasys/rechten/vak/show?code=RGDOS40006
http://www.rug.nl/ocasys/rechten/vak/showpos?opleiding=6769 


Hoofdstuk 5: Afgestudeerd en nu?

Informatie over beroepsopleidingen
Voor beroepen zoals advocaat, rechter, notaris of officier van Justitie, is het noodzakelijk om na je studie nog een 
beroepsopleiding te volgen. Er bestaan verschillende websites met informatie over deze beroepsopleidingen, je vindt 
hieronder enkele links naar interessante websites.
www.advocatenorde.nl/beroepsopleiding-advocaten
https://ssr.nl/rio-opleiding/
www.knb.nl/de-notaris/werken-bij-de-notaris/kandidaat-notaris
https://werkenbijhetom.nl/functies

Tot slot een link naar een filmpje dat is gemaakt over hoe je rechter kunt worden:
https://www.werkenbijderechtspraak.nl/rechter-of-raadsheer-worden/

Wil je promoveren na je master?
De titel ‘doctor’ behalen door het doen van een promotieonderzoek kan een mooi vervolg zijn op je mastertitel. Maar 
wat houdt promoveren in, en wat wordt er van je gevraagd? Het doen van promotieonderzoek bestaat voornamelijk 
uit het schrijven van een proefschrift of meerdere artikelen. Beide zijn gebaseerd op een onderzoeksvoorstel met 
daarin o.a. de onderzoeksvraag. Naast het doen van onderzoek geef je als promovendus ook vaak nog onderwijs. In 
Nederland duurt een promotietraject meestal vier jaar. Om een promotieplaats te krijgen moet je solliciteren op een 
vacature bij de universiteit. Naast een motivatiebrief dien je ook meestal een eigen onderzoeksvoorstel aan te leveren. 
Als promovendus heb je: een afgeronde (research) master, interesse in de wetenschap, analytisch denkvermogen 
en doorzettingsvermogen. En daarnaast kun je: goed schrijven en zelfstandig werken. Met een promotie ben 
je niet automatisch verzekerd van een toekomst in de academische wereld. Een deel van de gepromoveerden 
wordt onderzoeker en geeft les op de universiteit. Het merendeel vindt in andere sectoren een baan, zoals in het 
bedrijfsleven. De expertise die je opdoet kan echter voor zowel de publieke sector als het bedrijfsleven waardevol zijn.

Alumni Rechten 
Ook na je studie aan onze faculteit blijven we graag met je in contact. We zijn benieuwd naar je ervaringen in de 
praktijk, brengen je graag in contact met oud-studiegenoten en blijven onze kennis graag met je delen. Dit doen wij 
onder andere door netwerk- en kennisactiviteiten te organiseren, je actief te betrekken bij de inhoud en kwaliteit van 
ons onderwijs en je proactief te informeren over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, bijvoorbeeld in de vorm van 
postacademisch onderwijs. www.rug.nl/rechten/alumni

Juridisch Postacademisch Onderwijs 
De Faculteit Rechtsgeleerdheid ontwikkelt en organiseert Juridisch Postacademisch Onderwijs voor afgestudeerde 
juristen (advocaten, notarissen, rechters, bedrijfsjuristen, fiscalisten, etc.) in de vorm van actualiteitencursussen, 
cursussen in verband met nieuwe wetgeving, capita selecta, symposia en kantoorcursussen op maat. Het stelt je in 
staat om je regelmatig te verdiepen in de recente ontwikkelingen in het recht.

Het Postacademisch Onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen is erkend in het kader van de Permanente Opleiding 
Advocatuur (Nederlandse Orde van Advocaten), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse 
Federatie van Belastingadviseurs, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en het MfN-register 
voor mediators. Professionals die in het kader van een van deze organisaties opleidingspunten moeten behalen om 
aan de kwaliteitseisen te voldoen kunnen deze krijgen door het volgen van onze cursussen.

Open colleges 
Naast het Postacademisch Onderwijs verzorgt de faculteit de organisatie en administratie van de Open Colleges. Dit 
zijn de reguliere colleges waaraan eenieder die behoefte heeft om op enig onderdeel van het recht zijn of haar kennis 
te vergroten, te verdiepen of te vernieuwen op contractbasis deel kan nemen zonder te zijn ingeschreven als student.  
Je volgt de vakken van je keuze samen met de reguliere studenten.
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Recruiters en bedrijven maken tegenwoordig steeds vaker 
gebruik van de mogelijkheid om online sollicitatiegesprekken 
te voeren. Soms omdat het simpeler, sneller en goedkoper is 
maar ook omdat het in de huidige tijd niet mogelijk is fysieke 
sollicitatiegesprekken te houden. Net als bij een ‘gewoon’ 
sollicitatiegesprek, wil je natuurlijk professioneel overkomen. 
Om jou goed voor te bereiden op dit digitale gesprek, hebben 
we een aantal tips op een rijtje gezet.

Goede voorbereiding is het halve werk
Dit geldt bij een digitaal gesprek misschien nog wel meer 
dan bij een ‘live gesprek’. Je bent natuurlijk afhankelijk van 
verschillende dingen. Zo is de internetverbinding belangrijk. 
Test deze dus goed van te voren. Als je niet vertrouwt op de 
wifi-verbinding, dan kun je een vaste internetkabel gebruiken. 
Daarnaast is het handig om het gesprek een keer te oefenen 
met bijvoorbeeld een vriend of vriendin. Zo kun je alle functies 
van de tool die je gebruikt uitproberen en levert dit tijdens of 
vlak voor het gesprek geen stress meer op.

Eerste indruk
‘Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te 
maken.’ Zorg dus gelijk voor een professionele indruk. 
Dit geldt ook voor de naam die je online gebruikt en je 
profielfoto. Gebruik bij online solliciteren gewoon je voor- en 
achternaam en geen gekke bijnaam. Kies daarnaast voor een 
professionele profielfoto.

Afleiding
Je wilt tijdens het gesprek via bijvoorbeeld Skype of Google 
Hangouts, natuurlijk graag de focus leggen op de inhoudelijke 
vragen en op het maken van de juiste indruk. Zorg er dan ook 
voor dat er geen zaken zijn die afleiden. Kleed je bijvoorbeeld 
net als hoe je je zou kleden tijdens een gewoon sollicitatie 
gesprek. Maar, kleed je vooral niet te druk. Printjes en felle 
kleuren kunnen via het scherm de aandacht trekken en dat is 
niet wat je wilt. Ook rammelende oorbellen kunnen afleiden. 
Zorg daarnaast voor een rustige achtergrond. Foto’s of een 
druk behang kunnen afleiden. Een rustige achtergrond met 
bijvoorbeeld een kamerplant straalt daarentegen rust uit.
Wat ook erg belangrijk is, is dat er geen achtergrond geluiden 
zijn die afleiden. Licht je huisgenoten in over het gesprek, 
zorg ervoor dat huisdieren in een andere ruimte zijn en zet 
je telefoon op stil. Daarnaast kun je het beste oortjes indoen. 
Hierdoor zorg je ervoor dat je gesprekspartner geen last heeft 
van achtergrondgeluiden.
Doordat je in een vertrouwde omgeving zit, heb je misschien 
de neiging om het gesprek minder formeel te voeren. Let dus 
extra op je taalgebruik en je houding!

Oogcontact en lichaamstaal
Je communicatie wordt door 55% bepaald door lichaamstaal. 
Je denkt misschien dat dit bij online gesprekken minder 

belangrijk is, maar niks is minder waar. Zorg er dus voor dat 
je camera een deel van je lichaam laat zien en niet alleen je 
gezicht. Hierdoor krijgt je gesprekspartner een duidelijk beeld 
van jou. Je kunt je laptop bijvoorbeeld op een stapel boeken 
zetten, waardoor de camera op de juiste hoogte staat. De 
ondergrond moet natuurlijk wel stabiel zijn. Daarnaast hebben 
veel mensen tijdens videogesprekken de neiging om naar 
zichzelf te kijken op het scherm. Voor de interviewer lijkt het 
dan alleen alsof je constant naar beneden kijkt. Kijk dus voor 
je en vergeet niet zo nu en dan via de camera oogcontact te 
maken met je gesprekspartner!
Daarnaast hebben de meeste programma’s een vertraging 
van 1 á 2 seconden. Om te voorkomen dat je constant door 
de interviewer heen praat, is het belangrijk om wat rustiger en 
langzamer te praten. Laat de ander uitpraten en bewaar rust 
in het beantwoorden van de vragen.

Houd belangrijke documenten bij de hand
Als je een gesprek hebt via een scherm, is het misschien 
verleidelijk om aantekeningen te maken in een Word-
document. Het tikkende geluid als je aan het typen bent, kan 
echter heel afleidend zijn. Maak dus gewoon je aantekeningen 
op een kladblok en leg dit vooral van te voren al klaar. Zorg er 
ook voor dat je belangrijke documenten zoals je CV en brief bij 
de hand hebt en dat je dit niet tijdens het gesprek nog op moet 
zoeken. Daarnaast is het handig om een spiekbriefje te maken 
met bijvoorbeeld je competenties of vragen die je wilt stellen. 
Doordat je alle belangrijke dingen bij de hand hebt, hoef je niet 
tijdens het gesprek op te staan. Dit kan wederom afleidend 
zijn en hierdoor verandert de setting die je zorgvuldig hebt 
klaargezet. Ga ook niet tijdens het gesprek dingen op- of 
uitzoeken. Sluit alle tabbladen, waardoor je niet wordt afgeleid 
en je je echt kunt focussen op het gesprek.

Rond het gesprek goed af
Je kunt natuurlijk niet net als anders afsluiten met een 
handdruk, maar je wilt wel een professionele afsluiting van 
het gesprek. Probeer dus tot een goede afronding van het 
gesprek te komen. Bedankt de wederpartij voor de tijd en 
aandacht en vraag wat het vervolg van de procedure is, indien 
dit nog niet duidelijk is geworden tijdens het gesprek. Let er 
wel op dat je bijvoorbeeld niet gaat zwaaien. Sluit daarnaast 
het programma waarmee je videobelt echt goed af nadat 
het gesprek met je gesprekspartner is afgerond. Let op: bij 
sommige programma’s zijn ophangen en de camera uitzetten 
twee verschillende dingen. Let hier dus goed op voordat je 
onderuitgezakt gaat zitten of je met je huisgenoot het gesprek 
gaat bespreken.

Als je rekening houdt met bovenstaande zaken, komt het 
helemaal goed met je digitale sollicitatie. Laat je niet teveel te 
laten afleiden door de technische zaken, maar bereid je goed 
voor én wees vooral jezelf!

Factsheet: Online je sollicitatiegesprek, hoe pak je dat aan? 
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Kom in contact met Careers Services Law

Careers Services Law
www.rug.nl/csl

Om een afspraak te maken mail je naar: 
jose.van.der.veen@rug.nl 
of bel je met:
050 3635096

José van der Veen
Beleidsmedewerker beroepenveld

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26
9712 EK Groningen
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