
 
 

 
Aanmeldingsprocedure voor de duale master Ondernemingsrecht  
 
De duale master Ondernemingsrecht is opgezet in samenwerking met 7 grote advocatenkantoren 
met een internationale ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk. In overleg met de 
kantoren is een curriculum opgesteld dat aansluit op de praktijk. Ervaren advocaten uit de praktijk 
geven gastcolleges, die regelmatig op de deelnemende kantoren zelf plaatsvinden. De theorie 
wordt door de gastdocenten toegelicht door voorbeelden uit de praktijk. Op de website staan de 
deelnemende kantoren. Twee stages bij twee verschillende deelnemende kantoren zijn een 
verplicht onderdeel van de master. Om geselecteerd te worden voor de master moet je 
geselecteerd zijn voor een stageplaats bij twee van de deelnemende kantoren (je loopt namelijk 
twee keer stage). 
 
Selectieprocedure  
De aanmeldingen voor de duale master Ondernemingsrecht worden eerst beoordeeld door de 
toelatingscommissie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De 
aanmeldingen van de studenten die door de toelatingscommissie zijn geselecteerd worden 
doorgestuurd naar de deelnemende kantoren (zonder contactgegevens). Studenten die in de eerste 
gesprekken met de toelatingscommissie niet worden geselecteerd, worden niet toegelaten tot de 
master. Zij kunnen deelnemen aan de reguliere master Nederlands recht, bijvoorbeeld de reguliere 
specialisatie Ondernemingsrecht. De kantoren geven vervolgens aan welke studenten zij op gesprek 
willen en of een assessment voorafgaand aan de gesprekken nodig is. Als de toelatingscommissie alle 
reacties van de kantoren ontvangen heeft, maakt zij een indeling voor de gespreks- of 
assessmentronde. Na de gespreks- en assessmentronde geven de kantoren aan welke studenten zij 
een stageplaats willen aanbieden. Het is mogelijk dat studenten helemaal niet of niet door twee 
kantoren geselecteerd worden voor een stage.  Zij kunnen dan niet worden toegelaten tot de duale 
master. Deze studenten kunnen deelnemen aan de reguliere master Nederlands recht, specialisatie 
Ondernemingsrecht. De toelatingscommissie verdeelt de studenten tussen de kantoren, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeur van zowel kantoor als student. Studenten 
die voldoen aan de formele toelatingseisen (zie de Onderwijs- en examenregeling) en die van twee 
kantoren een stageplaats aangeboden hebben gekregen, worden toegelaten tot de opleiding. 
 
Bachelor nog niet afgerond voor 19 april?  
Als je voor 19 april je bacheloropleiding nog niet hebt afgerond en dus nog niet aan de 
toelatingsvoorwaarden voldoet, maar wel verwacht om uiterlijk 1 september al je bachelor vakken te 
hebben behaald, wordt je aanmelding wel in behandeling genomen. Als je bent geselecteerd, maar 
op 1 september toch onverhoopt niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, word je alsnog 
uitgesloten van deelname aan de master. 
 
Aanmelden  
Meld je op tijd aan via Studielink voor de duale master Nederlands Recht. Zorg dat je op tijd je 
dossier compleet maakt! Uiterlijk 19 april moeten we alle documenten hebben! Stuur je dossier per 
mail naar: mw. mr. J. van der Veen,  jose.van.der.veen@rug.nl 
 
Benodigde documenten voor je sollicitatie: 
1. motivatiebrief met voorblad (conform onderstaande specificaties)  
2. cv  

3. (voorlopige) cijferlijst(en)  

4. eventuele stagebeoordelingen/getuigschriften en aanbevelingsbrieven  
5. stukken Studentenrechtbank  
 



 
 

Je eventuele voorkeur voor bepaalde kantoren kun je aangeven op het voorblad van je cv. 

Motivatiebrief  
Geef in de brief aan waarom je de duale master Ondernemingsrecht wilt volgen. Schrijf je motivatie 
zoals je een sollicitatiebrief zou schrijven. Vermeld in je brief welk vak je het meest interessant 
vindt/vond en waarom en naar welke subsectie je interesse het meest uitgaat. Besteed veel 
aandacht aan de inhoud en vormgeving van je motivatiebrief omdat je hiermee zowel aan de 
selectiecommissie als aan de partnerkantoren een eerste indruk geeft van jezelf. Die eerste indruk 
bepaalt of je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie en vervolgens of je 
wordt uitgenodigd voor een gesprek met partnerkantoren. 
Als je voorkeur hebt voor een bepaald kantoor of bepaalde kantoren, zet dit dan niet in de 
motivatiebrief, maar geef dit aan op het voorblad van je cv. Je voorkeur wordt door ons niet bekend 
gemaakt aan de kantoren.  
 
Voorblad 
Vermeld je naam, contactgegevens (e-mail, 06 nummer, adres) en voorkeur(en) voor kantoren.  
 
Voorkeur  
Je kunt je eventuele voorkeur voor een kantoor of kantoren aangeven op het voorblad van je cv. Als 
je bij een bepaald kantoor liever geen stageloopt, geef dit dan (gemotiveerd) aan. Je voorkeur wordt 
niet bekend gemaakt aan de kantoren.  Het voorblad wordt niet naar de kantoren gestuurd.  
Het aan de toelatingscommissie bekend maken van je voorkeur kan niet in je nadeel werken, maar 
slechts in je voordeel.  
 
Curriculum Vitae  
Stel je cv bondig en overzichtelijk op. Maximaal 2 A4, plus het voorblad. Houd de volgende volgorde 
aan:  
 
cv: (begin op een nieuwe pagina)  
- Personalia (naam, geboortedatum en -plaats, GEEN adres- en contactgegevens)  

- Opleiding  

- Werkervaring (relevante werkervaring bondig toelichten, niet relevante werkervaring niet 
toelichten)  

- Nevenactiviteiten (betaald of onbetaald, stages)  

- Vrije tijdbesteding  

- Talenkennis  
 
Zie voor tips: rug.nl/careerservices/careers-advice/cv 

Cijferlijst  
Stuur een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst. 
 
Mogelijke aanvullende stukken voor dossier: stagebeoordelingen/getuigschriften  
Heb je al eerder stagegelopen of ergens gewerkt? Heb je hier een goede beoordeling/ een 
getuigschrift van ontvangen? Stuur deze dan mee.  Deze worden allemaal aan je aanmelddossier 
toegevoegd. 

 
FORMAT MOTIVATIEBRIEF  
 
Pietje Puk  
 



 
 

NAAM: P.P. Puk 
VOORNAMEN: Pieter Paul 
GEBOORTEDATUM: 4 april 1995  
UNIVERSITEIT: Rijksuniversiteit Groningen 
 
 
Aanhef,  
 
Houd de aanhef algemeen. De brief is zowel voor de toelatingscommissie van de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid als voor de kantoren bestemd. Vermeld achter universiteit de universiteit waar je je 
bachelor hebt behaald/gaat behalen.  
 
NB Adresgegevens neem je niet op. 

 


