
Toelatings- en selectie-eisen Praktijkmaster Nederlands Recht (Ondernemingsrecht) 

De Praktijkmaster Nederlands Recht (Ondernemingsrecht) is een duale variant van de master 
Nederlands Recht waarvoor studenten door een Toelatings- en selectiecommissie worden 
geselecteerd. Kandidaten die tot de opleiding in het volgende studiejaar willen worden toegelaten 
kunnen zich aanmelden tot 19 april. Het aantal studenten dat voor de Praktijkmaster Nederlands 
Recht (Ondernemingsrecht) kan worden geselecteerd is afhankelijk van het aantal stageplekken 
dat toegezegd is door betrokken kantoren. Niet elke student die toelaatbaar is en aan de selectie-
eisen voldoet kan worden geselecteerd.  

De aanmeldingen voor de duale master Ondernemingsrecht worden eerst beoordeeld door de 

Toelatings- en selectiecommissie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit 

Groningen. De aanmeldingen van de studenten die door de Toelatings- en selectiecommissie zijn 

geselecteerd worden doorgestuurd naar de deelnemende kantoren (zonder contactgegevens). De 

kantoren geven vervolgens aan welke studenten zij op gesprek willen en of een assessment 

voorafgaand aan de gesprekken nodig is. Als de Toelatings- en selectiecommissie 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 ook mogelijk dat studenten niet 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 en 

die een stageplaats aangeboden hebben gekregen, worden toegelaten tot de opleiding.  

Toelatingseisen 

1. Een kandidaat is toelaatbaar tot de Praktijkmaster Nederlands Recht (Ondernemingsrecht) indien 
hij in het bezit is van: 

a. één van de volgende juridische WO-bachelor diploma’s van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de 
Rijksuniversiteit Groningen: 

I. bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Nederlands Recht, Internationaal en Europees Recht 
of IT-recht; 

II. bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Fiscaal Recht, Notarieel Recht of Juridische 
bestuurskunde, aangevuld met alle vakken voor civiel effect; 

danwel, 

b. een HBO-rechtendiploma in combinatie met een pre-master Rechtsgeleerdheid richting 
Nederlands Recht aangevuld met het vak burgerlijk recht 2. 

2. Een kandidaat die nog niet in het bezit is van één van de in lid 1 genoemde diploma’s of het in lid 1 
genoemde HBO-bachelor diploma in combinatie met een pre-masterprogramma en het vak 
Burgerlijk Recht 2 kan solliciteren naar een Praktijkmaster-plaats, indien de kandidaat verwacht bij de 
aanvang van de Praktijkmaster een van bovenstaande programma’s afgerond te hebben. Dit diploma 
moet zijn behaald uiterlijk voor 1 september van het jaar waarin de student de Praktijkmaster wil 
volgen. 



3. Een kandidaat die bij aanvang van de Praktijkmaster Nederlands Recht in het bezit is van een 
ander diploma van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen of in het bezit is 
van een diploma van een andere juridische faculteit, is toelaatbaar tot de Praktijkmaster Nederlands 
Recht (Ondernemingsrecht) als het diploma vergelijkbaar is met een diploma dat genoemd is in lid 1. 

Selectie-eisen 

Een kandidaat die wil worden toegelaten tot de opleiding moet, nadat zijn/haar toelaatbaarheid 
conform bovenstaande toelatingseisen is vastgesteld, een selectieprocedure doorlopen. De 
toelatings- en selectiecommissie onderzoekt in de selectieprocedure of de kandidaat voldoet aan de 
volgende aanvullende eisen: 

a. goede studieresultaten; als indicatie daarvoor gelden de volgende uitgangspunten: 
Het cijfer van de Studentenrechtbank of de bachelor scriptie is 7,5 of hoger en het gemiddelde cijfer 
van de verplichte vakken. 
• Voor de Praktijkmaster Nederlands Recht (Ondernemingsrecht) geldt een gemiddeld cijfer van 
minimaal een 7 na maximaal twee tentamenkansen per onderdeel van de verplichte vakken uit de 
bachelor Rechtsgeleerdheid: 
- Burgerlijk Procesrecht, 
- Burgerlijk Recht (2 en 3), 
- Handelsrecht en 
- Recht van de Europese Unie. 
 
Indien het cijfer voor de Studentenrechtbank of de bachelorscriptie een 7 bedraagt, moet voor de 
hierboven genoemde verplichte vakken uit de bachelor Rechtsgeleerdheid het cijfer gemiddeld 7,5 of 
hoger bedragen. 

b. Goede mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden. 

c. Hebben deelgenomen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. 

d. Een geschikte attitude, motivatie en talent voor het volgen van de opleiding. 

Toetsing van de selectie-eisen 

De Toelatings- en selectiecommissie voor de Praktijkmaster Nederlands recht (Ondernemingsrecht) 
gaat als volgt na of een kandidaat voldoet aan de selectie-eisen: 

a. Goede studieresultaten. De kandidaat dient bij de aanmelding een overzicht te verstrekken van alle 
tot dan toe behaalde studieresultaten (met inbegrip van de afgelegde tentamens waarvoor men niet 
is geslaagd) in de bacheloropleiding die wordt gevolgd en/of een andere gevolgde universitaire 
opleiding. De Toelatings- en selectiecommissie bekijkt het ingeleverde overzicht om na te gaan in 
hoeverre aan de selectie-eis ‘goede studieresultaten’ is voldaan aan de hand van de 
(eerdergenoemde) uitgangspunten. 

b. Goede schriftelijke, mondelinge en sociale vaardigheden. Bij de aanmelding dient de kandidaat een 
brief te sturen waarin de kandidaat zijn keuze voor de opleiding motiveert, uitgaande van de eigen 
verwachtingen, interesses en ambities. Deze brief geeft een indruk van het niveau van de schriftelijke 
vaardigheden. Studieresultaten in vakken waarin schriftelijke en mondelinge vaardigheden zijn 
getoetst, kunnen ook een beeld geven van die vaardigheden. De Toelatings- en selectiecommissie 
kan in het gesprek waarvoor de kandidaat (doorgaans) wordt uitgenodigd, een indruk krijgen van de 
mondelinge en sociale vaardigheden. 



c. Hebben deelgenomen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. De kandidaat dient bij de 
aanmelding een curriculum vitae in te dienen. In een gesprek met de Toelatings- en 
selectiecommissie waarvoor de kandidaat (doorgaans) wordt uitgenodigd kan de kandidaat het 
curriculum vitae mondeling toelichten. 

d. Een geschikte attitude, motivatie en talent voor het volgen van de opleiding. Bij de aanmelding 
dient de kandidaat een brief te sturen waarin de kandidaat zijn keuze voor de opleiding motiveert, 
uitgaande van de eigen verwachtingen, interesses en ambities. In een gesprek met de kandidaat kan 
de Toelatings- en selectiecommissie zich (ook) een beeld vormen van attitude, motivatie en talent. 

 


