
Toelatingseisen Praktijkmaster Fiscaal Recht  
 
Een student die wil worden toegelaten tot de Praktijkmaster Fiscaal Recht dient in ieder 
geval te voldoen aan de volgende toelatingseisen:  
 
a. Diploma: het bezit van een juridisch WO‐bachelor diploma Fiscaal Recht dan wel de 
afstudeerrichting Fiscaal Recht binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van de 
Faculteit Rechtsgeleerdheid.  
‐ De student die nog niet in het bezit is van het bovengenoemd diploma kan solliciteren naar 
een plaats, indien de student verwacht bij de aanvang van de praktijkmaster de bachelor 
Fiscaal Recht dan wel de afstudeerrichting Fiscaal Recht binnen de bacheloropleiding 
Rechtsgeleerdheid volledig afgerond te hebben. Dit dient te geschieden voor 1 juli van het 
jaar waarin de student de praktijkmaster wil volgen.  
‐ Indien de student voor een praktijkmasterplaats wordt geselecteerd op grond van de 
beoordelingscriteria, zal de voorwaardelijke toelating worden omgezet in een definitieve 
toelating zodra de deficiëntie is opgeheven en het hierboven genoemde bachelordiploma is 
behaald. Dit dient te geschieden voor 1 september van het jaar waarin de student de 
praktijkmaster wil volgen.  
b. Goede studieresultaten. Als indicatie daarvoor gelden de volgende uitgangspunten: 
Het cijfer van de Studentenrechtbank is 7 of hoger en het gemiddelde cijfer van de 
verplichte vakken: 
‐ Formeel Belastingrecht 
‐ Inkomstenbelasting 
‐ Omzet- en overdrachtsbelasting 
‐ Winst 
‐ Fiscaal Comptabele Verantwoordingen 
‐ Vennootschapsbelasting 
‐ Loonheffingen 
uit de bachelor Fiscaal Recht dan wel de afstudeerrichting Fiscaal Recht binnen de 
bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid is minimaal 7 na maximaal twee tentamenkansen per 
onderdeel.  
c. Vaardigheden. Goede mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden. 
d. Werkervaring. Hebben deelgenomen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. 
e. Competenties. Een geschikte attitude, motivatie en talent voor het volgen van de 
opleiding.  
Raadpleeg voor meer informatie de Onderwijs‐ en Examenregeling (OER) Duale Masters of 
neem contact op met de coördinator van de Praktijkmaster Fiscaal Recht, Jan Bouwman 
(j.n.bouwman@rug.nl).  
 
Aanmeldingsprocedure  
Voor de Praktijkmaster Fiscaal Recht is een selectieprocedure van toepassing (let op, dit 
geldt niet voor de reguliere master Fiscaal Recht). In deze procedure wordt beoordeeld of je 
aan de gestelde eisen voldoet. Solliciteren is mogelijk via het sollicitatieformulier.  
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