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1. Inleiding 
 
Dit is een korte handleiding voor de stage in de Master Ondernemingsrecht.  
De afstudeerfase van de Masteropleiding Ondernemingsrecht (18 ECTS) bestaat uit een verplichte 
stage (6 ECTS) en een Masterscriptie (12 ECTS). Het doel van een stage is dat de student: 

• leert kennis en vaardigheden in te zetten in de ondernemingsrechtelijke beroepspraktijk; 
• leert om verbinding te leggen tussen de tijdens de opleiding opgedane theoretische kennis 

en de daaraan gerelateerde problematiek die zich voordoet in de dagelijkse 
ondernemingsrechtelijke beroepspraktijk; 

• praktijkervaring opdoet inzake de ondernemingsrechtelijke aspecten van het bedrijfsleven; 
• zowel schriftelijk als mondeling op actieve wijze, duidelijk en in goed Nederlands 

communiceert met collega’s binnen het stagebedrijf. 
Een stage is een mooie manier om te zien hoe het in de praktijk gaat. Studenten die al eerder stage 
hebben gelopen, hebben ervaren dat het leerzaam, nuttig en leuk is.  
 

 
2. Procedure 
 
2.1  Wanneer een stage plannen? 
Je kunt gedurende je hele Master stagelopen. De stage moet je zelf in je jaarrooster inplannen. De 
stage neemt minimaal 6 weken (fulltime) in beslag en wordt beloond met 6 ECTS. In geval van een 
deeltijdstage, zal het vereiste aantal minimum uren (=240 uren) over een langere periode worden 
gespreid. Een langere stage is toegestaan maar resulteert niet in een grotere beloning in ECTS.  
 
Het is aan te raden om de stage in het tweede semester in te plannen wanneer je in september met 
de opleiding begint. In het najaar worden namelijk een aantal verplichte vakken gegeven en de 
colleges worden niet opgenomen. Daarnaast kun je de kennis die je tijdens de vakken op hebt 
gedaan inzetten bij het uitvoeren van de stagewerkzaamheden. Deze dienen namelijk op master 
niveau plaats te vinden. Mocht je vragen hebben over de planning, dan kun je een 
studiebegeleidingsgesprek aanvragen met de scriptie- en stagecoördinator.  
 

Er wordt geen vrijstelling gegeven indien men op het HBO al diverse stages gelopen heeft.  
Er wordt immers een ander niveau van een stagelopen verwacht (zie eisen aan een 
stageplaats). 

 
 
2.2  Het vinden van een stageplaats 
De procedure vangt aan met het zoeken naar een stageplaats. Let daarbij op de eisen waaraan een 
stageplaats moet voldoen (zie hoofdstuk 3). Er zijn verschillende methoden om aan een stageplaats 
te komen. 
 
De eerste manier is zelf op zoek te gaan. Dit is tevens een heel nuttige manier om je te oriënteren op 
de arbeidsmarkt. Stages kunnen op verschillende plaatsen worden gelopen waaronder intermediaire 
organisaties zoals banken, toezichtinstanties (AFM, NMa), onderzoeksinstellingen of (grote 
internationaal opererende) ondernemingen. In de meeste gevallen zijn deze instellingen bereid een 
aantal stagiairs te begeleiden. Een zuiver juridische stage, zoals bij een advocatenkantoor, is 
eveneens een optie indien het kantoor of de afdeling zich toelegt op zaken die aansluiten bij de 
vakken van de master ondernemingsrecht.  
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Een hulpmiddel bij het zoeken naar een stageplaats is de stagesite van de opleiding 
Ondernemingsrecht, waar alle belangrijke informatie m.b.t. de huidige Master vermeld staat. 
Stageplaatsen zijn onder het kopje “vacatures” op de site te vinden. Daarnaast worden zij geplaatst 
in Canvas en op de besloten Facebookgroep van de master Ondernemingsrecht. 

Een beperkt aantal studenten kan stagelopen bij de AFM, één van de instellingen/bedrijven die 
deelneemt aan het onderwijsprogramma voor de Master Ondernemingsrecht. Meer informatie 
hierover zal tijdens de colleges Kapitaalmarktrecht worden verschaft.  

 
2.3  Voorbereiding  
Het aanschrijven van een instelling voor een stageplaats is te vergelijken met solliciteren. Het 
doorlopen van de procedure vormt een gedegen oefening ter voorbereiding van latere sollicitaties 
en kan zelfs uitmonden in een eerste werkaanbieding.  
 
Wil je dat er nog even iemand naar jouw sollicitatiebrief of cv kijkt, of heb je korte vragen over het 
solliciteren? Dan kun je naar het spreekuur solliciteren1 van Student Career Services2 gaan. 
Daarnaast kun je een individuele afspraak maken door te mailen naar 
tls.careerservices@tilburguniversity.edu om uitgebreider spreken over je sollicitatiebrief, CV, 
LinkedIn profiel of solliciteren. Verder bieden zij diverse workshops aan, zoals 
“Sollicitatievaardigheden: brief en cv” en “Sollicitatievaardigheden: het sollicitatiegesprek”. 
In Coronatijd kan het zijn dat dit alleen online mogelijk is.  
 
Houd bij het aanschrijven rekening met de eisen die worden gesteld aan de stage. Indien op de 
internetsite van de stageplaats staat dat kan worden volstaan met het sturen van een e-mail, moet je 
uiteraard op die manier reageren. Volgt er een uitnodiging voor een gesprek, bereid je daarop dan 
goed voor. Noteer eventueel de vragen die je wilt stellen (bijv. werkzaamheden, periode, salaris, 
onkostenvergoeding). Misschien word je wel voor diverse gesprekken bij verschillende instellingen 
uitgenodigd. Het kan geen kwaad om een aantal gesprekken te voeren. Kies uiteindelijk voor de 
stageplaats die je het meeste aantrekt. Zeg vervolgens op een nette manier de andere plaatsen af. 
 

Noteer welke werkzaamheden je tijdens je stage zal gaan verrichten. Deze informatie is nuttig 
om de stagecoördinator te informeren en om in het latere stageverslag te toetsen of de invulling 
overeenstemde met de taakomschrijving. Ga ook na welke persoon of personen je tijdens de 
stage begeleiden en naar wie de stagecoördinator het beoordelingsformulier kan toesturen. 

 
 
2.4 Toestemming 
Als je een stageplaats hebt gevonden, meld je je met je stageopdracht zo spoedig mogelijk aan via 
het aanmeldingsformulier stage Ondernemingsrecht. 
Vervolgens zal de stagecoördinator, mw. mr. D.M.Z.G. Braggaar, beoordelen of de stage geschikt is in 
het kader van de master Ondernemingsrecht. Is je stage goedgekeurd, dan kun je de beoogde stage 
gaan lopen. De begeleider van de stageplaats krijgt dan een mail ter bevestiging, waarvan eveneens 
een kopie aan jou wordt gemaild. Deze stagebegeleider dient een ondernemingsrechtelijke dan wel 
vergelijkbare juridische achtergrond te hebben. Daarnaast wordt bij de bevestiging van de stage 

 
1 https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/loopbaan/student-career-services/spreekuur 
2 https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/loopbaan/student-career-services 
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tevens de model stageovereenkomst meegestuurd. Dit landelijke model voor de stageovereenkomst 
dient te worden gehanteerd. Deze overeenkomst is een driepartijen overeenkomt en dient 
ondertekend te worden door de student(stagiair), de Universiteit alsmede de stageverlenende 
organisatie. Indien de stage wordt verlengd dient een verlenging van de stageovereenkomst tevens 
door deze partijen ondertekend te worden. 
 
2.5 Stageverslag en -beoordeling 
De stage wordt afgesloten met een verslag. Daarin doe je verslag van de feitelijk verrichte 
werkzaamheden. Aan de vorm en de omvang van het verslag worden de volgende eisen gesteld:  
- Als vuistregel kan de norm van 3.000 à 4.000 woorden worden gehanteerd (7-10 bladzijden). 
- Het verslag omvat: 

1. Een titelblad met daarop de volgende gegevens: 
a. Naam stagebedrijf 
b. Naam stagebegeleider bedrijf 
c. Stageperiode 
d. Naam student 
e. ANR én Student nummer 
f. Afstudeerrichting 
g. Inleverdatum stageverslag 

2. Een korte beschrijving van het stagebedrijf; 
3. Een omschrijving van de stagewerkzaamheden; dit is geen opsomming/schema van alle 

werkzaamheden. De bedoeling is dat je je belangrijkste werkzaamheden omschrijft, op 
welk terrein deze lagen en hoe je problemen die je tegenkwam hebt opgelost. Omdat dit 
gedeelte het belangrijkste is van je stagverslag moet dit minimaal 4 bladzijden bedragen; 

4. Conclusies en ervaringen (hierin aangeven in hoeverre naast het recht ook andere 
disciplines aan bod zijn gekomen).  

 
Eventueel kunnen als bijlagen gemaakte opdrachten en stukken bijgevoegd worden (mits de privacy 
dit toelaat). 
Het verslag vormt uiteraard geen onderdeel van de scriptie. Wel wordt voor de Vormaspecten van 
het stageverslag (schrijfstijl en het verwerken van bronnen en noten) verwezen naar het hoofdstuk 
vormaspecten van de Scriptiehandleiding voor de masteropleiding Ondernemingsrecht. Er wordt 
eveneens beoordeeld op taalfouten. Bij meer dan 10 taalfouten wordt een onvoldoende gegeven en 
dient het verslag herzien te worden. 
Het verslag dient uiterlijk 2 maanden na afronding van de stage digitaal ingeleverd te worden bij de 
stagecoördinator: D.m.z.g.braggaar@tilburguniversity.edu. Daarbij dient eveneens rekening 
gehouden te worden met het feit dat zowel stageverslag als het stagebeoordelingsformulier 6 weken 
voor het afstuderen ingeleverd dienen te zijn bij mevrouw Braggaar. 
 
De stagebegeleider bij de stage-instelling wordt gevraagd een beoordelingsformulier in te vullen. Bij 
de mail aan de stagebegeleider ter bevestiging van de stage wordt het stagebeoordelingsformulier 
als bijlage meegestuurd. Hierin wordt aangeduid hoe je op bepaalde onderdelen hebt gepresteerd 
variërend van zeer goed tot onvoldoende. Het is aan te bevelen je stagebegeleider te verzoeken dit 
formulier aan het einde van de stageperiode met je te bespreken. Bovendien kan de beoordeling 
dienen als referentie bij latere sollicitaties. Dit formulier moet ingevuld teruggestuurd worden naar 
de stagecoördinator. Dit beoordelingsformulier toetst op: 

• Vaardigheden; zelfstandig onderzoek, schrijfvaardigheid en gesprekstechnieken; 
• Juridische vakkennis; Inzicht, je kennisniveau en het toepassen van kennis; 
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• Jouw beroepshouding; mate van zelfstandig- en zorgvuldigheid, je werktempo en inzet. 
• Individuele ontwikkeling 

 
Op basis van het verslag en de stagebeoordeling kijkt de stagecoördinator of aan de 
stageverplichtingen is voldaan. De stage wordt daarbij niet voorzien van een beoordeling, uitgedrukt 
in een cijfer, maar slechts van de aanduiding “voldaan”. Er wordt 6 ECTS aan toegekend.  
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3. Eisen aan de stageplaats 
 
De stageplaats dient aan een aantal voorwaarden te voldoen: 
 

- de stage moet aansluiten bij de vakken van de master Ondernemingsrecht; 
- de werkzaamheden die je tijdens de stage zal gaan verrichten zijn van universitair niveau en 

vormen een afspiegeling van een functie die je na je studie kan uitvoeren; 
- hoewel tijdens de stage verschillende personen jou kunnen begeleiden (en je zelfs bij 

verschillende diensten kan opereren), moet er een begeleider beschikbaar zijn die bij 
problemen als aanspreekpunt kan fungeren; 

- de stagebegeleider moet bereid zijn aan het eind van de stage een beoordelingsformulier in 
te vullen en eventuele vragen van de stagecoördinator te beantwoorden; 

- er is een aantal colleges dat een student Ondernemingsrecht moet volgen. In de gevallen 
waarbij een college tijdens de geplande werktijd zou plaatsvinden, moet de stage-instelling 
bereid zijn jou in de mogelijkheid te stellen de colleges bij te wonen; 

- de stage mag niet plaatsvinden bij een huidige werkgever. Wel is mogelijk dat in hetzelfde 
bedrijf maar dan bijv. op de juridische afdeling stage wordt gelopen; 

- het is niet de bedoeling dat je de stagewerkzaamheden thuis gaat verrichten; 
- de stagebegeleider dient een ondernemingsrechtelijke dan wel vergelijkbare juridische 

achtergrond te hebben. 
 
 
4. Wetenschappelijk stage 

Sommige studenten tonen bijzondere interesse voor het wetenschappelijk onderzoek. Door middel 
van een selectietraject dat gelijk is aan het algemene traject voor een stageplaats, kunnen deze 
studenten een onderzoek verrichten over een onderwerp dat aansluit bij de opleiding en het 
wetenschappelijk onderzoek dat door medewerkers van het departement of Private & Business Law 
wordt gedaan. Indien je dit wilt, kun je hierover contact opnemen met mevrouw Braggaar. 
 

5. De stageovereenkomst; wel of geen arbeidsovereenkomst?3 
Het kan zo zijn dat de stageovereenkomst tevens een arbeidsovereenkomst is, echter dat is veelal 
niet het geval. In de wet is geregeld wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Er is sprake 
van een arbeidsovereenkomst als aan de volgende 4 vereisten wordt voldaan:  

1. de ene partij, werknemer, verbindt zich tot het verrichten van arbeid; 
2. de andere partij, werkgever, verbindt zich tot het betalen van loon; 
3. de werknemer staat in dienst van de werkgever; 
4. de arbeid wordt gedurende zekere tijd verricht. 

Als je een stage loopt, is dit gericht op het opdoen van ervaring. De nadruk ligt dus op "leren" en niet 
op "het productief zijn". Daarnaast wordt er vaak geen loon betaald, maar een onkostenvergoeding 
gegeven. De verhouding tussen de werkgever en stagiair kenmerkt zich doorgaans wel door een 
gezagsverhouding, immers je zult als stagiair de aanwijzingen van de werkgever moeten opvolgen.  
 

 
3 Uit Tips van DAS ‘s-Hertogenbosch 



 8 

Al hoewel er vaak geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, dient de stagegever (het bedrijf 
waar je stage loopt) wel de regels over arbeidsomstandigheden en arbeidstijden na te leven. Als 
stagiair heb je dus wel degelijk rechten, ook al vloeien deze niet rechtsreeks voort uit een 
arbeidsovereenkomst.  
 
Bij het bevestigen van de stage wordt tevens een model stageovereenkomst meegestuurd. Dit 
landelijke model voor de stageovereenkomst dient te worden gehanteerd. Deze overeenkomst is 
een driepartijen overeenkomt en dient ondertekend te worden door de student(stagiair), de 
Universiteit alsmede de stageverlenende organisatie. Overige partijen, zoals de stagecoördinator, 
kunnen dit slechts voor gezien ondertekenen. 
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Vragen 
  
Voor meer informatie kun je kijken op Canvas “Stage Ondernemingsrecht – 600119” en de stagesite. 
 
Of contact opnemen met 
 
Mw. D.M.Z.G. Braggaar 
Stagecoördinator van de Master Ondernemingsrecht 
E-mail: D.M.Z.G.Braggaar@tilburguniversity.edu  
Montesquieu building, 2e etage, kamer M 229 


