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Rotterdam: het
kloppend hart van
de Nederlandse
bedrijvigheid

“Als je er helemaal voor gaat heb je een
geweldig jaar, maak je vrienden voor het
leven en staat je een mooie toekomst te
wachten.”
Prof. mr. Maarten Verbrugh, hoogleraar Ondernemingsrecht
Wat heeft dit masterprogramma jou te bieden?
•	Alle hoogleraren en universitair (hoofd)
docenten zijn toonaangevend op hun
vakgebied en velen vervullen een rol in de
rechtspraktijk (advocaat, arbiter, adviseur,
commissaris, raadsheer plaatsvervanger en
advocaat-generaal bij de Hoge Raad);
•	Alle vakken zijn internationaal georiënteerd
met aandacht voor rechtsvergelijking;
•	Uitstekende voorbereiding op de rechtspraktijk
en het bedrijfsleven door op de praktijk gericht
onderwijs met aandacht voor onderzoeks- en
schrijfvaardigheden.
In Rotterdam, het kloppend hart van de
Nederlandse bedrijvigheid, biedt de master
opleiding Ondernemingsrecht je de mogelijkheid
om ondernemers verder te helpen. Je verdiept
je in de structuur en het functioneren van vennootschappen en de zeggenschapsverhoudingen
binnen een vennootschap. Hoe functioneren het
bestuur, de aandeelhouders en de commissarissen ten opzichte van elkaar? Welke specifieke
vraagstukken spelen bij beursgenoteerde
ondernemingen? Daarnaast verdiep je je in
fusies, reorganisaties en faillissementsrecht,
met aandacht voor rechtsvergelijking en oog
voor internationale ontwikkelingen.
Praktijk
De masteropleiding onderhoudt nauwe contacten
met het Ondernemingsrechtelijk Dispuut
(ORD) van de Juridische Faculteitsvereniging
Rotterdam (JFR). Voor iedereen met een sterke
interesse in het ondernemingsrecht organiseert
het ORD jaarlijks, vaak in samenwerking met de

opleiding, een groot aantal activiteiten, waaronder
kantoorbezoeken, borrellezingen en de jaarlijkse
studiereis. Daarnaast organiseert de opleiding
in samenwerking met een gerenommeerd
advocatenkantoor voor gemotiveerde studenten
met goede studieresultaten buiten het verplichte
curriculum om een exclusieve masterclass Fusies
& Overnames.
Carrièreperspectief
Studenten die de master Ondernemingsrecht
hebben afgerond, zijn in staat om zelfstandig
juridische vraagstukken over ondernemingsrecht
op te lossen. Afgestudeerden vinden dan ook
hun plaats in het bedrijfsleven, de advocatuur, de
rechterlijke macht en andere maatschappelijke
sectoren (banken, verzekeringsmaatschappijen en
effectenwezen), waarin ondernemingsrechtelijke
vraagstukken een belangrijke rol spelen.
Toelatingseisen
Je dient in het bezit te zijn van een van de
volgende bachelordiploma’s of de pre-master
ESL Algemeen:
Wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid;

Wo-bachelordiploma Fiscaal recht;
Extra vereisten (zie website)
Pre-master ESL Algemeen.
Met Ondernemingsrecht
eur.nl/esl/master/ondernemingsrecht/toelating

Programma master Ondernemingsrecht
Blok

Vaknaam

EC

1

Onderzoekspracticum ondernemingsrecht

15

2

Corporate Governance and Corporate Litigation

10

3

Fusies, reorganisaties en insolventie

10

4

Gebonden keuzevak (Zekerheden en Insolventie, Externe verslaggeving en accountancy in juridisch perspectief, IPR voor Ondernemingsrecht, EU Competition Law)

5

Vrij keuzevak

5

De beursvennootschap in het financieel toezichtsrecht

5

Scriptie master Ondernemingsrecht

10

5

eur.nl/esl/master/ondernemingsrecht/inhoud

“Voor ondernemingsrecht moet je in Rotterdam zijn!”
“Voor ondernemingsrecht moet je in Rotterdam zijn! Niet alleen vanwege de grote economische
bedrijvigheid; de founding father van Erasmus School of Law, professor Sanders, was een coryfee in
het ondernemingsrecht. Het vak zit in ons DNA. Ondernemingsrecht heeft sterk te maken met de
economie, maar ook met menselijk gedrag. Het belang voor de maatschappij is niet te onderschatten.
Rechtspersonen als de grote beursgenoteerde NV’s, de vele BV’s, stichtingen en verenigingen bepalen
in belangrijke mate onze levens, denk alleen al aan de werkgelegenheid. Je krijgt een brede kijk
op het vak en weet straks heel veel van NV’s en BV’s, van thema’s als bestuurdersaansprakelijkheid,
ondernemingsrechtelijke geschillen, overnames, verslaglegging en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.”
“Active Academic Learning is het motto van de faculteit: als student ga je actief aan de slag met de materie
en met je medestudenten, dat is de beste manier om echt wat te leren. Theorie en jurisprudentie koppel je
aan actuele maatschappelijke casussen en ontwikkelingen. Er is veel ruimte voor discussie en samen met je
medestudenten ontwikkel je nieuwe ideeën. Je leert praktische vaardigheden, zoals debatteren, onderzoek
doen en artikelen en notities schrijven. In de master Ondernemingsrecht hebben de hoogleraren en
gastdocenten ook in de praktijk hun sporen bewezen, als advocaat, adviseur, commissaris of bij de Hoge
Raad. Het is een ambitieuze master, maar als je er helemaal voor gaat heb je een geweldig jaar, maak je
vrienden voor het leven en staat je een mooie toekomst, zoals in de advocatuur, bij de rechterlijke macht
of in het bedrijfsleven te wachten.”

Prof. mr.
Maarten Verbrugh

“Ik ben geboren in Rotterdam, heb aan Erasmus School of Law gestudeerd en wilde
na mijn studie niet in Rotterdam blijven. Maar na een jaar in het buitenland te hebben
gewerkt, belandde ik toch weer in Rotterdam, waar ik eind 2001 als promovendus
aan de slag kon. Het beviel zo goed dat ik na de verdediging in 2007 verder ben
gegaan als universitair docent. Vrij snel daarna kon ik universitair hoofddocent
worden en per 1 september 2019 ben ik hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend
ondernemingsrecht. Na mijn eerste college 29 jaar geleden ben ik dus nog steeds
te vinden op de campus, een campus die in die periode veel bruisender, gezelliger
en internationaler is geworden. Die dynamiek past bij Erasmus School of Law, een
internationale en ondernemende faculteit, met onderzoek en onderwijs op hoog
niveau en met veel aandacht voor de werking van het recht in de praktijk.”
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Vragen?
Aarzel niet en neem contact op met de
mastercoördinator, Anja van GarderenGroeneveld, via vangarderen@law.eur.nl
eur.nl/esl/master/ondernemingsrecht
Voor vragen aangaande aanmelding,
neem contact op met Eddie van Roon via
masterinstroom@law.eur.nl
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