
Verschillende rechten 
(dubbel)studies

Uniek in Nederland zijn de dubbelstudies die de Radboud Universiteit aanbiedt. Bij 
een dubbelstudie volgt een student in een periode van vijf jaar twee studies naast 
elkaar die worden afgerond met twee mastertitels. In Nijmegen worden de 
dubbelstudies Recht & Management en Recht & Economie aangeboden. Naast de 
dubbelstudies heb je ook de optie om de plusstudie Recht & Management te volgen.

Recht & Management
Je combineert de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid 
(Nederlands recht) met de masteropleiding Bedrijfskunde (Business 
Administration). Tijdens de eerste vier jaar van je studie volg je naast 
de opleiding Rechtsgeleerdheid extra vakken uit de 
bacheloropleiding Bedrijfskunde. Als je deze extra vakken hebt 
behaald, ontvang je een bachelorcertificaat. Daarmee kun je in het 
vijfde jaar worden toegelaten tot één van de acht master- 
specialisaties van Bedrijfskunde zoals Marketing, Business Analysis 
and Modelling of Strategic Human Resource Leadership. Na 
voltooiing van deze master ontvang je een masterdiploma 
Bedrijfskunde (Business Administration). Daarnaast krijg je 
een bachelor- en masterdiploma Rechtsgeleerdheid (Nederlands 
recht). Je behaalt dus twee volwaardige masterdiploma’s: meester in 
de rechten en Master of Science. In de eerste jaren krijg je vooral 

vakken die behoren bij de bachelor Rechtsgeleerdheid. Daarnaast 
volg je enkele vakken bij Bedrijfskunde. Na het eerste jaar beslis je of 
je verder wilt gaan. Mocht blijken dat het studieprogramma je toch 
niet ligt, dan kun je ervoor kiezen om je te beperken 
tot Rechtsgeleerdheid. Je ligt dan nog prima op schema.

Recht & Economie
Je combineert de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid 
(Nederlands Recht) met de masteropleiding Economie, Tijdens de 
eerste vier jaar van je studie volg je naast Rechtsgeleerdheid een 
aantal vakken uit de bacheloropleiding Economie. Als je deze vakken 
hebt behaald, ontvang je een bachelorcertificaat. Daarmee kun je in 
het vijfde jaar worden toegelaten tot de master Economie in één van 
de zeven masterspecialisaties zoals Accounting & Control, Financial 
Economics of International Business. Na afronding van je studie 
ontvang je twee diploma's: meester in de rechten en Master of 
Science. Ook bij Recht & Economie beslis je na het eerste jaar of je 
verder wilt gaan. Mocht je ervoor kiezen om je te beperken tot 
Rechtsgeleerdheid, dan lig je nog prima op schema.

Plusstudie Recht & Management
Je kunt ook kiezen voor de plusstudie Recht & Management. Je volgt 
dan naast je bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerheid een 
aantal vakken Bedrijfskunde waaronder Inleiding Bedrijfskunde, 
Strategie en Marketing. Naast je masterdiploma Nederlands Recht 
met civiel effect (waarmee je bijvoorbeeld advocaat of rechter kunt 
worden) krijg je een certificaat van Bedrijfskunde.

Arbeidsmarkt
Na afronding van een dubbelstudie heb je geleerd over de grenzen 
van je vakgebied heen te kijken en ben je uitermate geschikt om 
goed te presteren op het snijvlak van recht en management. 
Doordat je de arbeidsmarkt opkomt met twee diploma’s op zak, heb 
je een stap voor op andere net afgestudeerden.



Meer informatie over de dubbelstudies of plusstudie
Op onderstaande sites vind je informatie over de dubbelstudies of 
plusstudie waaronder een uitgebreid studieschema per leerjaar:

www.ru.nl/bachelor/rechten
www.ru.nl/bachelor/rm
www.ru.nl/bachelor/re

Heb je een inhoudelijke vraag?
Studieadviseur dubbelstudies Recht & Management en Recht & 
Economie:
Drs. I. Dijkstra
E-mail: ingrid.dijkstra@ru.nl 
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Social mediaMeer informatie
Telefoon: 024-3612345
Whatsapp: 06-25319096
E-mail: studievoorlichting@ru.nl

Deze flyer gaat over het collegejaar 2023/2024. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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