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Leergang Arbeidsrecht
Tijdens deze cursus wordt in zes dagdelen een gedegen en actueel overzicht gegeven
van het civiele arbeidsrecht. De cursus geeft op praktische wijze een selectie van de
meest voorkomende vraagstukken.

Waaruit bestaat de Leergang Arbeidsrecht?
De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:
Dagdeel 1: Inleiding: de deﬁnitie van de arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst en het ontstaan ervan
De verschillen met de ambtelijke aanstelling en overeenkomst van opdracht
Wat moet er in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd?
De proeftijd
Bijzondere
bedingen
(concurrentiebeding,
relatiebeding,
wijzigingsbeding, studiekostenbeding)
Dagdeel 2: Inhoud en invulling van de arbeidsovereenkomst, deel 1
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
De regels rondom (vakantie)verlof
Tuchtrecht/disciplinaire maatregelen
Dagdeel 3: Inhoud en invulling van de arbeidsovereenkomst, deel 2
Eenzijdige wijziging van de arbeidsoverenkomst
Cao-recht
Dagdeel 4: Ontslagrecht, deel 1
Het ontslagrecht en de ontslagroutes
De ontslaggronden
De opzegverboden
De ontslagvergoedingen
Dagdeel 5: Ontslagrecht, deel 2
Ontslag op staande voet
Ontslagrecht bij een reorganisatie

eenzijdig

De civiele ontslagprocedure (hoe gaat dat eigenlijk, bij de kantonrechter en het
UWV?)
Dagdeel 6: Overgang van onderneming & schikken in het arbeidsrecht
Overgang van onderneming
Schikken in het arbeidsrecht: waar moet men op letten bij het treﬀen van een
vertrekregeling, bezien vanuit het civielrechtelijke perspectief

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is geschikt voor juristen, HRM-medewerkers en P&O-adviseurs die zich
vooruitlopend op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
willen bekwamen in het arbeidsrecht.

Duur van de cursus
De leergang bestaat uit zes dagdelen die over drie cursusdagen worden gegeven.

De kosten van de cursus
U kunt zich inschrijven voor de leergang, maar het is ook mogelijk om u in te schrijven
voor bepaalde dagdelen. De kosten bedragen € 295,00 per dagdeel. Indien u zich
inschrijft voor de volledige leergang, geldt een tarief van € 1.695,00. Hierover betaalt u
geen btw.

Waar en wanneer?
De leergang Arbeidsrecht vindt plaats in ‘s-Hertogenbosch op 6, 13 en 20 juni 2019.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen.
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