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      Najaar 2022 
       
 

College Datum Onderwerp  

1 15 november 2022 
17.00-21.00 uur 

Introductie deelnemers/uitleg leergang  
 
Organisatie van de sport in de praktijk -        
Sportbeleid en de overheid 
 
Topsport in Nederland 
 
 
Sportorganisatiestructuur (Nationaal & 
Internationaal perspectief). 
Verenigingsrecht (de stichting en de BV) 
Governance 

2 22 november 2022 Sport en recht in Nederland 
 
 
De topsporter en het recht 

3 29 november 2022 Europees recht, vrij verkeer en 
mededinging; 
van Bosman t/m ISU zaak  
 
Arbeidsrecht en CAO. De rechtspositie van 
de topsporter 
 

4 6 december 2022 De voetbalsport in juridisch perspectief 
 
Transfers en overschrijvingen (in de 
voetbalsport) 
 
Ongewenst gedrag in de sport 

5 13 december 2022 
 

Tuchtrecht: integriteit van de sport, 
seksuele intimidatie, matchfixing, 
discriminatie. 
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Supportersgeweld 
 
Schadeaansprakelijkheid, sport en spel en 
tav de organisator van de sport 
 
Het tuchtrecht in de praktijk 
We gaan naar de KNVB toe om een 
tuchtzaak bij te wonen, indien mogelijk. 
Datum is n.t.b. 

6 10 januari 2023 
 

Intellectueel-eigendomsrecht en sport. 
Portretrecht en mediarecht 
 
Privacy 
 
 

7 17 januari 2023 Doping en dopingautoriteit 
 
 
 
De sport en gezondheid in de praktijk 

8 24 januari 2023 
16.00-20.30 uur 

Wet Markt en Overheid 
 
Belastingen en Sport  
 
 
Internationaal sportrecht, met name CAS 
 
Afronding, wrap up 
 

      
 
 
Algemene informatie: 
 
De colleges vinden plaats op dinsdagmiddag/avond, de netto cursustijd is 3 uur per college. De locatie is het hoofdgebouw van 
de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, 3e etage, zaal Agora 1. M.u.v. college 4 dit college vindt plaats in 
het Nieuwe Universiteitsgebouw, De Boelelaan 1111, 2 etage, zaal 02A65. 
 
U ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan ten minste zes van de acht bijeenkomsten 
heeft deelgenomen. Aan de leergang is geen examen verbonden. 

 
Het programma van college 1 is als volgt: 
16.30 – 17.00 uur: Ontvangst met koffie en thee  
17.00 – 18.30 uur: Aanvang programma 
18.30 – 19.00 uur: Pauze (met lichte maaltijd)  
19.00 – 21.30 uur: Vervolg programma 

 
Het programma college 2 en 6 is als volgt: 
16.30 – 17.00 uur: Ontvangst met koffie en thee 
17.00 – 18.30 uur: Aanvang programma 
18.30 – 19.00 uur: Pauze (met lichte maaltijd)  
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19.00 – 20.30 uur: Vervolg programma 
 
Het programma college 3, 4, 5 en 7 is als volgt: 
16.30 – 17.00 uur: Ontvangst met koffie en thee  
17.00 – 18.00 uur: Aanvang programma 
18.00 – 18.30 uur: Pauze (met lichte maaltijd)  
18.30 – 20.30 uur: Vervolg programma 
of 
16.30 – 17.00 uur: Ontvangst met koffie en thee 
17.00 – 19.00 uur: Aanvang programma 
19.00 – 19.30 uur: Pauze (met lichte maaltijd)  
19.30 – 20.30 uur: Vervolg programma 
 
Het programma is van college 8 als volgt: 
15.30 – 16.00 uur: Ontvangst met koffie en thee  
16.00 – 18.00 uur: Aanvang programma 
18.00 – 18.30 uur: Pauze (met lichte maaltijd)  
18.30 – 20.30 uur: Vervolg programma 
 


