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VU LAW ACADEMY:
JURIDISCHE PAO-OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
Voor advocaten en juristen heeft de VU Law Academy ieder voor- en najaar
een divers aanbod postacademische juridische cursussen, leergangen,
masterclasses en lezingen.
Met topdocenten uit de wetenschap en de praktijk, met persoonlijke
aandacht en waar interactie en kwaliteit centraal staan. Onze cursussen
en leergangen worden voorlopig online aangeboden zoals we ook eind 2020
met veel succes hebben gedaan. Als fysiek lesgeven weer mogelijk is zullen
wij de mogelijkheden zorgvuldig bekijken en de deelnemers informeren.
Hieronder vindt u een overzicht van ons opleidingsaanbod.

Cursussen, masterclasses en lezingen
AANBESTEDINGSRECHT
Masterclasses Aanbestedingsrecht
18 maart 2021: Masterclass Aanbestedingsrecht I:
Relatieve beoordelingsmethoden in aanbestedingsrechtelijk perspectief  ONLINE
17 juni 2021: Masterclass Aanbestedingsrecht II:
Wisselwerking tussen het aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht  ONLINE
21 september 2021: Masterclass Aanbestedingsrecht III: Onderwerp volgt
25 november 2021: Masterclass Aanbestedingsrecht IV: Onderwerp volgt

ARBEIDSRECHT
Masterclass Rechtspersonenrecht in het onderwijs 
woensdag 12 mei 2021
Masterclass Rechtspositie onderwijspersoneel 
donderdag 3 juni 2021

ONLINE
ONLINE

BESTUURS(PROCES)RECHT
Cursus Omgevingswet: structuur en systematiek 
woensdag 19 mei 2021
Cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht
vrijdag 18 juni 2021

ONLINE

IT EN RECHT EN IE RECHT
Cursus AVG drie jaar later
dinsdag 25 mei 2021
Cursus Data en AI Law
woensdag 16 juni 2021

ONLINE

ONDERWIJSRECHT
Masterclass Rechtspersonenrecht in het onderwijs 
woensdag 12 mei 2021
Cursus Actualiteiten onderwijsrecht 
vrijdag 2 juli 2021

ONLINE
ONLINE

PENSIOENRECHT
Lezingen Actualiteiten Pensioenrecht
woensdag 17 maart: Pensioen en flexibele arbeidsrelaties 
woensdag 23 juni: Pensioenrechtspraak 2020/21
woensdag 29 september: Nabestaandenpensioen/Zorgplichten
woensdag 1 december: Wet toekomst pensioen

<

ONLINE
ONLINE

Kortingen en acties
Bij de VU Law Academy kunt u
profiteren van diverse acties
en kortingsregelingen.
Voor alumni van de VU en
VU Law Academy zijn verschillende kortingsmogelijkheden.

PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN
Cursus Juridisch schrijven en argumenteren 
maandag 7 en 14 juni 2021
Cursus Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
donderdag 24 juni 2021
Cursus Legal English @work
maandag 1, 8, 15 en 22 november

ONLINE
ONLINE

STRAF(PROCES)RECHT
Cursus Penitentiair recht 
donderdag 10 juni 2021

Leergangen

ONLINE
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Aanbestedingsrecht voor juristen
Aanbestedingsrecht bij VU Law Academy: voor de juridische finesses
s ta r t : 8 maart 2021

Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
Met deze leergang brengt u uw kennis op een scherp en actueel niveau
s ta r t : 23 maart 2021

Pensioenrecht
Pensioenrecht nu en in de toekomst
s ta r t : 23 maart 2021

Arbeidsrecht
Deze leergang is uiterst toepasbaar in de praktijk en zeer divers
s ta r t : 1 april 2021

Een incompany cursus
aanvragen
Ons opleidingsaanbod is
continu in ontwikkeling.
Wilt u weten wat de VU Law
Academy voor uw organisatie
kan betekenen, of heeft u een
specifieke opleidingsvraag?
Neem dan contact met ons
op, we maken graag een
afspraak.
Contactpersoon:
Ireen Schouten
Opleidingsmanager
incompanycursussen
Telefoon: +31 20 59 85246
E-mail: i.schouten@vu.nl

Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
Strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door effectief te verdedigen
s ta r t : 6 april 2021
Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand

Mergers & Acquisitions
Gerichte aandacht voor corporate finance, tax, accounting en post merger integration
s ta r t : 8 april 2021

Onderwijsrecht
Een integraal programma waardoor een rode draad gewaarborgd is
s ta r t : 14 april 2021

Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
De leergang stimuleert een andere manier van kijken naar conflicten
s ta r t : 17 mei 2021

Verbintenissenrecht
Deze leergang buigt algemene leerstukken om tot een belangrijk wapen
s ta r t : 18 mei 2021

Thuisraken in decentrale verordeningen
s ta r t : 20 mei 2021

Parenting coordination

Website: www.vulaw.nl
Telefoon: (020) 598 6255
E-mail: vulaw@vu.nl

Interactieve opleiding tot Parenting Coordinator
s ta r t : 25 mei 2021

Law Academy

wijzigingen voorbehouden

Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen

