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Opleiding Leergang Arbeidsrecht

Een complete studie met 4 schriftelijke modules

Opleiding bij een erkend instituut

AN-i is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij verzorgen de website Arbeidsrechter.nl. en onze specialisten procederen voor 
rechtbanken. Vanuit deze expertise bieden wij meerdere opleidingen en cursusdagen aan op meerdere niveaus (van beginnende 
HR-medewerkers tot gespecialiseerde advocaten). Door de CRKBO-erkenning zijn onze prijzen vrij van BTW en omdat wij ook 
erkend zijn door DUO kunt u het STAP-budget aanvragen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website:

www.AN-i.nl/opleiding-arbeidsrecht

Persoonlijk advies
Heeft u vragen of wenst u een persoonlijk advies?
Bel dan gerust | 08877-08800

Opleiding op niveau HBO-Master

lDoelgroep
Een opleiding op HBO-niveau, voor een ieder die een grondige basis in het 
arbeidsrecht wenst.

Tot deze doelgroep behoort bijvoorbeeld de medewerker loonadministratie, 
medewerker HR, belastingadviseur, manager of verzuimbegeleider.

Vooropleiding: Door de grote diversiteit van de doelgroep van deze oplei-
ding wordt er geen (specifieke) vooropleiding verplicht gesteld. De opleiding 
is op het niveau HBO-master. Om goed mee te kunnen komen is een 
HBO-werk en denkniveau nodig.

De Leergang bestaat uit:
• 4 modules: 
   - Arbeidsovereenkomst 
   - Collectief arbeidsrecht 
   - Ziekte en disciplinaire maatregelen
   - Einde contract
• Uitgebreide terugkoppeling op de antwoorden;
• Actuele bundel arbeidswetgeving;
• Certificaat na positieve afronding;
• Toegang tot onze exclusieve cursistensite.

Wat maakt deze (thuis)studie doeltreffend?
• Erkend onderwijs met doorgroeimogelijkheden;
• U werkt met de praktijkvoorbeelden van onze specialisten;
• Korte en schriftelijke studie;
• U bepaalt zelf het startmoment en uw studieduur;
• Volledig actueel met alle bekende wijzigingen voor 2022 (o.a. Wet TVA, bijstelling WFV). 

Door te werken aan boeiende voorbeelden uit de praktijk, leert u actief het 
arbeidsrecht kennen. U legt daarmee een praktische en grondige basis in de 
veelzijdigheid van dit belangrijke vakgebied. 

U krijgt inzicht in hoe regels in de praktijk werken. U kunt in uw eigen tijd en 
tempo en op uw eigen locatie werken aan de 4 schriftelijke modules.
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Hoe leert u het arbeidsrecht kennen?

Bij deze opleiding gaan kennis en inzicht hand in hand. U krijgt inzicht in de werking van het arbeidsrecht door actief aan de 
oplossingen van probleemsituaties te werken. Het gaat om de praktijkvraagstukken waarmee onze specialisten procederen bij 
rechtbanken. Wij zorgen ervoor dat u het overzicht behoudt door een heldere uitwerking. Op een praktische wijze raakt u 
vertrouwd met het omgaan met personeelsvraagstukken.

Inhoud modules:

1. Arbeidsovereenkomst
In deze module wordt uiteengezet welke verschillende arbeidsverhoudingen er zijn, wat 
een arbeidsovereenkomst precies is, hoe deze tot stand komt en waaruit deze bestaat 
(bijv. proeftijd, concurrentiebeding ). Over het aangaan van de arbeidsovereenkomst 
ontstaan bovendien tal van rechten en plichten, die worden besproken. Er wordt 
ingegaan op payroll en detachering, als ook de bijzonderheden voor de oproepcontrac-
ten. 

2. Collectief Arbeidsrecht
Dit is het deel van het arbeidsrecht waarin grotere (gezamenlijke) belangen spelen. Voor 
de praktijk is het daarmee belangrijk om de werking van CAO’s, reglementen en de 
medezeggenschapsrechten te beheersen. Daarnaast komen de arbeidsomstandigheden 
en arbeidstijden aan bod, waarbij de veiligheid en gezondheid van de werknemers 
voorop staat. Deze module gaat ook nader in op handboeken en personeelsreglementen 
en de wijziging daarvan. 

3. Ziekte en Disciplinaire maatregelen
Tijdens het dienstverband kunnen zich meerdere situaties voordoen: de medewerker 
kan bijvoorbeeld ziek worden of zich misdragen. Er wordt specifiek ingegaan op de 
rechten en plichten van werkgever en werknemer, mocht een medewerker arbeidsonge-
schikt worden (second opinion, compensatie transitievergoeding, WIA, etc).  De module 
gaat nader in op de stappen en procedures die ingezet dienen te worden bij een 
misdraging. Denk onder andere aan ongewenst gedrag in de vorm van intimidatie. Hoe 
dient dat onderzocht te worden en welke de maatregelen kunnen hierop volgen? 

4. Einde Contract
Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Voorbeelden zijn een 
einde van wederzijds goedvinden, ontbinding door de kantonrechter of een opzegging 
na toestemming van het UWV . Hierbij kunnen de belangen van werkgever en werkne-
mer en ook de tegenstellingen zeer groot zijn, zodat het belangrijk is het overzicht te 
behouden en de route naar meerdere oplossingen te kennen. Er wordt specifiek 
ingegaan op de kosten van ontslag (transitievergoeding, cumulatievergoeding, billijke 
vergoeding en overige kosten). en in te spelen op de verschillende mogelijkheden.
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Wat maakt deze studie arbeidsrecht veelzijdig?
Werk aan boeiende praktijkvoorbeelden in 4 modules op HBO-master niveau in het arbeidsrecht
• Door de schriftelijke (thuis)studie bepaalt u zelf de studietijden en het startmoment;
• Vergroot uw toepasbare basiskennis en vaardigheden door de feedback van de docent.

Werken aan echte oplossingen
• U krijgt inzicht in de werking van het arbeidsrecht om vertrouwd te raken met het omgaan met personeelsvraagstukken;
• Leer van de voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten.

Instituut met geaccrediteerd onderwijs en doorgroeimogelijkheden
• Actueel met alle wetswijzigingen;
• Leer van docenten die ook masterclasses aan advocaten geven.

Post-Master Arbeidsrecht

De opleiding leergang arbeidsrecht

     4 schriftelijke modules + begeleiding + certificaat  €    795,00 

       ========= 

    STAP-Budget  €    795,00 

       ============= 

             All-in en 0% BTW  €         0,00 

Alle prijzen zijn All-in

We houden van transparantie en dus zijn alle prijzen all-in. Dat betekent dat in de prijs voor een opleiding en/of cursusdag alles is inbegre-
pen. U hoeft dus niet extra te betalen voor studiemateriaal, examens, herkansingen, diploma’s, administratiekosten, eten, drinken en 
dergelijke. We kunnen de opleidingen en cursusdagen bovendien vrij van BTW aanbieden.

STAP-Budget

Het STAP-budget bedraagt €1.000,00 waarmee u onze opleiding volledig of deels kunt betalen. Omdat onze opleidingen erkend zijn kunt u 
persoonlijk het STAP-budget aanvragen. Indien de opleiding duurder is dan het budget, dan kan uw werkgever of kunt u zelf het meerdere 
bekostigen. De inschrijving is pas definitief als het budget wordt toegekend. U bent dus niet gebonden als u het budget niet aanvraagt of niet 
verkrijgt. 
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Leren bij de specialist


