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Opleiding Specialist Arbeidsrecht
Post-Master Arbeidsrecht
Complete studie Arbeidsrecht
De opleiding Specialist Arbeidsrecht is voor degenen die van A tot Z het arbeidsrecht willen beheersen. Degenen die zelfstandig
vraagstukken willen oplossen door advies te geven, brieven te schrijven en zelf de juiste stappen te zetten.
Het leren oplossen van vraagstukken leert u alleen door tijdens deze opleiding zelf actief naar oplossingen toe te werken. U gaat
daarvoor aan de slag met de praktijkvraagstukken van onze specialisten. Deze vraagstukken zijn zo herkenbaar, dat het tactvol
oplossen daarvan relevant is voor uw eigen praktijk.
U kunt in uw eigen tijd en tempo en op uw eigen locatie werken aan de 8 schriftelijke modules. Voor de intake, de uitgebreide
feedback en voor het examen hoeft u evenmin te reizen.

Het pakket bestaat uit:
• 8 specialisatie modules;
• Uitgebreide terugkoppeling door de specialist op uw brieven en adviezen;
• Actuele bundel Arbeidswetgeving;
• Toegang tot onze exclusieve cursistensite;
• Examen en diploma;
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Wat maakt deze (thuis)studie op post-HBO/WO-niveau veelzijdig?
• U gaat werken met complexe praktijkvoorbeelden van onze specialisten
• Schriftelijke (thuis)studie met studietijden die u zelf bepaalt
• Vergroten van uw kennis en vaardigheden door de positieve feedbak op uw brieven
• Volledig actueel met alle wijzigingen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans
• Erkend onderwijs met doorgroeimogelijkheden

Doelgroep:
Deze veelzijdige studie is bedoeld voor degene die het arbeidsrecht van A tot Z wil beheeren en zelfstandig vraagstukken wil oplossen. Onder de doelgroep vallen onder andere de HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator en rechtskundige.
Vooropleiding: Door de grote diversiteit van de doelgroep van deze opleiding wordt er geen (speciﬁeke) vooropleiding verplicht
gesteld. De opleiding is een Post-Master Arbeidsrecht. Om goed mee te kunnen komen vereist dat een HBO/WO werk- en denkniveau in combinatie met praktijkervaring in het omgaan met personeelsvraagstukken.
Een grondige studie
- Kom in uw werk tot gefundeerde adviezen
- Werk zelfstandig aan eﬀectieve oplossingen
- Kom verder met de persoonlijke feedback
Word ook een specialist!

Opleiding bij een erkend instituut
AN-i is gespecialiseerd in arbeidsrecht en wij verzorgen de website Arbeidsrechter.nl. Onze specialisten procederen voor rechtbanken en vanuit deze
expertise bieden wij meerdere opleidingen en cursusdagen aan. Van beginnende HR-medewerkers tot gespecialiseerde advocaten volgen bij ons
opleidingen en cursusdagen.

Persoonlijk advies

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

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onze website:
www.AN-i.nl/opleiding-arbeidsrecht

Opleiding Specialist Arbeidsrecht
Post-Master Arbeidsrecht
Leer dit veelzijdige vakgebied eﬀectief te beheersen
Arbeidsrecht gaat veel verder dan alleen het toepassen van regels. De vraagstukken zijn complex, de belangen groot en het
menselijke aspect is altijd aanwezig. U heeft hiervoor niet alleen kennis, maar zeker ook inzicht en vaardigheden nodig, zoals het
schrijven van brieven en adviezen. Bij deze opleiding leert u uitdagende vraagstukken strategisch en tactvol op te lossen. U werkt
individueel aan adviezen in de modules en in groepsverband tijdens de cursusdagen.

Inhoud modules:
1. Arbeidsovereenkomst en andere contracten
Aangaan arbeidsovereenkomst, detachering, payroll, overeenkomst van opdracht
(ZZP’er), oproepkrachten, min-max-contracten (jaaruren), seizoenswerk, etc.
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2. Inhoud arbeidsovereenkomst

Contract (on)bepaalde tijd, projectcontract, concurrentiebeding, proeftijd, nevenwerkzaamheden, geheimhouding, boeteregeling, etc.

3. Collectief arbeidsrecht

Medezeggenschap (OR en PV), arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, overname
contract, overname onderneming, staking, etc.

4. Loon, vakantie, verlof en pensioen

Primaire- en secundaire voorwaarden, prestatiebeloning, loonvordering, opbouw en
opname vakantie, vakantie en ziekte, verschillende verlofvormen, pensioentoezegging,
etc.

5. Misdragingen en disciplinaire maatregelen

Disfunctioneren, demotie, waarschuwing, schorsing, (toolbox) ongewenst gedrag
(intimidatie, discriminatie en agressie), onderzoek, verslaglegging, etc.

6. Ziekte

Rechten en plichten, deeltijd ontslag, verplichte compensatie transitievergoeding,
second opinion, passend werk, opzegverboden SFB, IVA, WIA, GDBM, STECR, etc.

7. Veranderingen

Wijziging functie, werkzaamheden en/of vestigingsplaats, reorganisatie, herplaatsing,
collectief ontslag, sociaal plan, etc.

8. Ontslag

Einde contract bepaalde tijd, ontslag op staande voet, ontbinding door kantonrechter,
UWV-ontslag, werkloosheid en WW, vaststellingsovereenkomst, ontbindende
voorwaarden, doorwerken na AOW, etc.

Opleiding Specialist Arbeidsrecht:
€ 1.495,00 (0% BTW / all-in)

Deze veelzijdige opleiding is inclusief 8 modules, examen met diploma voor:

Het totaalpakket:
U kunt de opleiding Specialist Arbeidsrecht combineren met drie cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Tijdens deze dagen werkt u
interactief in kleine groepen. Deze dagen geven wij op onze eigen trainingslocatie in Zeist. Zie voor nadere informatie onze website.
Dit pakket van de opleiding specialist + 3 cursusdagen strategisch arbeidsrecht bieden we aan voor:

Persoonlijk advies

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

€ 2.195,00 (0% BTW / all-in)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onze website:
www.AN-i.nl/opleiding-arbeidsrecht

