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De Groninger Leergang Arbeidsrecht 

De Groninger Leergang Arbeidsrecht gaat weer 
van start op 6 oktober 2022. Deze succesvolle 
leergang wordt verzorgd door de Rijksuniversiteit 
Groningen. Een uitgelezen kans om uw 
arbeidsrechtelijke kennis in tien cursusdagen 
verder te verdiepen! 

U krijgt op interactieve wijze onderwijs waarbij 
onder meer aan de orde komen: kwalificatie 
van de arbeidsovereenkomst, ziekte, bedingen, 
de rechtspositie van de bestuurder, cao-recht, 
pensioen en arbeidsprocesrecht. Uiteraard is er 
ruime aandacht voor het ontslagrecht. 

U krijgt in een plezierige, kleinschalige setting 
les van topdocenten afkomstig uit wetenschap, 
advocatuur en praktijk. 

De leergang wordt in juni 2023 afgesloten met een examen en een diner.

Graag begroet ik u dit najaar bij de Groninger Leergang Arbeidsrecht.

Saskia Peters

Aan de Leergang Arbeidsrecht werken verschillende  
specialisten mee. Op de volgende pagina treft u de  
onderwerpen en de docenten aan. 

Een cursusdag start om 9.30 uur en eindigt om 17.00 uur  
(dag 1 duurt tot 17.30 uur). Het examen start om 9.30 uur  
en eindigt om 12.30 uur. Het diner start om 18.00 uur.

Inschrijven kan via: rug.nl/rechten/gl-arbeidsrecht

Scan de code en bekijk de 
video over de Groninger  
Leergang Arbeidsrecht!



Programma Groninger Leergang Arbeidsrecht 2022-2023 

Dag Thema Docenten

6 okt 
2022

• Welkomstwoord en informatie over  
GL Arbeidsrecht

• De aard van de arbeidsovereenkomst,  
atypische arbeid en ZZP

• Bedingen

prof. mr. Saskia Peters

prof. mr. Ruben Houweling 

mr. Dirk Jan Buijs

3 nov 
2022

• Opzegging van de arbeidsovereenkomst
• Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

mr. dr. Vivian Bij de Vaate 
prof. mr. Gerrard Boot

24 nov 
2022

• Einde van de arbeidsovereenkomst voor  
bepaalde tijd en ontbindende voorwaarde

• De bestuurder

mr. dr. Alf Bungener

prof. mr. Leonard Verburg

16 dec 
2022

• Arbeidsprocesrecht 
• Ontslag op staande voet

mr. Monetta Ulrici
mr. Olav van der Kind

19 jan 
2023

• Aansprakelijkheid voor arbeidsgerelateerde 
schade

• De zieke werknemer 

prof. mr. Arvin Kolder

mr. dr. Pieter Fluit

9 feb 
2023

• Goed werkgever-/werknemerschap met 
bijzondere aandacht voor wijziging van de 
arbeidsovereenkomst

• Gelijke behandeling 

prof. mr. Diana de Wolff

prof. mr. Saskia Peters

9 mrt 
2023

• Medezeggenschap
• Cao-recht

mr. dr. Loe Sprengers
mr. dr. Esther Koot

30 mrt 
2023

• Uitzending en ‘outsourcing’ van  
werkgeverschap

• Overgang van onderneming

mr. dr. Johan Zwemmer

mr. Vincent Gerlach

20 apr 
2023

• Sociaalzekerheidsrecht voor de  
arbeidsrechtpraktijk

• Pensioenrecht

mr. Gerdien Oldenhuis

prof. mr. Mark Heemskerk

25 mei 
2023

• Europees arbeidsrecht algemeen 

• Werken over de grens

prof. mr. Beryl ter Haar

prof. mr. Mijke Houwerzijl

8 jun 
2023

Examen

22 jun 
2023

Diner en diploma-uitreiking



Praktische informatie

• Met de Groninger Leergang Arbeidsrecht zijn 60 PE punten te behalen. 

• De Leergang is door de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) erkend 
als specialistenopleiding. De Raad voor de Rechtsbijstand heeft de GL Arbeidsrecht 
erkend als basisopleiding.

• De Leergang bestaat uit tien cursusdagen met elk zes effectieve onderwijsuren. 

• Op elke cursusdag worden twee onderwerpen behandeld in de vorm van interactieve 
colleges. Zowel theorie als toepassing in de praktijk (bijv. aan de hand van een casus) 
komen aan de orde.

• Van de cursisten wordt verwacht dat zij het voorgeschreven cursusmateriaal 
(literatuur, wetgeving, jurisprudentie en casusposities) voorafgaand aan de cursusdag 
grondig bestuderen en het huiswerk maken. Ook op de cursusdagen wordt een 
actieve houding van de deelnemers verwacht. 

• Er zijn maximaal 25 cursusplaatsen.

• Deelnemers die ten minste achttien van de twintig dagdelen volledig hebben 
bijgewoond kunnen worden toegelaten tot het afsluitende schriftelijke examen.

• Na het behalen van het examen ontvangen de deelnemers tijdens het afsluitende 
diner een certificaat.

• Deelname staat open voor arbeidsrechtadvocaten en -juristen met ten minste 3 jaar 
ervaring in het civiele arbeidsrecht. Bij aanmelding vragen we u een cv mee te zenden. 

• Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Prijs:  
€ 5.250. Dit is inclusief het digitale cursusmateriaal, consumpties, lunches, examen en 
afsluitend diner. 

Early bird:  
Deelnemers die zich voor 1 mei 2022 aanmelden betalen slechts € 5.000.

Korting Sociale Advocatuur: 
Bent u werkzaam in de sociale advocatuur als arbeidsrechtadvocaat? Dan krijgt u € 250 
korting wanneer u een bewijs van inschrijving meezendt. Deze korting wordt ook gegeven 
in combinatie met de early bird korting (u betaalt dan dus slechts € 4.750). 

Plaats:  
Allersmaborg Allersmaweg 64, 9891 TD Ezinge. 

Meer informatie:
Juridisch Postacademisch Onderwijs Groningen
050 363 4885
pao-secretariaat@rug.nl

rug.nl/rechten/gl-arbeidsrecht


