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De Groninger Leergang Arbeidsrecht 

De Groninger Leergang Arbeidsrecht 
gaat weer van start in het najaar van 
2020. 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: 
ziekte en arbeidsongeschiktheid, 
bedingen, cao-recht, de rechtspositie 
van de bestuurder, pensioen en 
arbeidsprocesrecht. Uiteraard is er zeer 
ruim 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 2021 afgesloten met een examen en een diner.

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

Saskia Peters

Programma  Groninger Leergang Arbeidsrecht 2020-2021

Aan de Leergang Arbeidsrecht werken verschillende specialisten mee. 
Hiernaast treft u de onderwerpen en de docenten aan. De data worden zo 
spoedig mogelijk via de website bekend gemaakt. 

Inschrijven kan via: rug.nl/rechten/gla



Thema Docenten

De aard van de arbeidsovereenkomst,  
atypische arbeid en ZZP

prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling

Bedingen mr. D.J. (Dirk Jan) Buijs

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

prof. mr. D.J.B. (Diana) de Wolff

Gelijke behandeling (in arbeid) mr. P.C. (Peter) Vas Nunes

Aansprakelijkheid voor schade in de  
arbeidsrelatie (o.a. art. 7:658 en 7:661 BW)

prof. mr. F.T. (Fokko) Oldenhuis

De zieke werknemer – arbeidsrechtelijk mr. dr. P.S. (Pieter) Fluit

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst prof. mr. G.C. (Gerrard) Boot

Opzegging van de arbeidsovereenkomst mr. R.A.A. (Rogier) Duk

Arbeidsprocesrecht (o.a. hoger beroep/ 
cassatie en voorwaardelijke ontbinding)

mr. M.V. (Monetta) Ulrici

Ontslag op staande voet mr. O. (Olav) van der Kind

Einde van de arbeidsovereenkomst voor  
bepaalde tijd en ontbindende voorwaarde

mr. dr. A.F. (Alf ) Bungener

De bestuurder: positie, beloning & ontslag prof. mr. L.G. (Leonard) Verburg

Medezeggenschap mr. dr. L.C.J. (Loe) Sprengers

Cao-recht mr. dr. E. (Esther) Koot

Overgang van onderneming mr. V. (Vincent) Gerlach

Uitzending en ‘outsourcing’ van  
werkgeverschap

mr. dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer

Sociaalzekerheidsrecht voor de
arbeidsrechtpraktijk

prof. dr. G.J. (Gijs) Vonk

Pensioenrecht prof. mr. M. (Mark) Heemskerk

Europees arbeidsrecht algemeen prof. mr. S.S.M. (Saskia) Peters



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 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 20 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.

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

Early bird:  
Deelnemers die zich voor 15 april 2020 aanmelden betalen slechts € 4.750.

Plaats:  
Omgeving Groningen, precieze plaats nog nader te bepalen. 

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

rug.nl/rechten/gla


