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Opleiding Specialist Arbeidsrecht

Een uitdagende studie!

Veelzijdig en diepgaand

Een opleiding op post-HBO/WO niveau, voor een ieder die het 
arbeidsrecht van A to Z wil beheersen en vraagstukken strategisch 

brieven en adviezen te schrijven en met complexe vragen om te 
gaan. Door het zelf te doen vergroot u uw kennis naar een specia-

Wat maakt deze opleiding goed toepasbaar?

• Schriftelijke studie met een studietijd van ongeveer 128 uur.
• Volledig actueel met alle ervaringen met de Wet Werk en Zekerheid

Het pakket bestaat uit:

• 8 Modules: arbeidsovereenkomst en andere contracten, inhoud

   verlof en pensioen, misdragingen en disciplinaire maatregelen,
   ziekte, veranderingen en ontslag.
• Uitgebreide terugkoppeling door de specialist.
• Actuele wetbundel Arbeidswetgeving.
• Toegang tot onze exclusieve cursistensite.
• Examen.

AN-i is gespecialiseerd in arbeidsrecht en wij verzorgen de website Arbeidsrechter.nl. Onze specialisten procederen 

personeelsmedewerker tot en met de gespecialiseerde advocaat.

Persoonlijk advies

Bel dan gerust | 08877-08800

Arbeidsrecht op het goede spoor

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website:

www.AN-i.nl/opleiding-arbeidsrecht



 

Opleiding Specialist Arbeidsrecht

“De oplossingen wilt u ervaren”

Hoe gaat u dit veelzijdige vakgebied beter beheersen?

Arbeidsrecht gaat veel verder dan alleen het toepassen van regels. De vraagstukken zijn complex, de belan-
gen 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 uitda-
gende vraagstukken strategisch en tactvol op te lossen.

Inhoud Modules:
Arbeidsovereenkomst en andere contracten: 
Aangaan arbeidsovk, uitzendrelatie, opdracht en aanneming van werk, 
fictieve arbeidsovk, werving & selectie, afroepkrachten, 
min-max-uren-contract, etc.

Inhoud arbeidsovereenkomst: 
Contract (on)bepaalde tijd projectcontract, concurrentiebeding, proef-
tijd, nevenwerkzaamheden, geheimhouding, boete, etc.

Collectief arbeidsrecht:
Medezeggenschap (OR en PV), arbeidsomstandigheden, staking, 
arbeidstijden, overname contract/onderneming, staking, etc.

Loon, vakantie, verlof en pensioen: 
Primaire- en secundaire voorwaarden, prestatiebeloning, loonvor- 
dering, opbouw/opname vakantie, recht op verlof, pensioen, etc.

Misdragingen en disciplinaire maatregelen:
Waarschuwing, schorsing, disfunctioneren, degradatie, dossieropbouw, 
verlagen loon, non-actiefstellen, onderzoek en overleg, etc.

Ziekte:
Rechten en plichten, structureel functioneel beperkt, WIA, re-integra-
tieplan, passend werk, GDBM, STECR, ziekte en ontslag, etc.

Veranderingen:
Wijziging functie, werkzaamheden e/o vestiging, reorganisatie, collec-
tief ontslag, sociaal plan, werktijdverkorting, etc.

Ontslag:
Einde contract bepaalde tijd, ontslag op staande voet, ontbinding door 
kantonrechter, UWV-ontslag, werkloosheid, vaststellings- overeen-
komst, ontbindende voorwaarden, etc.

Totaalpakket
Indien u voor het totaalpakket kiest, dan krijgt 
u naast de opleiding Specialist Arbeidsrecht 
ook de 3 cursusdagen Strategisch Arbeids-
recht.

1. Verstoorde verhoudingen, verwijtbaar han-
    delen en disfunctioneren (kantonrechter). 
2. Vraagstukken bij ziekte en reorganisaties
   (UWV).
3. Contractueel arbeidsrecht. 

Prijs totaalpakket: € 1.995,00 All In

Arbeidsrecht op het goede spoor

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

De Prijs:
€ 1.295,00

(0% BTW en All in)
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