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Opleiding Leergang Arbeidsrecht
Opleiding op niveau HBO-Master
Een complete studie met 4 schriftelijke modules.
Met deze Leergang leert u het arbeidsrecht kennen door te werken aan
boeiende praktijkvoorbeelden. U legt daarmee een goede en toepasbare
basis.
U kunt in uw eigen tijd en tempo en op uw eigen locatie werken aan de 4
schriftelijke modules.

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.

Doelgroep
Een opleiding op HBO-niveau, voor een ieder die van een geringe naar een
grondige basis in het arbeidsrecht wil komen.
Tot deze doelgroep behoort bijvoorbeeld de medewerker loonadministratie,
medewerker HR, belastingadviseur, manager of verzuimbegeleider.
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Leren bij de specialist

Vooropleiding: Door de grote diversiteit van de doelgroep van deze opleiding 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.

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 wijzigingen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Arbeidsrechtkantoor

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-medewerker 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 Leergang Arbeidsrecht
Opleiding op niveau HBO-Master
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.
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Inhoud modules:
1. Arbeidsovereenkomst

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst en de bijzonderheden die hierbij kunnen
spelen. U leert het verschil met de overeenkomst van opdracht, als ook de grenzen van
het concurrentiebeding, payroll, afroepkrachten en seizoenswerk.

2. Collectief Arbeidsrecht

In collectieve zaken zijn de belangen groter en laat een fout zich meer voelen. Het is dan
ook bepalend om goed de werking te kennen van de CAO’s, reglementen, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en medezeggenschaprechten.

3. Ziekte en Disciplinaire maatregelen

Het kan snel anders lopen, wanneer een medewerker ziek wordt of zich misdraagt. In
beide gevallen is het van belang de rechten, plichten en de optimale handelswijze te
kennen. Preventief om escalatie te voorkomen, maar ook als er later ontslag gaat volgen.

4. Einde Contract

De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Als dat speelt, zijn de
belangen en tegenstellingen het grootst. Dan gaat het erom het overzicht te behouden
en in te spelen op de verschillende mogelijkheden.

Opleiding Leergang Arbeidsrecht:
Een eﬀectieve opleiding met 4 modules uit de praktijk van onze specialisten met certiﬁcaat.

€ 695,00 (0% BTW / all-in)

Het totaalpakket:
U kunt de opleiding Leergang Arbeidsrecht combineren met de cursusdag “Arbeidsrecht en de ﬁnanciele bedrijfsvoering”, welke
mooi aansluit bij de opgedane kennis tijdens uw leergang. Op deze dag werkt u interactief in kleine groepen.
Deze dag geven wij op onze eigen trainingslocatie in Zeist. Zie voor nadere informatie onze website.
Dit pakket van de opleiding leergang + de afrondende cursusdag bieden we aan voor:

Persoonlijk advies

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

€ 995,00 (0% BTW / all-in)

Aanmelden

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

