
Verdiepende leergangenVU LAW
ACADEMY najaar 2021

aanbestedingsrecht
leergang Aanbestedingsrecht voor juristen 
‘aanbestedingsrecht bij VU Law Academy:  
voor de juridische finesses’
START in het voor- en najaar, o.l.v.: prof. mr. Chris Jansen 
en mr. Sophie Prent
PRIJS 2 4.980,-  |  PUnTen 38 PO nOvA

leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers 
‘voor professionals die in hun dagelijkse inkooppraktijk 
behoefte hebben aan een degelijke juridische basis’
START 14 september 2021, o.l.v.: prof. mr. Chris Jansen  
en mr. Sophie Prent
PRIJS 2 3.695,- 

leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor  
inkopers 
‘voor de inkoopprofessional die zich verder wil verdiepen 
in complexe en voor de praktijk belangrijke vraagstukken’
START 16 september 2021, o.l.v.: prof. mr. Chris Jansen  
en mr. Sophie Prent
PRIJS 2 2.175,-

bestuursrecht
leergang Governance van samenwerkingsverban-
den voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs 
‘verschillende rollen en belangen bij zowel publiek
rechtelijke als privaatrechtelijke samenwerking binnen 
overheden’
START november 2021, o.l.v.: mr. Rob de Greef
PRIJS 2 1.750,-  |  PUnTen 16 PWO

leergang De gemeentejurist van de toekomst
‘hoe opereert de gemeentejurist integer én effectief 
binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context en 
hoe gaat hij/zij verantwoord om met alle participanten?’
START 5 november 2021, o.l.v.:  prof. dr. Richard neerhof 
en dr. Duco Bannink
PRIJS 2 2.975,-  |  PUnTen 20 PWO

burgerlijk(proces)recht
leergang Verdieping contractenrecht
‘voor praktijkjuristen die het belang van diepgaande 
kennis van fundamenten van het contractenrecht inzien’
START 1 november 2021,  
o.l.v.: prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen
PRIJS 2 2.475,-  |  PUnTen 21 PO nOvA

leergang Sociaal Zekerheidsrecht
‘leg de basis voor het effectief adviseren en  
vertegenwoordigen van uw cliënten’
START 1 november 2021, o.l.v.: prof. mr. dr. Willemijn  
Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens
PRIJS 2 1.675,-  |  PUnTen 21 PO nOvA
RvR erkend

leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving  
en beleid
‘voor juristen en beleidsmedewerkers die bewust een 
juridische én maatschappelijke koers willen uitzetten’
START 1 november 2021,  
o.l.v.: prof. dr. Renée van Schoonhoven
PRIJS 2 2.700,-  |  PUnTen 12 PO nOvA

intellectueel eigendomsrecht
leergang Intellectueel-eigendomsrecht
‘van bredere kennis tot strategisch gebruik’
START 2 november 2021, o.l.v.: prof. mr. Stef van Gompel
PRIJS 2 2.425,-  |  PUnTen 21 PO nOvA

sportrecht
leergang Sport & Recht
‘een integrale juridische benadering van Sport en Recht’
START 16 november 2021, o.l.v.: prof. mr. Marjan Olfers
PRIJS 2 2.600,-  |  PUnTen 24 PO nOvA

strafrecht
leergang Specialisatie Strafrecht
geeft toegang tot NVSA
START 20 september 2021, o.l.v. mr. dr. Klaas Rozemond
PRIJS 2 4.700,-  |  PUnTen 48 PO nOvA

leergang Financieel economisch strafrecht
‘verdieping in het ‘klassieke’ economisch strafrecht en 
specialistische onderwerpen als witwassen, belasting
ontduiking, corruptie, milieudelinquentie en handel met 
voorwetenschap’
START 2 november 2021, o.l.v.: prof. mr. Roan Lamp
PRIJS 2 3.950,-  |  PUnTen 36 PO nOvA
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Voor meer informatie en inschrijven: 
www.vulaw.nl | 020-5986255

VU Law Academy 
• houdt uw academische kennis up-to-date 
• brengt uw competenties op niveau 
•  deskundige docenten met ervaring in de dagelijkse praktijk
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