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VOORWOORD

Ook dit najaar vind je bij ons weer 
vertrouwd en vernieuwd aanbod, 
cursussen die je uitdagen, inspireren 
en up-to-date houden. Een aantal 
nieuwe cursussen staat dit najaar  
al op de agenda, zoals de cursus 
tuchtrecht, onze nieuwe basisoplei-
ding tot professioneel beschermings-
bewindvoerder of de trainingen legal 
trusted advisor en vitaliteit en  
persoonlijk leiderschap. En ook  
relevante actualiteiten zoals de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans en cursussen 
over de Wnra ontbreken niet in ons 
najaarsaanbod. 

Eén van onze nieuwe parade-
paardjes is de masterclass bedrijfs-
kunde voor advocatuur die we 
hebben ontwikkeld in samenwerking 
met The Alignment House en  
advocaat-partners, innovatie- en 
marketingmanagers van middelgrote 
advocatenkantoren. Uit onderzoek  
is gebleken dat middelgrote advoca-

Blijvend in ontwikkeling

030 231 53 14

 info@osr.nl

tenkantoren behoefte hebben aan 
een scherpe strategische koers en 
een hands-on stappenplan voor de 
uitvoering. In een co-creatiesessie 
hebben we dit samen handen en 
voeten gegeven. Het resultaat: een 
nieuwe masterclass bedrijfs kunde 
voor advocatuur die dit najaar al 
gelanceerd zal worden.

In dit opleidingsmagazine nemen we 
je graag mee in onze visie op leren, 
nieuwe ontwikkelingen en actuele 
producten. Bovendien maak je 
kennis met ons team en een aantal 
van onze docenten. Vanzelfsprekend 
mag ook de handige en vertrouwde 
cursuskalender voor dit najaar niet 
ontbreken. 

Tot slot wil ik je van harte uitnodigen 
om jouw (leer)wensen kenbaar te 
maken, want vernieuwing blijft hoog 
op onze agenda staan! Deel jouw 
mening, inzichten en uitdagingen via: 

Vragen of opmerkingen?  
Neem contact met ons op!

michiel.van.berckelsmit@osr.nl

Ik wens je veel leesplezier en hoop  
je te ontmoeten op onze mooie cur-
suslocatie in Utrecht. 

mr. Michiel van Berckel Smit
Directeur OSR juridische opleidingen 
 

 

Volg ons op osr.nl 

Met trots presenteren we ons eerste  
opleidingsmagazine waarin we laten 
zien waar we met ons team voor staan. 

Innovatie & inspiratie over  
onder wijsvernieuwing in het  
juridische werkvlak 
Docentenbijeenkomst 13 september 

Uitgelichte cursus
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⬣ MEDEWERKERS

Maak kennis met 
het OSR-team
In samenwerking met zo’n 500 docenten zorgen de medewerkers 
van OSR ook dit najaar weer voor een aantrekkelijk cursusaanbod 
en een vertrouwde service. Graag stellen we ons op deze pagina voor!
Marvin en Cora, onze gastheer en -vrouw, en de opleidingscoördinato-
ren Xander, Leonore en Ans, kom je zeker tegen op onze cursuslocatie.  
De rest van het team werkt achter de schermen aan de inhoud, opzet 
en kwaliteit van onze opleidingen.

mr. Michiel van Berckel Smit
Directeur

Marjon Jansen-Luters
Management assistent

Petra Jungjohann, MBA
Manager marketing en 

ontwikkeling

Ilja Tenholter
Senior content marketeer

mr. drs. Carolien 
Kattenpoel Oude Heerink

Opleidingsmanager
beroepsvaardigheden 

en Vreemdelingenrecht

Lieke van Spaendonck
Junior content marketeer

drs. Pauline Verhoeven
Opleidingsmanager 
Personenschade

drs. Mariska Duindam
Opleidingsmanager Sociaal 

zeker heidsrecht / Algemeen 
Bestuursrecht / Omgevings- 

en milieurecht / 
Gezondheidsrecht

Mariëlle Sprong, MSc
Onderwijskundige

mr. Paul Tillemans 
Opleidingsmanager Arbeidsrecht / 

Huur- en vastgoedrecht / 
Schuldhulp verlening / Wsnp 

en beschermingsbewind / 
Aansprakelijkheids- en 

verzekeringsrecht
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‘Mijn functie bij OSR combineert de diverse elementen uit mijn 
loopbaanverleden optimaal. Ik houd mij bezig met de inhoud 
van de cursussen en heb veel klantcontact. Er is binnen OSR 
ruimte voor co-creatie en innovatie op productniveau. Voor mij 
zijn dit de dingen die ik leuk vind om uit te dragen en waarmee 
ik waarde kan toevoegen aan de organisatie.’
Mariska Duindam, opleidingsmanager

‘Ik word blij als ik docenten 
kan ontzorgen. Zo kunnen 
zij zich focussen op de inhoud 
van de cursus en de interactie 
met cursisten, wat tot het 
beste leer resultaat leidt.’   
Leonore Poldervaart, opleidingscoördinator 

Xander van Mildert
Opleidingscoördinator

Marvin van Tergouw
Gastheer

Tobias van Herwaarden
Manager procesinnovatie 
en kwaliteit

Phu Doan
Manager Financiën en IT

Chepy Indika Kusuma
Medewerker Financiën

drs. Leonore Poldervaart
Opleidingscoördinator

Ans Hendriks
Opleidingscoördinator

Kelly Hogervorst 
Assistent 
opleidingscoördinator

Julia de Groot
LMS-medewerker 

en advies

Cora Bruins
Gastvrouw



‘Uit mijn eigen praktijk weet ik hoe 
belangrijk het is dat de lagere over-
heid aandacht blijft besteden aan 
juridische kwaliteitszorg en klach-
tenbehandeling,’ zegt Eileen. ‘Juris-
ten kunnen beter proactief betrok-
ken worden bij het voor komen van 
incidenten, dan dat ze voortdurend 
bezig zijn met achteraf brandjes 
blussen. Dat kost de overheid 
namelijk veel tijd en geld en gaat 
ten koste van haar reputatie.’ 

Het is van belang om je juridische 
dienstverlening als overheidsorgani-
satie structureel te verbeteren. 
‘Dat gaat bijvoorbeeld over het 
belang van het vierogenprincipe. 
Dat betekent dat je altijd zorgt dat 
antwoorden aan burgers of organi-
saties door meerdere juristen 
worden bekeken. Eén fout in een 
brief kan immers een golf aan 
bezwaarschriften opleveren.’ 
In de cursus Juridische kwaliteits-
zorg leert Eileen juristen legal audits 
uitvoeren om knelpunten in een 
organisatie boven tafel te krijgen.

Vergroot je persoonlijke 
eff ectiviteit, dan presteren 
jij en jouw organisatie 
uiteindelijk beter 

Eileen Jonker-Hofman werkt als jurist bij de 
gemeente Oldebroek en geeft cursussen voor 
medewerkers van gemeenten, provincies, water-
schappen en zelfstandige bestuursorganen. 

Ook gaat ze aan de slag met advies- 
en implementatievaardigheden. 
‘Het is belangrijk dat je onderzoeks-
methoden leert, maar je moet ook 
weten wat je met de resultaten 
kunt doen. Ik leer de cursisten hoe 
ze hun bevindingen kunnen pre-
senteren en collega’s in hun organi-
satie kunnen motiveren en enthou-
siasmeren om zaken anders aan te 
pakken.’

Door voortdurende politieke, tech-
nologische en organisatorische 
veranderingen adviseert Eileen dat 
overheidsorganisaties structureel 
aandacht blijven besteden aan 
zaken als mandatering, klachten-
behandeling en juridische kwali-
teitszorg. ‘Ik juich het toe als over-
heidsorganisaties duurzaam, dus 
elke twee à drie jaar, investeren in 
juridische kwaliteitszorg of de man-
datering opnieuw onder de loep 
nemen. Zo presteert de overheid 
uiteindelijk een stuk beter.’

‘Juristen kunnen 
beter proactief 
betrokken worden 
bij het voorkomen 
van incidenten. ’

Cursus Juridische kwaliteitszorg 
24 september 

Cursus Mandatering binnen de
decentrale overheid 
7 november

Cursus Optimale klachtbehandeling
21 november
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Ook vol ambitie? 
Volg één van onze beroeps-
vaardighedencursussen. 
Kijk in de cursuskalender 
achterin dit magazine of op 
osr.nl/beroepsvaardigheden

Uitgelichte cursussen
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⬣ BEROEPSVAARDIGHEDEN | EILEEN JONKER-HOFMAN
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⬣ BEROEPSVAARDIGHEDEN | ANTON-PIETER VAN LOGTESTIJN

‘Vanzelfsprekend ben je als juridisch 
professional op de hoogte van de 
laatste jurisprudentie, wet- en regel-
geving. Maar kun je ook de vertaling 
maken naar de behoefte van de 
klant? Waarom slaagt de een er wel 
in om met stakeholders in gesprek  
te komen en anderen niet? Ik geloof 
dat het er dan om draait of je in 
staat bent de connectie te maken.’

‘Mijn ervaring is dat werken aan de 
relatie veel oplevert aan goodwill, 
mogelijkheden voor ontwikkeling en 
het verbeteren van je persoonlijke 
branding. Sparren met de directie 
levert vaak begrip en een ander per-
spectief op voor beide partijen. Dus 
in plaats van direct te vragen om 
toelichting en stukken om jouw 
advies in te dienen, kun je ook  
het gesprek aangaan. Door de 
afstand te verkleinen kom je vaker 
en vooral ook eerder aan tafel bij 
de beslissers.’

‘Als je gaat werken aan je persoon-
lijke ontwikkeling zul je kleine stapjes 
moeten nemen. Stap niet direct af 
op de voorzitter van de RvC als je 
daar nog nooit mee gesproken hebt. 
Denk niet te groot, maar formuleer 
een doel waar je succes mee kunt 
boeken. Elke gedragsverandering is 
namelijk een paar maanden hard 
werken.’

Tijdens de mastertraining behandelt 
Anton-Pieter modellen en theorieën 

rondom de rol van de trusted 
advisor, ook wel business partner-
ship genoemd. De casus die wordt 
ingebracht door cursisten wordt 
gebruikt om te oefenen met een 
acteur, de groep en met de docent. 
Na de training heb je handvatten om 
jezelf breder te profileren en je per-
soonlijke effectiviteit te verbeteren. 
‘Hoe wil je dat mensen je percipië-
ren? Hoe verhoog je je impact?  
Welke stappen ga je zetten om je 
doel te bereiken? Met deze vragen 
gaan we aan de slag.’

Elke gedragsverandering  
is een paar maanden  
lang hard werken
Anton-Pieter van Logtestijn is oprichter  
en eigenaar van Symbius, jurist, teamleider,  
coach en docent. In dit interview licht hij het 
belang van beroepsvaardigheden voor juridisch  
professionals toe. 

De tips van Anton-Pieter
• Neem kleine stappen, denk niet te groot
• Formuleer één of twee doelen
• Denk na over de stap die je de komende week gaat zetten en kies voor een 

doel waar je succeservaring mee boekt
• Stap eens uit je comfortzone, ga eens onvoorbereid naar een vergadering
• Wees proactief, pitch nieuwe ideeën
• Zoek (intern) een buddy of een peer waarmee je kunt sparren

Vergroot je persoonlijke  
effectiviteit, dan presteren  
jij en jouw organisatie  
uiteindelijk beter 

‘ Door de afstand te 
verkleinen kom je 
vaker en vooral ook 
eerder aan tafel bij 
de beslissers’

Mastertraining Legal Trusted Advisor 
11 november

Uitgelichte cursus
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⬣ VISIE OP LEREN | MARIËLLE SPRONG

Bij OSR vinden we het belangrijk dat 
onze opleidingen praktijkgericht en 
interactief zijn. Wat je vandaag leert, 
moet je morgen kunnen toepassen 
in je eigen praktijk. Ook hechten we 
veel waarde aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Als onderwijskundige is 
het mijn taak om de visie op leren uit 
te dragen en de kwaliteit van het 
onderwijs te borgen. In dit artikel 
neem ik je graag mee in een aantal 
didactische ontwikkelingen binnen 
onze organisatie.

Scheppen van verwachtingen
De kwaliteit van een cursus wordt in 
grote mate bepaald door de afstem-
ming tussen de leerdoelen, de werk-
vormen en de (eventuele) toets-
methoden. Leerdoelen zijn daarbij 
het startpunt. Een leerdoel is simpel 
gezegd een omschrijving van 
hetgeen een cursist aan het einde 
van de cursus kent of kan. Leerdoe-
len geven cursisten helderheid over 

hetgeen zij in de cursus kunnen  
verwachten. Zo wordt het voor  
cursisten ook makkelijker om een 
cursus te kiezen die aansluit op hun 
leer behoeften. Ook helpen leer-
doelen docenten bij het selecteren 
van de juiste werkvormen. 
Een duidelijke formulering van de 
leerdoelen is daarom erg belangrijk. 
Onlangs heb ik een workshop 
gegeven aan collega’s over het  
formuleren van leerdoelen. We zijn 
nu bezig om de leerdoelen van onze 
cursussen stap voor stap onder de 
loep te nemen en deze scherper te 
formuleren. Kijk maar eens naar het 
voorbeeld van de leerdoelen van de 
Basiscursus AVG in de praktijk op de 
volgende pagina. Zie je het verschil?

Praktijkgericht aan de slag
Als de leerdoelen eenmaal helder 
geformuleerd zijn, dan is het tijd om 
de werkvormen te selecteren. Veel 
cursussen bij OSR zijn vrij kennis-

intensief van aard. Bij een kennisin-
tensieve cursus denkt men al gauw 
aan een cursus waarbij cursisten een 
passieve leerhouding aannemen en 
vooral aan het luisteren zijn. Maar 
met luisteren, hoe goed een frontale 
les ook is, kom je niet tot begrip. 
Daar is meer voor nodig. Je leert 
meer wanneer je in discussie gaat 
met je medecursisten en wanneer je 
de stof uitlegt aan een ander. En wil 
je de stof echt leren toepassen?  
Dan zal je dat moeten oefenen aan 
de hand van een praktijkgerichte 
casus of opdracht. Met alleen uitleg 
over de theorie en wat praktijk-
voorbeelden ben je er dan nog niet. 
Mede daarom ben ik als onderwijs-
kundige een groot voorstander van 
het gebruik van activerende werk-
vormen.

De kracht van activerende 
werkvormen
Bij activerende werkvormen worden 

OSR juridische opleidingen vindt het belangrijk om haar  
cursusaanbod te blijven vernieuwen. Regelmatig verschijnen  
er dan ook nieuwe cursussen met actuele onderwerpen.  
Maar wist je dat we ook actief bezig zijn om te vernieuwen  
op didactisch vlak? We hebben namelijk een uitgesproken  
visie op leren die als uitgangspunt geldt voor de wijze waarop  
we onze opleidingen vormgeven.

OSR vernieuwt ook 
op didactisch vlak



⬣ VISIE OP LEREN

cursisten gestimuleerd om actief met 
de stof aan de slag te gaan, anders 
dan alleen kijken, luisteren en maken 
van aantekeningen. Voorbeelden van 
activerende werkvormen zijn het 
bespreken van een stelling met 
behulp van rode en groene kaartjes, 
het maken van een quiz via Socrative 
(een app) of het oplossen van een 

casus in groepjes. Kenmerkend aan 
de opzet van deze werkvormen is 
dat alle cursisten actief worden 
betrokken. Door cursisten zelf aan 
het werk te zetten en over de stof te 
laten nadenken, wordt het voor hen 
makkelijker om de vertaalslag naar 

de praktijk te maken. Daarnaast 
wordt de stof beter onthouden en 
kun je beter bij de les blijven. Een 
cursus bestaat overigens vrijwel 
nooit volledig uit activerende werk-
vormen. Een goede uitleg van de 
theorie door de docent blijft on mis-
baar en daar hebben we natuurlijk 
alle aandacht voor. 

Ondersteuning van docenten
De kwaliteit van onze opleidingen 
valt of staat uiteindelijk met onze 
docenten. Zij zijn stuk voor stuk 
expert in hun vakgebied, maar 
hebben vaak geen didactische  
achtergrond. Daarom bieden we 
docenten op verschillende manieren 
ondersteuning in de uitvoering van 
hun onderwijstaak. Zo verzorg ik 
onder andere de docententraining 
Active Learning, waarin docenten 
leren hoe zij een activerende les 
kunnen ontwerpen. Docenten 

krijgen de basisprincipes van een 
goede, activerende les aangereikt en 
gaan zelf aan de slag met een onder-
deel van hun cursus. Het mooie aan 
deze training is dat docenten met 
kleine aanpassingen in hun pro-
gramma grote resultaten kunnen 
boeken. Inmiddels heb ik al tientallen 
docenten mogen trainen en dit 
aantal groeit nog steeds. Het geeft 
veel voldoening om te merken hoe 
enthousiast docenten zijn na het 
volgen van mijn training. Nieuws-
gierig naar de ervaringen van een 
docent? Lees dan eens het interview 
met Saar van Waegeningh, een  
van de oud-deelnemers aan mijn 
training.

Basiscursus AVG in de praktijk
Leerdoelen oud:
• Je hebt een goed beeld van de AVG
• Je kent alle belangrijke onderdelen 

van de nieuwe privacyregels
• Je hebt handvatten waarmee je de 

AVG kan toepassen in je organisatie

Leerdoelen nieuw:
• Je kunt de gevolgen voor de verwer-

king van persoonsgegevens sinds de 
intrede van de wet AVG benoemen

• Je kunt adviezen geven over  
privacykwesties aan de hand van  
de uitgangspunten van de wet AVG

‘Het mooie aan deze  
training is dat docenten  
met kleine aanpassingen  
in hun programma grote  
resultaten kunnen boeken.’ 

9
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⬣ ACTIVERENDE WERKVORMEN | SAAR VAN WAEGENINGH

Met activerende 
werkvormen 
betrek je iedereen 
bij de les

Advocaat en ervaren OSR-docent Saar van 
Waegeningh volgde de training Active Learning bij
OSR en vindt het werken met activerende wer k-
vormen een eyeopener: ‘Met alleen het bespreken 
van goede praktijkvoorbeelden ben je er nog niet.’

Saar van Waegeningh heeft een succesvol advoca-
tenkantoor in Amsterdam en verzorgt al ruim 
tien jaar verschillende cursussen rond haar 
specialisatie  gebieden arbeidsrecht en ambtena-
renrecht. Heel eerlijk zegt ze: ‘Ik had de neiging om 
te denken dat ik al goed bezig was door mijn 
cursussen zo interactief mogelijk te maken en veel 

casuïstiek in te brengen. Ik kreeg ook altijd overwe-
gend goede beoordelingen en positieve feedback. 
Maar ik moet toegeven dat ik tot voor kort eigenlijk 
vooral in gesprek was met de cursisten die van 
nature actief mee doen. In de docententraining 
van OSR leerde ik hoe ik de hele groep actief bij de 
stof kan betrekken. Dus ook de mensen die eerder 
geneigd zijn zich terug te trekken.’

Variatie in werkvormen
‘Door te variëren in werkvormen zie ik dat ik veel 
meer mensen bereik,’ zegt Saar enthousiast. 
‘Iedereen leert natuurlijk ook op zijn of haar eigen 
manier; wat voor de één werkt, hoeft voor een 
ander niet op dezelfde manier te werken. Ik ga nu 
ook veel bewuster aan de slag met mensen die in 
een groep niet meteen “haantje de voorste” zijn.’ 
Ze licht toe: ‘Waar ik voor heen vooral geneigd was 
klassikaal te werken, laat ik de cursisten nu veel 
meer actief met elkaar aan de slag gaan. Ik vraag 
mijn cursisten bijvoorbeeld aan het begin van een 

‘Een leven lang leren’ is niet alleen van toepassing op cursisten, 
maar geldt ook voor docenten. Omdat er steeds meer nieuwe 
inzichten zijn gekomen over eff ectief leren, wordt de inzet van 
activerende werkvormen gestimuleerd, waarbij cursisten worden 
uitgenodigd zelf meer in te brengen. 

‘Ik ga nu ook veel bewuster 
aan de slag met mensen 
die in een groep niet 
meteen “haantje de 
voorste” zijn.’
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⬣ ACTIVERENDE WERKVORMEN

cursus om eerst zelf na te denken over de belang-
rijkste verschillen tussen arbeidsrecht en ambte-
narenrecht en daarna pas hun gedachten met 
hun buurman te bespreken. Zo zie je dat iedereen 
direct alert is en intensiever betrokken raakt bij 
de stof.’

Levendige lessen
‘Ik probeer nu ook na ieder kwartier iets nieuws in 
te brengen, waardoor de lessen levendiger 
worden. Dat doe ik door tussendoor multiple-
choicevragen te stellen of stellingen in te brengen. 
Die kunnen gaan over de stof die eerder op de 
dag is behandeld of over het onderwerp 
dat ik daarna ga bespreken,’ zegt Saar. 

‘En laatst nog heb ik het laatste uur van een lange 
cursusdag een groep van zestien mensen energiek 
gehouden door de groep in tweeën op te splitsen 
en ze twee kanten van een casus te laten onder-
zoeken. Daarna mochten de groepen tegen elkaar 

pleiten. Je ziet dat er dan op een speelse manier 
argumentatie wordt uitgewisseld die bij mensen 
beklijft.’

De meest effectieve vormen van leren
OSR is erop gericht steeds de meest effectieve én 
actieve vormen van leren te bieden. Saar: ’Het 
voelt voor mij soms nog wat ongemakkelijk om 
heel bewust met die activerende werkvormen aan 
de slag te zijn, maar als ik genoeg rust neem om 
de verschillende vormen toe te passen, dan zie ik 
ook meteen het resultaat door de enthousiaste 
deelname van de cursisten. Het is echt een duide-
lijk verschil of de helft van een groep meedoet of 
de hele groep.’

Met activerende 
werkvormen 
betrek je iedereen 
bij de les

‘Door te variëren in 
werk vormen zie ik 
dat ik veel meer 
mensen bereik. ’

Cursus Wnra toegepast: maak de 
overstap van het ambtenaren-
recht naar het civiele arbeids-
recht
9 oktober en 13 november 

Verdiepingscursus Ontslag op 
staande voet
6 december 

Leergang basis arbeidsrecht
6 november

Uitgelichte cursussen



Wij hebben onafhankelijke  
recht spraak en dat is  
een must!

Gerlof Meijer is strafrechter, schrijver, docent en theatermaker.  
Dit najaar staat hij weer op de planken met zijn nieuwe  
theatercollege ‘Strafrecht? Levensecht!’. 

Is de combinatie strafrechter en theatermaker bij-
zonder? Gerlof vindt van niet: ‘Als strafrechter voelt 
het als mijn taak om kenbaar te maken wat straf-
recht inhoudt en wat erbij komt kijken. Dit doe ik 
ook in mijn theatercolleges. Door de media en 
burgers wordt namelijk vaak met ongenoegen 
gereageerd op, in hun ogen, ‘onredelijke’ uitspra-
ken. Maar het is juist goed geregeld in Nederland. 
Wij hebben onafhankelijke rechtspraak en dat is 
een must! Er zijn veel dilemma’s waar we als straf-
rechters mee te maken hebben die het werk niet 
makkelijk of vanzelfsprekend maken. Daarover 
spreek ik tijdens mijn theatercolleges.’

Verdiepingscursus Strafproces-
recht 
12 november 

Cursus Drang naar dwang in 
het strafrecht
17 december 

Maak kans op 2 tickets 
voor de theatertour 
van Gerlof Meijer!
Jij maakt deze zomer kans op tickets voor  
het theatercollege ‘Strafrecht? Levensecht!’. 
Boek voor 21 september een cursus van 
OSR en ga naar:  
osr.nl/strafrecht-levensecht 

We verloten in totaal 20 tickets voor diverse 
locaties en data. De winnaars worden op 
maandag 23 september bekend gemaakt  
via osr.nl/actueel 

Uitgelichte cursussen
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⬣ STRAFRECHT | GERLOF MEIJER 



13

Sinds 2006 organiseert OSR juridi-
sche opleidingen het unieke Women 
Leadership Programme (WLP), ont-
wikkeld in nauwe samenwerking met 
de 20 grootste advocatenkantoren 
van Nederland. De bestuurders van 
deze kantoren vervullen dan ook een 
actieve rol in het programma. Tijdens 
het traject krijg je onder andere een 
prominente topadvocate als persoon-
lijke mentor. Inmiddels hebben al 
bijna 200 talentvolle advocaten het 
programma doorlopen.

Women Leadership Programme: 
voor advocaten met  
maatschaps potentie

‘Geweldig om te zien hoe de  
deelnemers zich ontwikkelen  
van excellent juridisch professional  
naar een zelfbewuste en onder- 
 nemende leider. In de veranderende  
juridische wereld erg welkom!’
Carolien Kattenpoel Oude Heerink, opleidingsmanager  
en grondlegger (International) Women Leadership Programme.

Thema’s

• Leiderschapsontwikkeling  
en empowerment  

• Leiderschapsstijlen
• Zingeving en duurzaam 

leiderschap
• Financieel leiderschap
• Overtuigend presenteren  

en imagobuilding
• Acquisitie en business  

development
• Authentiek leiderschap 
• Effectief leiderschap
• Vitaliteit en work-life balance  

in business
• Leiderschap en management
• Personal branding
• Onderhandelen op hoog niveau

Ook in 2020 start er weer een 
nieuwe editie van het Nederlandse 
WLP en de internationale variant, ons 
IWLP, beide leiderschapsprogram-
ma’s voor vrouwelijke advocaten met 
maatschapspotentie.

Meer informatie of interesse om deel  
te nemen? Ga naar osr.nl/wlp 
of osr.nl/iwlp 

⬣ BEROEPSVAARDIGHEDEN | WOMEN LEADERSHIP PROGRAMME
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Basiscursus Wet Vergoeding Affectieschade; 
smartengeld voor naasten en nabestaanden 

1.  Kun je affectieschade en shockschade naast elkaar vorderen?

○ Nee, shockschade is niet meer vorderbaar

○ Ja, dat kan

○ Nee, het is het één of het ander

○ Bij shockschadevordering, geen affectieschade

2. Kan smartengeld voor naasten en nabestaanden worden verlaagd 
 vanwege eigen schuld?

○ Nee, het is een tegemoetkoming

○ Nee, het is altijd hetzelfde bedrag

○ Ja, bij 180 WvW krijgt de naaste een ander % als hij > 14 is

○ Ja, dat kan

3.  Wat is het laagste en hoogste bedrag smartengeld

○ Laagste 12.500, hoogste 22.500

○ Laagste 15.000, hoogste 20.000

○ Laagste 12.500, hoogste 20.000

○ Laagste 12.500, hoogste 17.500

De Wet Vergoeding Affectieschade, ook wel smartengeld voor naasten 
en nabestaanden, is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Wij hebben drie vragen geselecteerd zodat jij jouw basiskennis kunt testen.

antwoorden: vraag 1 b, vraag 2 d, vraag 3 c

OSR NAJAAR 201914
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Nieuw aanbod 
Ontwikkelingen in de markt, actualiteiten en nieuwe wetgeving  
maakt dat wij altijd aandacht hebben voor het vernieuwen van ons 
cursusaanbod. Ook dit jaar hebben wij nieuwe cursussen gelanceerd 
en voor het najaar staan er meerdere nieuwe cursustitels en een 
nieuwe opleiding in onze cursuskalender. Hieronder vind je onze  
uitgelichte cursussen en een ‘sneak preview’ voor 2020.

⬣ AANBOD

Nieuw dit najaar

Startdatum Dagen Opleiding Prijs 

9-okt 2 Training vitaliteit en persoonlijk leiderschap  € 795,– 

9-okt 1 Cursus Wnra toegepast: maak de overstap van het ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht  € 695,– 

11-okt 1 Basiscursus Wet Vergoeding Affectieschade; Smartengeld voor naasten en nabestaanden  € 350,– 

15-okt 1 Basiscursus Overheidsaansprakelijkheid  € 595,– 

1-nov 1 Cursus Introductie pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk  € 625,– 

1-nov 1 Training Intervisie voor Advocaten  € 325,– 

5-nov 1 Cursus Wet forensische zorg  € 625,– 

8-nov 1 Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)  € 695,– 

11-nov 2 Mastertraining Legal Trusted Advisor  € 1.250,– 

13-nov 1 Cursus Wnra toegepast: maak de overstap van het ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht  € 695,– 

25-nov 1 Actualiteitencursus gezondheidsrecht  € 375,– 

26-nov 1 Actualiteitencursus gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten  € 625,– 

3-dec 6 Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder  € 2.100,– 

6-dec 1 Cursus Tuchtrecht  € 625,– 

9-dec 1 Cursus Wnra toegepast: normalisering en civiel arbeidsrecht voor leidinggevenden binnen de overheid  € 375,– 

11-dec 1 Basiscursus AVG in de praktijk  € 750,– 

20-dec 1 Actualiteitencursus beslag- en executierecht  € 625,– 

Sneak preview 2020 (nu al te boeken)

Startdatum Dagen Opleiding Prijs 

31-jan 2 Basiscursus Verkeersschaderegeling  € 1.125,– 

4-feb 1 Basiscursus personenschade en sociale zekerheid  € 375,– 

17-mrt 1 Basiscursus Personenschade verlies arbeidsvermogenberekening  € 375,– 
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Aansprakelijk-
heids- en 

verzekerings-
recht 

Algemeen civiel
 

Algemeen
 bestuursrecht

Arbeidsrecht

 

Europees en 
internationaal 

recht 

 

Huur- en 
vastgoedrecht

⬣

Onze rechtsgebieden

‘Ik vond het een zeer waardevolle 
opleiding. Er was voldoende af-
wisseling tussen theorie en prak-
tijk. Bovendien was de oefen-
zitting zeer goed toegespitst op 
de dagelijkse praktijk.’
Deelnemer Training Effectief optreden ter zitting bij  
de bestuursrechter.

Ruim 450 cursussen op jaarbasis, bijna 40 jaar ervaring en aanbod 
op 16 rechtsgebieden én beroepsvaardigheden die de rechts-
gebieden overstijgen. Wij bieden cursussen, opleidingen en  
trainingen waarin kennis en vaardigheden voor ambitieuze  
professionals altijd voorop staan. 

Experts houden de opleidingen actueel en relevant 
Voor elk rechtsgebied hebben wij een vaste opleidings-
manager. Daarnaast hebben wij voor een aantal 
rechtsgebieden een adviesraad van prominenten uit 
de juridische praktijk. Dankzij de expertise van een 

adviesraad houden wij onze opleidingen actueel en 
relevant. In elke adviesraad zitten verschillende 
professionals, die vanuit hun eigen achtergrond weten 
wat er in hun rechts gebied speelt.
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Onderwijsrecht

Omgevings-
en milieurecht

Ondernemings-
recht

 

Personenschade

Personen- en
familierecht

Schuldhulp-
verlening

 

Sociaal 
zekerheidsrecht

Strafrecht
 

Vreemdelingen- en 
vluchtelingenrecht

Wsnp en 
beschermings-

bewind

Beroeps-
vaardigheden

Aansprakelijk-
heids- en 

verzekerings-
recht 

Algemeen civiel
 

Algemeen
 bestuursrecht

Arbeidsrecht

 

Europees en 
internationaal 

recht 

 

Huur- en 
vastgoedrecht

⬣

‘Erg positief: er gaat heel wat 
schuil achter onderhandelen en  

er is beslist voordeel mee te doen 
in het werk!’

Cursist Basistraining Harvard onderhandelen voor juristen

‘Brede, actuele, relevante theoreti-
sche opleiding die niettemin direct 
al veel handvatten geeft voor vraag-
stukken uit je dagelijkse praktijk.’  
Cursist Leergang Onderwijsrecht 
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⬣ INCOMPANY

Een professioneel team dat betere resultaten boekt. Een leven lang 
leren is niet alleen belangrijk voor individuele juridisch professionals, 
maar zeker ook voor teams en organisaties. Omdat iedere organisatie 
en afdeling haar eigen leer- en ontwikkelvragen heeft, biedt OSR  
juridische opleidingen een oplossing op maat. 

INCOMPANY

Het voordeel van incompany is dat 
niet alleen het hele team, de afdeling 
of de organisatie op een hoger 
niveau komt, maar dat de kennis  
en/of vaardigheden ook samen ver-
worven worden. Daardoor wordt de 
inhoud gemakkelijker bespreekbaar 
met collega’s. Je krijgt synergie, 
omdat de kennis en vaardigheden 
op dezelfde manier en hetzelfde 
moment verworven worden. 

Maatwerk
Onze jarenlange ervaring in het  
ontwikkelen van hoogwaardig  
juridisch onderwijs zetten wij graag  
in voor specifieke wensen van jouw 
organisatie en medewerkers. Onze 
opleidings managers bespreken de 
leerdoelen en geven advies op maat. 
Alle opleidingen uit ons open aanbod 
zijn als incompany te volgen. Daar-
naast is het ook mogelijk om een 

opleiding op maat te maken voor een 
specifieke leerbehoefte. Bij een maat
werkopleiding kan het programma 
volledig worden samengesteld op 
basis van jullie wensen. We werken 
dan met casuïstiek en probleem-
stellingen uit jullie eigen praktijk.

Ervaring
Ieder jaar verzorgen wij meer dan 
100 incompany cursussen in een 
enorme diversiteit. Van trainingen 
helder schrijven voor tien juristen 
van een advocatenkantoor tot een 
volledige inleiding in de Wnra voor 
1.500 medewerkers, juristen, HR-ma-
nagers en leidinggevenden van een 
grote overheidsinstantie. Onze 
incompany opleidingen worden ove-
rigens gemiddeld nog hoger gewaar-
deerd dan onze opleidingen in het 
open aanbod. Gemiddeld scoren 
onze incompany cursussen een 8,5.

‘Veel praktische tips die direct toepasbaar 
zijn. Sterk punt vond ik vooral dat ik op 
het gebied van dossierbehandeling en  
strategie veel heb geleerd en daarnaast 
hele handige concrete tips heb gekregen.’ 
Jordy van Houdt, Letselschadebehandelaar Van Ameyde Group



Pluspunten van een incompany:
• Het programma wordt afgestemd op de  

specifieke leerbehoeften van jouw medewerkers
• Medewerkers gaan aan de slag met casuïstiek 

die afgestemd is op jouw organisatie
• Het team komt op efficiënte wijze op gelijk en 

hoger niveau
• Wij faciliteren de evaluatie van de opleiding,  

certificaten en POpunten voor de deelnemers 
• Je kunt kiezen tussen een eigen locatie of de 

cursuslocatie van OSR (centrum Utrecht)

Onze opleidingen zijn inhoudelijk  
sterk, actueel, interactief en praktijk-
gericht en met een cursusabonnement 
ook nog eens voordelig. Je kiest een 
cursusbudget dat past bij de wensen 
van jou of je organisatie. 

Met een all-in cursusabonnement kun je een heel jaar lang 
onbeperkt kiezen uit een grote selectie van ons cursusaanbod. 
Ook voor organisaties zijn er geschikte cursusabonnementen. 
Dit is een stuk voordeliger dan elke keer betalen voor een 
aparte opleiding of training.

Type abonnement Bestedingsruimte Geldigheidsduur Prijs

All-in cursusabonnement Onbeperkt aantal 
cursussen

12 maanden € 1.995

Cursusabonnement 100 100 PO-punten 24 maanden € 7.500

Cursusabonnement 75 75 PO-punten 18 maanden € 6.400

Cursusabonnement 50 50 PO-punten 12 maanden € 4.500

Cursusabonnement 25 25 PO-punten 6 maanden € 2.250

Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op: 
osr.nl/cursusabonnement

Cursus- 
abonnementen

‘De training is op maat ge-
maakt voor het COA. Ik had 
zelf de training Module A 
Vreemdelingenrecht gevolgd 
en was hier erg enthousiast 
over. Met OSR is daarna voor 
de casemanagers de cursus 
Vluchtelingenrecht Module C 
opgesteld. Wij hebben optimaal 
kennis kunnen nemen van de 
laatste stand van zaken en zijn 
zeer tevreden over de houding 
en manier van werken van de 
trainers.’
Yolanda Sciarone, casemanager Centraal  
Orgaan opvang asielzoekers (COA)
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Bij letselschadezaken 
past professionele 

betrok kenheid beter dan 
professionele distantie
Geen mens hoopt het ooit mee te maken: letselschade 

waardoor je langere tijd bent uitgeschakeld of voor-
goed aangepast werk moet zoeken. Maar als het je 

onverhoeds toch overkomt, dan wil je geholpen 
worden door een bevlogen en deskundige expert 

als Marianne Audenaerde-van Putten. 

Tijdens haar studie rechten maakte 
ze voor het eerst kennis met de 
verzekeringswereld. Door haar 
enthousiasme werd ze voordat ze 
afstudeerde al gevraagd om als 
letsel schaderegelaar te komen 
werken. Inmiddels zit Marianne 
25 jaar in het vak en heeft ze er va-
ring aan zowel de kant van de 
ver zekeraars als aan die van de 
belangen behartiging van slacht-
offers. Als basisdocent bij OSR deelt 
ze deze kennis en ervaring met 
anderen: ‘Als letsel schade-profes-
sional moet je je creatieve vermogen 
ontwikkelen. Samen vinden we 
betere oplossingen.’

Slachtoffer centraal
Er is ontzettend veel veranderd sinds 
Marianne het vak leerde van haar 
mentors in de praktijk: ‘Waar ooit de 
verzekeraar aan een slachtoffer 
kwam uitleggen wat hij of zij vergoed 
zou krijgen, staat nu de behoefte van 
het slachtoffer centraal. Het is 
gemeengoed geworden dat je vraagt 
wat iemand nodig heeft en dat je 
meedenkt over de oplossingen die 
voor die persoon het beste zijn.’ 
Dat hele menselijke aspect is juist 
datgene wat haar werk zo boeiend 

en ook leuk maakt, vindt Marianne: 
‘Uiteraard maak je juridische afwegin-
gen om te bepalen waar iemand wel 
of geen recht op heeft, maar je gaat 
voor de slachtoffers vooral op zoek 
naar manieren om ze zo goed en zo 
snel mogelijk weer hun eigen leven 
op te laten pakken. Dat betekent ook 
dat je je creatieve vermogens moet 
aanspreken en ontwikkelen, om de 
beste oplossingen te vinden. Out-of-
the-box-denken is daarbij een ver-
eiste geworden.’

Iedere letselschade anders
Als je letsel oploopt, dan krijgt je 
leven vaak een andere wending. 
Het opgelopen letsel kan tijdelijk zijn, 
maar is regelmatig ook blijvend. 
Iedere behandeling van personen-
schade is weer anders. Elk mens is 
uniek en daarom moet de benade-
ringswijze van een professional rich-
ting het slachtoffer op de betref
fende persoon en situatie worden 
afgestemd. Marianne: ‘Vaak zijn het 
ook hele praktische zaken waar je 
over meedenkt. Dit kan zowel in de 
gezondheidssituatie, werksituatie als 
ook in de thuis situatie zijn. Bijvoor-
beeld mee denken in termen van 
wachtlijst bemiddeling. Of overleg 

⬣ PERSONENSCHADE | MARIANNE AUDENAERDE-VAN PUTTEN
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met ingeschakelde deskundigen, 
zoals een medisch adviseur over het 
te volgen medisch traject. Of de inge-
schakelde arbeids deskundige over 
de re-integratie en de zorgschade-
deskundige over de benodigde zorg. 
Ook het bespreekbaar maken en het 
meedenken met oplossingen door 
de veranderde thuissituatie hoort 
daarbij. En uiteraard dient er zorg-
gedragen te worden voor een 
adequate vergoeding van kosten en 
schadeposten. Het slachtoffer is de 
regisseur van zijn eigen zaak, maar jij 
als professional bepaalt en begeleidt 
het slachtoffer in dit proces.

Professionele betrokkenheid
Marianne is van mening dat elke 
professional in de personen schade-
praktijk altijd met inlevings ver mogen 
een optimale schaderegeling moet 
zien te realiseren die past bij het 
leven van een persoon. Daarbij 
maakt het niet uit of die professional 
aan de kant van de verzekeraar of 
van het slachtoffer werkt. ‘Vanuit 
professionele betrokkenheid 
handelen is daarbij belangrijk. 
Dat vraagt wel het een en ander van 
de professional die in deze branche 
werkt. Je moet een balans zien te 
vinden tussen menselijk meedenken 
en meeleven én je professionele 
kennis en oplossingsgerichtheid. 
Het is daarin ook belangrijk dat je je 
eigen grenzen en integriteit bewaakt. 

Als iemand je bijvoorbeeld vraagt 
eerdere rugklachten te verzwijgen, 
dan ga je daar niet in mee. Je kunt 
echter wel op zoek gaan naar wat je 
wél voor iemand kan doen binnen 
de mogelijkheden die er zijn. Hebben 
rugklachten de persoon nooit eerder 
gehinderd om te werken en na een 
ongeval wel, dan kun je dat helpen 
verdedigen.’ 

Professionele betrokkenheid bete-
kent volgens Marianne ook naast 
iemand gaan staan en vasthoudend 
kunnen en durven te zijn en weten 
waar de mogelijkheden en grenzen 
liggen van het slachtoffer in het 

letselschadetraject. Kennis van de 
materie, proactief handelen en 
beschikken over communicatieve 
vaardigheden zijn essentieel in dit 
vakgebied. 

Leergang Middelzwaar Letsel
In de leergang Personenschade 
Middelzwaar Letsel creëert Marianne 
een veilige setting waarin de profes-
sionals van zowel de zijde van verze-
keraars als belangenbehartigers met 
elkaar kunnen discussiëren. ‘Door 
open en eerlijk met elkaar te praten 
over hoe je bepaalde casussen 
aanpakt, kan iedereen beter worden 
in zijn vak en dat draagt ook bij aan 
een beter schaderegelingsklimaat. 
Dat vraagt wel van mensen dat ze 
zichzelf kwetsbaar op durven stellen 

en elkaar vertellen tegen welke 
grenzen en moeilijkheden ze
aanlopen.

De professionals mogen van elkaar 
eenzelfde opstelling verwachten.
De situatie van het slachtoffer 
dient serieus te worden genomen. 
‘Belangrijk is dat je je goed voor-
bereidt, niet alles klakkeloos aan-
neemt en betrokken bent. Ik stimu-
leer dit alles actief. Uiteindelijk wordt 
iedereen er beter van als je als 
professional een optimale aanpak 
voor een slachtoffer vindt.’ In de leer
gang krijgen de cursisten daarom 
scholing in de essentiële vakinhoud 
voor de behandeling van middel-
zware letselzaken en komen alle 
belangrijke vaardigheden en 
gedragscompetenties aan bod: 
van Harvard-onderhandelen tot 
scenario-denken. 

Haar rol als basisdocent vervult 
Marianne met veel plezier: ‘Het 
mooiste compliment is als een 
cursist na een dag weer naar huis 
gaat en zegt: “Ik heb ontzettend veel 
zin gekregen om morgen mijn zaken 
weer op te pakken.”’

Marianne Audenaerde is NIVRE 
Register-Expert Personenschade en 
partner bij Ard Korevaar Personen-
schade. Ze is basisdocent van de 
Leergang Personenschade Middel-
zwaar Letsel. Ze werkt al haar hele 
carrière actief mee aan de professio-
nalisering van de letselschade-
branche en het beroep van letsel-
schade-experts door diverse 
bestuurs  functies bij NIS en NIVRE 
en als lid van projectgroepen van 
de LetselschadeRaad, NIS, NIVRE.

‘ Om te voldoen aan de leer-
wensen en de kwaliteitseisen 
van de branche personen-
schade staan we voor deze 
intensieve leergang voort-
durend in contact met de 
deelnemers, docenten en de 
branche. Dit houdt ons scherp 
op zowel inhoud als kwaliteit.’  
Pauline Verhoeven, opleidingsmanager

OSR-Mzl Personenschade 
Leergang Middelzwaar Letsel 

Basiscursus Wet Vergoeding 
Affectieschade

Cursus behandeling van letsel-
schadezaken

Uitgelichte cursussen

⬣ PERSONENSCHADE
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SAAR VAN WAEGENINGH ACTIVERENDE WERKVORMEN

Veel van die mensen blijven helaas 
lang onder de radar, waardoor pro-
blemen groter en oplossingen ingrij-
pender worden. Als de juiste aanpak 
wordt gekozen kan een goede 
schuldhulpverlener of bewind-
voerder volgens Gert Jan enorme 
toegevoegde waarde hebben.

Gemeenten hebben bij wet de taak 
gekregen om inwoners met geld-
problemen te helpen. Gert Jan: ’In 
hoofdlijnen zijn er verschillende 
niveaus van financiële zorgverlening 
die afhankelijk zijn van de omvang 
van de schuld, de zelfredzaamheid 
van een persoon en eventuele 
andere problemen. Soms is de inzet 
van een budgetcoach of schuldhulp-
verlener genoeg. In andere gevallen 
is de stap naar de rechter voor het 

Mensen met schulden  
hebben goede hulp  
en perspectief nodig

In 2017 hebben 94.000 mensen in Nederland een beroep  
gedaan op gemeentelijke schuldhulpverlening. Adviseur en  
trainer Gert Jan Mulder schat het werkelijke probleem drie keer  
zo groot: ‘De gedachte is dat één op de vijf huishoudens  
risicovolle schulden heeft.’

aanwijzen van een bewindvoerder 
meer voor de hand liggend. Bij OSR 
bieden we opleidingen voor die ver-
schillende rollen.’

Koopverslaving
Geldschulden komen niet alleen voor 
bij mensen die rondkomen van een 
uitkering, vertelt Gert Jan: ‘Het gaat 
juist ook om mensen met een baan of 
om zelfstandige vakmensen’. Gert Jan 
geeft als voorbeeld hoe hij een 
fabrieksmedewerker en diens vrouw 
heeft geholpen. ‘Het echtpaar woonde 
in een koophuis en bleek een enorme 
stapel onbetaalde nota’s te hebben. 
Aan het licht kwam dat de vrouw, die 
al jaren in de ziektewet zat, een koop-
verslaving had. De schulden waren zo 
hoog opgelopen, dat ik de financiën 
van het echtpaar moest overnemen.’

Menselijke aanpak
‘Ik heb geen waardeoordeel over de 
soms wonderlijke manier waarop 
mensen in problemen raken. Dat is 
belangrijk in dit vak,’ zegt Gert Jan. 
‘Het gaat lang niet altijd over meer 
kopen dan financieel past, maar ook 
vaak genoeg over het niet kunnen 
overzien van alle voorwaarden en 
verplichtingen die bij uitkeringen en 
toeslagen horen.’ Gert Jan heeft 
inmiddels een aanpak ontwikkeld die 
steeds meer mensen er weer 
bovenop helpt: ‘Je begint altijd met 
het inventariseren van wat er nu 
precies speelt en hoe het zover 
gekomen is. Dan volgt het stabilise-
ren van de situatie, zodat problemen 
niet verergeren. Daarna ga je pas 
beginnen met oplossingen. 

⬣ SCHULDENPROBLEMATIEK
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INHOUDSOPGAVE

Het heeft geen zin om schulden op 
te lossen als je niets aan de oor-
zaken doet.’

Perspectief na streng traject
‘We hebben in Nederland best een 
mooi systeem,’ vervolgt Gert Jan, 
‘waarin mensen met problematische 
schulden in drie jaar tijd zo veel 
mogelijk moeten terugbetalen en 
daarna de restschuld krijgen kwijt-
gescholden. Dat lijkt een beloning, 
maar zo voelt dat niet voor de 
betrokkenen. Je krijgt namelijk drie 
jaar lang een streng traject opgelegd, 

Mensen met schulden  
hebben goede hulp  
en perspectief nodig

‘De aanpak van schulden wordt 
uitgevoerd door professionals 
in verschillende werkvelden. Het 
is dus zaak dat zij kennis van 
elkaars werkveld, taken en ver-
antwoordelijkheden hebben. Dat 
zorgt voor efficiëntere samen-
werking en een effectievere aan-
pak van problematische schulden.’
Paul Tillemans, opleidingsmanager

dat grote impact op je dagelijkse 
leven heeft. Een goede schuldhulp-
verlener helpt mensen een perspec-
tief te formuleren, zodat ze weten 
waar ze die drie jaar hard voor 
werken.’

Lees het volledige artikel op  
osr.nl/actueel

⬣ SCHULDHULPVERLENING

Uitgelichte cursussen
en opleidingen

Leergang Wsnp
Start 6 september

Cursus bewind, mentorschap en  
curatele
21 november

Basisopleiding tot Schuldhulpverlener 
Start 22 november

Introductie op schuldenproblematiek  
en schuldhulpverlening
Start 22 november

Basisopleiding tot professioneel  
beschermingsbewindvoerder
Start 3 december
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⬣ CURSUSKALENDER

Cursuskalender najaar 2019
Startdatum Dagen Opleiding Startgarantie  Prijs PO J PO NJ PE MfN PWO

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 

11-okt 1 Basiscursus Wet Vergoeding Affectieschade; Smartengeld voor 
naasten en nabestaanden

  € 350,– 3

5-nov 1 Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij ✓   € 625,– 5

14-nov 3 Basiscursus Personenschade   € 1.875,– 16 2 18

13-dec 1 Verdiepingscursus werkgeversaansprakelijkheid   € 625,– 5 5

19-dec 1 Actualiteitencursus slachtofferzaken: schadeposten   € 625,– 5

Algemeen bestuursrecht

9-sep 4 Leergang Data Protection Officer (DPO) ✓   € 2.250,– 18 18

10-sep 3 Basisopleiding Algemeen Bestuursrecht ✓   € 1.875,– 15 15

10-sep 1 Basiscursus Fundamenten van het Bestuursrecht ✓   € 625,– 5 5

16-sep 2 Cursus Privacy compliance en de AVG   € 1.250,– 10 10

17-sep 2 Training Effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter ✓   € 1.500,– 4 6

17-sep 1 Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure ✓   € 625,– 5 5

24-sep 1 Cursus Beroepsprocedure bij de bestuursrechter ✓   € 625,– 5 5

24-sep 1 Cursus Juridische kwaliteitszorg   € 500,– 4 4

24-sep 6 Leergang Onderwijsrecht ✓   € 2.750,– 30

24-sep 1 Cursus Onderwijsrecht: Overzicht van het onderwijssysteem en de 
onderwijswetgeving ✓

  € 625,– 5

1-okt 2 Basiscursus Bestuurlijke handhaving en Bestuursstrafrecht   € 1.250,– 10 10

1-okt 1 Cursus bestuurlijke handhaving en toezicht ✓   € 625,– 5 5

8-okt 1 Cursus Onderwijsrecht: Governance en Medezeggenschap ✓   € 625,– 5

10-okt 1 Verdiepingscursus Bestuursstrafrecht ✓   € 625,– 5 5

15-okt 1 Basiscursus Overheidsaansprakelijkheid   € 595,– 5

17-okt 1 Basiscursus AVG in de praktijk ✓   € 750,– 6 6

28-okt 1 Cursus starten met blockchain en smart contracts in de juridische 
praktijk

  € 750,– 6

29-okt 1 Actualiteitencursus Awb ✓   € 625,– 5 5

29-okt 1 Cursus Onderwijsrecht: Rechten en plichten in het onderwijs en 
passend onderwijs (po/vo) ✓

  € 625,– 5

7-nov 1 Cursus Mandatering binnen de decentrale overheid   € 375,– 

15-nov 1 Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht   € 595,– 5 5

21-nov 1 Cursus Optimale klachtbehandeling   € 625,– 5 5

26-nov 1 Actualiteitencursus gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten   € 625,– 5

26-nov 1 Cursus Onderwijsrecht: Rechtspositie onderwijs en Professioneel 
gedrag personeel ✓

  € 625,– 5

29-nov 1 Cursus schadevergoeding in het bestuursrecht ✓   € 625,– 5 5

29-nov 2 Basiscursus schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht   € 1.250,– 10 10

2-dec 1 Cursus Praktisch procederen in het bestuursrecht   € 625,– 5 5

6-dec 1 Cursus Openbaarheid van bestuur   € 625,– 5 5

6-dec 1 Cursus Tuchtrecht   € 625,– 4

9-dec 1 Cursus Privacy en de nieuwe gedragsregels   € 375,– 

10-dec 1 Cursus Onderwijsrecht: Aansprakelijkheid in het onderwijs en 
Toezicht ✓

  € 625,– 5

11-dec 1 Basiscursus AVG in de praktijk   € 750,– 6 6

12-nov 1 Cursus Onderwijsrecht: Rechten en plichten van studenten met 
een functiebeperking in mbo/ho ✓

  € 625,– 5

13-dec 1 Actualiteitencursus Awb   € 625,– 5 5

17-dec 1 Basiscursus Bewijs in het bestuursrecht   € 625,– 5 5
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⬣ CURSUSKALENDER

Startdatum Dagen Opleiding Startgarantie  Prijs PO J PO NJ PE MfN PWO

18-dec 2 Training Effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter   € 1.500,– 4 6

20-dec 1 Actualiteitencursus EU Handvest   € 375,– 3

1 E-learning: Bestuurlijke handhaving   € 190,– 3

1 E-learning: Planschade   € 190,– 3

Algemeen civiel

6-sep 12 Leergang Wsnp   € 3.450,– 

15-okt 2 Basiscursus Insolventierecht   € 1.250,– 10

28-okt 1 Cursus starten met blockchain en smart contracts in de juridische 
praktijk

  € 750,– 6

31-okt 1 Cursus Contracten met Duitsers   € 625,– 5

4-nov 1 Cursus Geschillen over leasecontracten en leaseauto’s  (inclusief 
privé-autolease)

  € 625,– 5

4-nov 1 Cursus Geschillen over leasecontracten en leaseauto’s (exclusief 
privé-autolease)

  € 500,– 4

8-nov 1 Actualiteitencursus bewindvoering Wsnp   € 500,– 6 6

12-nov 1 Masterclass Contractuele remedies   € 750,– 6

14-nov 1 Actualiteitencursus contractenrecht   € 500,– 4

15-nov 1 Cursus VvE- en appartementsrecht   € 625,– 5 5

20-nov 1 Cursus Effectief procederen in het civiel kort geding   € 500,– 4

20-nov 1 Training Vtlb (verdiept) ✓   € 500,– 4

22-nov 1 Cursus Introductie Amerikaans Contractenrecht   € 750,– 6

25-nov 1 Basiscursus IPR voor de civiele praktijk   € 625,– 5

29-nov 1 Cursus ontbinding en opzegging van contracten   € 625,– 5

9-dec 1 Cursus Intellectuele Eigendom ✓   € 625,– 5

9-dec 1 Actualiteitencursus Civiel proces- en bewijsrecht ✓   € 625,– 5

13-dec 1 Verdiepingscursus werkgeversaansprakelijkheid   € 625,– 5 5

20-dec 1 Actualiteitencursus beslag- en executierecht   € 625,– 5

1 E-learning: Internetrecht voor de civiele praktijk   € 190,– 3

1 E-learning: Verkrijgende verjaring   € 190,– 3

1 E-learning: Mededinging   € 190,– 3

Ambtenaren- en onderwijsrecht

24-sep 6 Leergang Onderwijsrecht ✓   € 2.750,– 30

24-sep 1 Cursus Onderwijsrecht: Overzicht van het onderwijssysteem en de 
onderwijswetgeving ✓

  € 625,– 5

7-okt 1 Actualiteitencursus arbeidsrecht ✓   € 625,– 5

8-okt 1 Cursus Onderwijsrecht: Governance en Medezeggenschap ✓   € 625,– 5

9-okt 1 Cursus Wnra toegepast: maak de overstap van het 
ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht

  € 695,– 5

29-okt 1 Cursus Onderwijsrecht: Rechten en plichten in het onderwijs en 
passend onderwijs (po/vo) ✓

  € 625,– 5

7-nov 1 Actualiteitencursus ambtenarenrecht   € 500,– 4 4

12-nov 1 Cursus Onderwijsrecht: Rechten en plichten van studenten met 
een functiebeperking in mbo/ho ✓

  € 625,– 5

Zomeractie bij OSR: 185 cursussen tijdelijk met korting.  
Boek voor 21 september en geniet van zomervoordeel.  
Kijk op osr.nl voor info en actuele prijzen.
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Startdatum Dagen Opleiding Startgarantie  Prijs PO J PO NJ PE MfN PWO

13-nov 1 Cursus Wnra toegepast: maak de overstap van het 
ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht

  € 695,– 5

26-nov 1 Cursus Onderwijsrecht: Rechtspositie onderwijs en Professioneel 
gedrag personeel ✓

  € 625,– 5

9-dec 1 Cursus Wnra toegepast: normalisering en civiel arbeidsrecht voor 
leidinggevenden binnen de overheid

  € 375,– 3 3

10-dec 1 Cursus Onderwijsrecht: Aansprakelijkheid in het onderwijs en 
Toezicht ✓

  € 625,– 5

13-dec 1 Actualiteitencursus arbeidsrecht   € 625,– 5

Arbeids- en pensioenrecht

3-okt 2 Verdiepingscursus ontslagrecht   € 1.250,– 10

7-okt 1 Actualiteitencursus arbeidsrecht ✓   € 625,– 5

9-okt 1 Cursus Wnra toegepast: maak de overstap van het 
ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht

  € 695,– 5

29-okt 2 Cursus De eerste drie ziektejaren   € 1.250,– 10

5-nov 2 Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrecht- en HRM-praktijk 
(Module 1 en 2)

  € 1.250,– 10 10

5-nov 1 Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrecht- en HRM-praktijk 
(Module 1) 

  € 625,– 5 5

6-nov 3 Leergang basis arbeidsrecht module 1, 3 en 4   € 1.875,– 15 12 15

6-nov 3 Leergang basis arbeidsrecht module 1, 2 en 3   € 1.875,– 15 12 15

6-nov 2 Leergang basis arbeidsrecht module 1 en 3   € 1.250,– 10 4 10

6-nov 4 Leergang basis arbeidsrecht   € 2.250,– 20 16 20

8-nov 1 Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ✓   € 695,– 5 5 5

12-nov 2 Training Effectief optreden ter zitting bij de kantonrechter   € 1.500,– 4 6 10 10

13-nov 1 Cursus Wnra toegepast: maak de overstap van het 
ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht

  € 695,– 5

18-nov 1 Cursus Flexibele arbeidsverhoudingen ✓   € 625,– 5

27-nov 1 Basiscursus effectieve aanpak WIAarbeidsongeschiktheids
procedures

  € 625,– 5

6-dec 1 Verdiepingscursus Ontslag op staande voet   € 625,– 5

6-dec 1 Verdiepingscursus CAO-recht   € 625,– 5

6-dec 1 Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)   € 695,– 5 5 5

9-dec 1 Cursus Wnra toegepast: normalisering en civiel arbeidsrecht voor 
leidinggevenden binnen de overheid

  € 375,– 3 3

13-dec 1 Actualiteitencursus arbeidsrecht   € 625,– 5

13-dec 1 Verdiepingscursus werkgeversaansprakelijkheid   € 625,– 5 5

1 Online module: Wet op de ondernemingsraden (WOR)   € 95,– 3

Belastingrecht

11-dec 1 Cursus Eigen woning en echtscheiding: een fiscaal oerwoud van 
giftige spelregels

  € 625,– 5 5

13-dec 1 Cursus Echtscheiding en pensioen   € 625,– 5 5

Beroepsvaardigheden

17-sep 2 Training Effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter ✓   € 1.500,– 4 6

17-sep 1 Training Timemanagement voor juristen   € 750,– 6

24-sep 1 Cursus Juridische kwaliteitszorg   € 500,– 4 4

1-okt 2 Basistraining Harvard onderhandelen voor juristen   € 1.500,– 12 12

7-okt 1 Masterclass Legal English ✓   € 625,– 5 5

9-okt 2 Training vitaliteit en persoonlijk leiderschap   € 795,– 8

14-okt 2 Training Gespreksleider intervisie ✓   € 1.250,– 10

17-okt 2 Training Communicatiestijlen voor juristen   € 1.500,– 12 12

23-okt 1 Training Overtuigend pleiten en presenteren   € 695,– 6

1-nov 1 Training Intervisie voor Advocaten   € 325,– 4
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Startdatum Dagen Opleiding Startgarantie  Prijs PO J PO NJ PE MfN PWO

11-nov 2 Mastertraining Legal Trusted Advisor   € 1.250,– 12

12-nov 2 Training Eff ectief optreden ter zitting bij de kantonrechter   € 1.500,– 4 6 10 10

12-nov 2 Training Helder schrijven voor juristen   € 1.500,– 12 12

21-nov 1 Cursus Optimale klachtbehandeling   € 625,– 5 5

26-nov 1 Training Coaching en portfolio voor de patroon   € 750,– 5

27-nov 2 Training Snellezen voor juristen   € 1.250,– 6 6

3-dec 2 Basistraining Adviesvaardigheden voor juristen   € 1.500,– 12 12

6-dec 1 Cursus Tuchtrecht   € 625,– 4

13-dec 1 Training Omgaan met weerstand in de juridische praktijk   € 750,– 6

18-dec 2 Training Eff ectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter   € 1.500,– 4 6

1 Online Module: Masterclass Birke Negotiations   € 500,– 8 8 8

Europees- en internationaal recht

7-okt 1 Masterclass Legal English ✓   € 625,– 5 5

28-okt 1 Cursus starten met blockchain en smart contracts in de juridische 
praktijk

  € 750,– 6

31-okt 1 Cursus Contracten met Duitsers   € 625,– 5

15-nov 1 Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht   € 595,– 5 5

18-nov 2 Compactcursus Bijstaan Slachtoff ers Mensenhandel   € 1.000,– 10

21-nov 1 Cursus Unieburger en recht op sociale zekerheid   € 375,– 3 3

22-nov 1 Cursus Introductie Amerikaans Contractenrecht   € 750,– 6

25-nov 1 Basiscursus IPR voor de civiele praktijk   € 625,– 5

29-nov 1 Actualiteitencursus EU-migratierecht II (asiel) ✓   € 550,– 6

2-dec 1 Actualiteitencursus Kinderrechten en Migratie   € 625,– 5

13-dec 1 Actualiteitencursus EU-migratierecht I (regulier)   € 550,– 5

17-dec 1 Actualiteitencursus Gezinsmigratie   € 550,– 5

20-dec 1 Actualiteitencursus EU Handvest   € 375,– 3

Professionele ontwikkeling voor gemeentejuristen
Met een groot netwerk van gespecialiseerde docenten bieden wij actuele en inspirerende opleidingen op het
terrein van onder meer het bestuursrecht en het sociaal domein. OSR juridische opleidingen zet persoonlijke 
en professionele ontwikkeling van de gemeentejurist centraal. 

Juridische kennis ophalen, 
delen en in de praktijk brengen

Kijk voor meer info op osr.nl/gemeentejurist
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Startdatum Dagen Opleiding Startgarantie  Prijs PO J PO NJ PE MfN PWO

Gezondheidsrecht

5-nov 1 Cursus Wet forensische zorg   € 625,– 5

19-nov 4 Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht   € 2.250,– 14 1

25-nov 1 Actualiteitencursus gezondheidsrecht   € 375,– 3

3-dec 1 Basiscursus medische incidenten   € 625,– 6

Huur- en vastgoedrecht

6-nov 3 Basiscursus Huurrecht woon- en bedrijfsruimte ✓   € 1.875,– 15

6-nov 2 Basiscursus Huurrecht woonruimte ✓   € 1.250,– 10

6-nov 2 Basiscursus Huurrecht bedrijfsruimte ✓   € 1.250,– 10

14-nov 1 Actualiteitencursus contractenrecht   € 500,– 4

15-nov 1 Cursus VvE- en appartementsrecht   € 625,– 5 5

22-nov 1 Cursus Geschillen bij de aan- en verkoop van woningen (inclusief 
aansprakelijkheid makelaar)

  € 750,– 6

22-nov 1 Cursus Geschillen bij de aan- en verkoop van woningen (exclusief 
aansprakelijkheid makelaar)

  € 500,– 4

28-nov 1 Cursus Huurrecht bedrijfsruimte verdiept ✓   € 625,– 5

16-dec 1 Actualiteitencursus Huurrecht   € 625,– 5

Omgevingsrecht

17-sep 2 Training Effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter ✓   € 1.500,– 4 6

30-okt 2 Verdiepingscursus Natuurbeschermingsrecht ✓   € 1.250,– 10

15-nov 1 Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht   € 625,– 5 5

9-dec 1 Actualiteitencursus Wabo en ontwikkelingen Omgevingswet   € 625,– 5 5

18-dec 2 Training Effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter   € 1.500,– 4 6

1 E-learning: Planschade   € 190,– 3

Ondernemingsrecht

15-okt 2 Basiscursus Insolventierecht   € 1.250,– 10

31-okt 1 Cursus Contracten met Duitsers   € 625,– 5

14-nov 1 Actualiteitencursus contractenrecht   € 500,– 4

22-nov 1 Cursus Introductie Amerikaans Contractenrecht   € 750,– 6

4-dec 1 Praktijkspecial: Jaarrekeninglezen in de echtscheidingspraktijk   € 750,– 6 6

9-dec 1 Cursus Cybercrime   € 375,– 2 1

9-dec 1 Cursus Intellectuele Eigendom ✓   € 625,– 5

12-dec 1 Cursus Plukze 2.0 – Ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel 
en witwassen

  € 625,– 5

16-dec 1 Verdiepingscursus Alimentatierekenen DGA en de zelfstandig 
ondernemer

  € 750,– 6 6

1 E-learning: Mededinging   € 190,– 3

1 Online module: Wet op de ondernemingsraden (WOR)   € 95,– 3

Personenschade

11-okt 1 Basiscursus Wet Vergoeding Affectieschade; Smartengeld voor 
naasten en nabestaanden

  € 350,– 3

5-nov 1 Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij ✓   € 625,– 5

13-nov 4 Basisopleiding Letsel en slachtofferzaken in het strafproces   € 2.250,– 18 2

14-nov 3 Basiscursus Personenschade   € 1.875,– 16 2 18

27-nov 1 Cursus Behandeling van letselschadezaken   € 749,– 

19-dec 1 Actualiteitencursus slachtofferzaken: schadeposten   € 625,– 5
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Startdatum Dagen Opleiding Startgarantie  Prijs PO J PO NJ PE MfN PWO

Personen- en familierecht

3-okt 1 Basiscursus Jeugdwet ✓   € 625,– 5

28-okt 4 Basisopleiding Personen- en Familierecht ✓   € 2.650,– 19 1 20

28-okt 2 Basiscursus Echtscheidings(proces)recht   € 1.125,– 9 1 10

4-nov 1 Basiscursus huwelijksvermogensrecht   € 625,– 5 5

8-nov 1 Basiscursus alimentatierekenen   € 850,– 8 8

19-nov 4 Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht   € 2.250,– 14 1

21-nov 1 Cursus bewind, mentorschap en curatele voor advocaten, 
rechtsbijstandjuristen en rechtshulpverleners

  € 490,– 5 5

25-nov 1 Actualiteitencursus Huwelijksvermogensrecht en echtscheiding ✓   € 625,– 5 5

26-nov 1 Actualiteitencursus Familie- en Jeugdrecht   € 750,– 6 6

29-nov 1 Basiscursus Jeugdstraf(proces)recht ✓   € 750,– 6

2-dec 1 Actualiteitencursus Kinderrechten en Migratie   € 625,– 5

3-dec 1 Basiscursus Erfrecht in de advocatenpraktijk   € 625,– 5 5

3-dec 6 Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder   € 2.100,– 

4-dec 1 Praktijkspecial: Jaarrekeninglezen in de echtscheidingspraktijk   € 750,– 6 6

4-dec 1 Actualiteitencursus Bopz: recente jurisprudentie   € 750,– 6

4-dec 1 Verdiepingscursus Alimentatierekenen   € 625,– 5 5

6-dec 1 Verdiepingscursus beschermingsbewind, procedurele aspecten en 
praktische tips

  € 625,– 5 5

9-dec 1 Actualiteitencursus Kinderalimentatie   € 375,– 3 3

9-dec 1 Cursus Samengestelde gezinnen en alimentatie   € 375,– 3 3

10-dec 1 Verdiepingscursus Familieprocesrecht   € 625,– 5 5

11-dec 1 Cursus Eigen woning en echtscheiding: een fiscaal oerwoud van 
giftige spelregels

  € 625,– 5 5

12-dec 1 Actualiteitencursus Jeugdwet en herziene 
kinderbeschermingsmaatregelen

  € 500,– 4 4

12-dec 1 Verdiepingscursus Jeugdstraf(proces)recht ✓   € 750,– 6

13-dec 1 Cursus Echtscheiding en pensioen   € 625,– 5 5

16-dec 1 Actualiteitencursus Scheidingsrecht   € 625,– 5 5

16-dec 1 Verdiepingscursus Alimentatierekenen DGA en de zelfstandig 
ondernemer

  € 750,– 6 6

18-dec 1 Basiscursus Jeugdrecht   € 750,– 6 6

Schuldhulpverlening

24-sep 1 Workshop implementatie nieuwe privacywetgeving (AVG) binnen 
beschermingsbewindvoeringsorganisaties

  € 300,– 3

22-nov 9 Basisopleiding tot schuldhulpverlener (Wgs)   € 2.975,– 

22-nov 2 Cursus Introductie op schuldenproblematiek en schuldhulpverlening   € 699,– 

Sociaal zekerheidsrecht

5-sep 2 Basiscursus sociaal zekerheidsrecht ✓   € 1.250,– 10

5-sep 3 Basiscursus Sociaal Zekerheidsrecht (incl. Participatiewet) ✓   € 1.875,– 15 15

10-sep 1 Actualiteitencursus Wmo & Wlz ✓   € 625,– 5

18-sep 1 Themabijeenkomst Kennisnet sociale zekerheid ✓   € 250,– 3

19-sep 1 Basiscursus Participatiewet ✓   € 625,– 5

19-sep 3 Leergang Sociaal Domein 2019 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet) ✓   € 1.875,– 15

26-sep 1 Studiedag Wmo 2015: van melding tot besluitname ✓   € 625,– 5 5

3-okt 1 Basiscursus Jeugdwet ✓   € 625,– 5

7-okt 1 Actualiteitencursus arbeidsrecht ✓   € 625,– 5

10-okt 2 Cursus “De gang van zaken in een arbeidsongeschiktheids-
procedure”

  € 1.250,– 10

29-okt 2 Cursus De eerste drie ziektejaren   € 1.250,– 10
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Startdatum Dagen Opleiding Startgarantie  Prijs PO J PO NJ PE MfN PWO

1-nov 1 Actualiteitencursus Participatiewet ✓   € 625,– 5

1-nov 1 Basiscursus Wet langdurige zorg   € 625,– 5

8-nov 1 Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ✓   € 695,– 5 5 5

20-nov 1 Actualiteitencursus sociale zekerheidszaken ✓   € 625,– 5

21-nov 1 Cursus Unieburger en recht op sociale zekerheid   € 375,– 3 3

22-nov 9 Basisopleiding tot schuldhulpverlener (Wgs)   € 2.975,– 

22-nov 2 Cursus Introductie op schuldenproblematiek en 
schuldhulpverlening

  € 699,– 

27-nov 1 Basiscursus effectieve aanpak WIA
arbeidsongeschiktheidsprocedures

  € 625,– 5

2-dec 1 Actualiteitencursus Arbeidsongeschiktheidsrecht   € 625,– 5

2-dec 1 Cursus Praktisch procederen in het bestuursrecht   € 625,– 5 5

6-dec 1 Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)   € 695,– 5 5 5

11-dec 1 Themabijeenkomst Kennisnet sociale zekerheid ✓   € 250,– 3

13-dec 1 Actualiteitencursus arbeidsrecht   € 625,– 5

18-dec 1 Actualiteitencursus Sociale Zekerheid   € 625,– 5

1 Kennisnet sociale zekerheid documentatie abonnement   € 250,– 

Strafrecht

25-sep 1 Cursus Wwft voor advocatenkantoren   € 375,– 3

1-okt 1 Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde   € 550,– 5

10-okt 1 Verdiepingscursus Bestuursstrafrecht ✓   € 625,– 5 5

5-nov 1 Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij ✓   € 625,– 5

12-nov 1 Verdiepingscursus Strafprocesrecht   € 625,– 5

13-nov 4 Basisopleiding Letsel en slachtofferzaken in het strafproces   € 2.250,– 18 2

18-nov 2 Compactcursus Bijstaan Slachtoffers Mensenhandel   € 1.000,– 10

25-nov 1 Cursus Bewijswaardering door de strafrechter anno 2018   € 625,– 5

26-nov 1 Actualiteitencursus Familie- en Jeugdrecht   € 625,– 6 6

26-nov 1 Actualiteitencursus gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten   € 625,– 5

29-nov 1 Basiscursus Jeugdstraf(proces)recht ✓   € 750,– 6

3-dec 1 Actualiteitencursus Forensisch onderzoek in strafzaken: DNA   € 375,– 2 1

6-dec 1 Cursus Tuchtrecht   € 625,– 4

6-dec 1 Cursus Wwft voor advocatenkantoren ✓   € 375,– 3

9-dec 1 Cursus Cybercrime   € 375,– 2 1

10-dec 1 Piketcursus strafrecht   € 750,– 6

10-dec 1 Cursus ZSM en de strafbeschikking in de praktijk   € 625,– 5

11-dec 1 Cursus Incidenten ter zitting ✓   € 625,– 5

12-dec 1 Actualiteitencursus Jeugdwet en herziene 
kinderbeschermingsmaatregelen

  € 500,– 4 4

12-dec 1 Cursus Pluk ze 2.0 – Ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel 
en witwassen

  € 625,– 5

12-dec 1 Verdiepingscursus Jeugdstraf(proces)recht ✓   € 750,– 6

16-dec 1 Cursus Telecom in strafzaken   € 375,– 2 1

17-dec 1 Actualiteitencursus Straf(proces)recht ✓   € 625,– 5

17-dec 1 Cursus Drang naar dwang in het strafrecht   € 625,– 5

18-dec 1 Basiscursus Jeugdrecht   € 750,– 6 6

19-dec 1 Actualiteitencursus slachtofferzaken: schadeposten   € 625,– 5

20-dec 1 Actualiteitencursus mensenhandel ✓   € 550,– 5
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⬣ CURSUSKALENDER

Startdatum Dagen Opleiding Startgarantie  Prijs PO J PO NJ PE MfN PWO

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

1-okt 1 Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde   € 550,– 5

2-okt 3 Vreemdelingenrecht Regulier Module A ✓   € 1.400,– 15

17-okt 1 Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring (locatie Amersfoort) ✓   € 550,– 5

30-okt 2 Vreemdelingenrecht Regulier Module B ✓   € 1.000,– 10

14-nov 6 Vluchtelingenrecht Module C   € 2.750,– 30

18-nov 2 Compactcursus Bijstaan Slachtoff ers Mensenhandel   € 1.000,– 10

19-nov 1 Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring (locatie Utrecht) ✓   € 550,– 5

21-nov 1 Cursus Unieburger en recht op sociale zekerheid   € 375,– 3 3

26-nov 1 Actualiteitencursus gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten   € 625,– 5

29-nov 1 Actualiteitencursus EU-migratierecht II (asiel) ✓   € 550,– 6

2-dec 1 Actualiteitencursus Kinderrechten en Migratie   € 550,– 5

13-dec 1 Actualiteitencursus EU-migratierecht I (regulier)   € 550,– 5

16-dec 1 Actualiteitencursus inreisverbod en ongewenstverklaring   € 375,– 4

17-dec 1 Actualiteitencursus Gezinsmigratie   € 550,– 5

17-dec 1 Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring (locatie Amsterdam)   € 550,– 5

18-dec 1 Actualiteitencursus Medische aspecten in de asielprocedure   € 550,– 5

20-dec 1 Actualiteitencursus EU Handvest   € 375,– 3

20-dec 1 Actualiteitencursus mensenhandel ✓   € 550,– 5

Wsnp en beschermingsbewind

6-sep 12 Leergang Wsnp   € 3.450,– 

24-sep 1 Workshop implementatie nieuwe privacywetgeving (AVG) binnen 
beschermingsbewindvoeringsorganisaties

  € 300,– 3

1-okt 1 Workshop implementatie nieuwe privacywetgeving (AVG) binnen 
Wsnp-organisaties

  € 375,– 3

8-okt 1 Cursus Verdiepende casuïstiek uit de dagelijkse Wsnp-praktijk 
(Editie 2019) ✓

  € 500,– 5

8-nov 1 Actualiteitencursus bewindvoering Wsnp   € 750,– 6 6

19-nov 1 Cursus Wsnp voor de praktijk van beschermingsbewindvoerders   € 500,– 6

20-nov 1 Training Vtlb (verdiept) ✓   € 500,– 4

21-nov 1 Cursus bewind, mentorschap en curatele voor advocaten, 
rechtsbijstandjuristen en rechtshulpverleners

  € 490,– 5 5

22-nov 9 Basisopleiding tot schuldhulpverlener (Wgs)   € 2.975,– 

3-dec 4 Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder   € 2.100,– 

6-dec 1 Verdiepingscursus beschermingsbewind, procedurele aspecten en 
praktische tips

  € 625,– 5 5

1 Online module: Basiscursus Berekenen Vrij te laten bedrag (Vtlb)    € 95,– 2

Ondanks alle zorg die besteed is aan deze cursuskalender kan het zijn dat er een onvolkomenheid of fout in de vermelde informatie 
staat. Deze cursuskalender is informatief van aard. Voor actuele prijzen en data, kijk op onze website: osr.nl

www.osr.nl  |  +31 (0) 231 53 14  |  Nieuwegracht 60, 3512 LT Utrecht

Wat breng jij morgen
in de praktijk?

de praktijk 
in theorie

‘ Breng het geleerde in de 
praktijk door onder woorden 
te brengen wat je morgen 
anders gaat doen’ V� l � � n � � e �  � � � �  � e 

� �  � �  � �  � �   � n �  
� � n � � �  � � 
 	  	  � k 
� � �  � �  � � 
 	  � � � � ĳ k 
� n � t �  � l � � � 	 .



Ga voor al onzeinterviews en  artikelen naar osr.nl/actueel 

Onze topdocenten  
aan het woord 

‘ Goed juridisch onderwijs  
is een mix tussen theorie  
en praktijk, tussen inhoud  
en beroepsvaardigheden.  
De crux zit in het direct  
kunnen toepassen van  
de kennis die je bij een  
cursus opdoet.’

Joost Berculo, 
arbeidsrechtadvocaat bij Berculo Advocaten

Ray Geerling,  
adviseur sociaal domein 

Corine de Jong,  
mediator en advocaat  

‘ Als we iets bij kunnen dragen 
aan het oplossend vermogen 
van cursisten dan zijn we  
goed bezig. Het is ook fijn als 
een jurist de wet op een een-
voudige manier aan een cliënt 
kan uitleggen, bijvoorbeeld  
hoe die wet ook dienend kan 
zijn. Daardoor help je een  
cliënt ook zelf meer verant-
woordelijkheid te nemen,  
doordat hij of zij kan mee-
denken over een bevredigende 
oplossing. Het is daarvoor  
belangrijk dat juristen ook  
de maatschappelijke context 
van de wetgeving kennen.’ 

‘ Juristen krijgen nu, in tegen-
stelling tot vele jaren geleden, 
op de universiteiten al een basis 
in gespreksvaaardigheden mee. 
Aangezien gespreksvaardig-
heden de basis vormen van alle 
beroepsvaardigheidstrainingen 
van OSR is het instapniveau van 
de cursisten hoger geworden. 
Dat maakt het voor mij ook  
leuker, omdat je dan sneller  
kunt doorpakken.’ 


