
Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen

Versterk de juridische expertise van uw organisatie



“Na een jaar werken op de juridische afdeling bij ING ben ik gestart met de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Door het 

maken van de opdrachten en het bijwonen van de bijeenkomsten heb ik er een enorme hoeveelheid aan juridische kennis 

bijgekregen, zowel in de breedte als in de diepte. Ook het bespreken van arresten, het voeren van discussies over bijv. 

sustainability, digitalisering en innovatie én het contact met docenten en mededeelnemers, heb ik als een verrijking ervaren. 

De opleiding vergt veel discipline, inzet en tijd (zeker naast werk en een gezin), maar nu kijk ik vol trots terug op hetgeen 

ik heb geleerd en sta ik te popelen om al mijn nieuw vergaarde kennis en kunde in de praktijk toe te passen en te delen met 

collega’s. De opleiding is een waardevolle toevoeging voor je persoonlijke ontwikkeling, maar zeker ook voor je netwerk!”

Mr. Claudia Land-Ansink, Legal Officer ING Bank N.V., voormalig deelnemer Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen.

Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen: 
een must voor iedere beginnend bedrijfsjurist
Wilt u als beginnend bedrijfsjurist uw juridische kennis vergroten en uw professionele vaardigheden trainen? 

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen is dé opleiding voor bedrijfsjuristen aan het begin van hun loopbaan.

Als bedrijfsjurist fungeert u als juridische vraagbaak binnen uw bedrijf en krijgt u in de praktijk veelal met een grote 

variëteit aan rechtsgebieden te maken. U moet dan ook kennis hebben van een groot aantal rechtsgebieden en deze 

moet up-to-date zijn.  Daarnaast moet u als bedrijfsjurist weten wat uw rol is binnen het bedrijf en over vaardigheden 

beschikken zoals adviseren en onderhandelen. 

De beroepsopleiding leidt u op tot een zelfstandig 

opererend bedrijfsjurist door het verbreden en 

verdiepen van uw kennis en door het trainen van uw 

professionele vaardigheden. De beroepsopleiding 

is uitsluitend toegankelijk voor beginnend bedrijfs-

juristen; het onderwijs wordt volledig toegespitst 

op hún dagelijkse praktijk. Ook is er ruimte 

voor het uitwisselen van ervaringen met andere 

bedrijfsjuristen. De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen 

is een must voor iedere beginnend bedrijfsjurist!

Vijf redenen om de Beroepsopleiding 

Bedrijfsjuristen te volgen:

• Vergroten van juridische kennis

• Trainen van professionele vaardigheden

• Gericht op de praktijk van de 

bedrijfsjurist

• Contact met beroepsgenoten en 

opbouw van een waardevol netwerk

• Gerenommeerde docenten



Doelgroep

De opleiding is bestemd voor bedrijfsjuristen aan het 

begin van hun loopbaan.

Doel

Na afronding van de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen:

• heeft u grondige kennis van de voor het primaire 

werkgebied van de bedrijfsjurist relevante 

rechtsgebieden en hun onderlinge samenhang 

en kunt u deze kennis zelfstandig toepassen op 

complexe bedrijfsjuridische vraagstukken. U kunt 

in het kader hiervan juridische vraagstukken 

analyseren en interpreteren en de juiste en 

kritische vragen stellen. Daarbij bent u in 

staat om beargumenteerd en praktijkgericht 

te adviseren (zowel in woord als geschrift), 

juridische producten op te stellen, te overtuigen 

en te onderhandelen met partijen waarbij de 

belangen van het bedrijf en de maatschappelijke 

belangen worden afgewogen.

• heeft u globale kennis van de rechtsgebieden 

die niet tot het primaire werkgebied van de 

bedrijfsjurist behoren en bent u in staat om met 

deze kennis juridische vraagstukken op deze 

rechtsgebieden te onderkennen en hierin bij 

eenvoudige vraagstukken beargumenteerd en 

praktijkgericht te adviseren.

• bent u zich bewust van uw positie als 

bedrijfsjurist binnen de organisatie en bent u in 

staat zelfstandig in uw oordeelsvorming ethische 

perspectieven te betrekken.

Werkmethode

Voorafgaand aan de doorgaans tweewekelijkse 

bijeenkomsten bestudeert u het cursusmateriaal en 

levert u huiswerk in. Tijdens de bijeenkomsten wordt 

met name aandacht besteed aan praktische 

toepassing van de materie, mede aan de hand van de 

casus en voorbereide opdrachten. De 

beroepsopleiding wordt afgesloten met een 

mondeling examen.

Opleidingsplaats

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen gaat van 

start met een tweedaagse bijeenkomst (inclusief 

overnachting) in een conferentieoord. De overige 

bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht.

Digitale leeromgeving

Gedurende de opleiding heeft u de beschikking over 

een digitale leeromgeving, die u niet alleen steeds 

van de meest actuele informatie voorziet, maar u ook 

in staat stelt om op elke gewenste plaats en tijd over 

het speciaal voor de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen 

vervaardigde studiemateriaal te beschikken.

Docenten

De docenten hebben hun sporen verdiend binnen hun 

vakgebied in de juridische wereld. Zij zijn afkomstig 

uit het bedrijfsleven, de advocatuur, de rechterlijke 

macht of de wetenschap. Met de docenten is het 

succes van de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen 

gegarandeerd.

De beroepsopleiding bedrijfsjuristen brengt de belangrijkste juridische thema’s en vaardigheden 

samen en is daarmee een uitstekende manier om je verder te ontwikkelen tot allround bedrijfsjurist. 

Ik doceer het onderdeel “Mededingingsrecht en anti-corruptie”. Door deelnemers inzicht te geven 

in de praktische toepassing van het concentratietoezicht zullen zij beter in staat zijn hun (interne) 

cliënten te adviseren bij fusies & overnames.

Marc Knapen, Head of Legal Compliance & Antitrust, Philips International BV, tevens docent bij de 

Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen



trainingsdag communicatieve vaardigheden: een 

zogeheten “terugkomdag”. Op deze dag wordt, na het 

opfrissen van een aantal onderwerpen uit de eerste 

trainingsdagen, bekeken hoe u het eerder geleerde 

in de praktijk heeft kunnen brengen. Wat is u goed 

afgegaan? Waar zitten voor u nog de knelpunten en 

hoe kunnen deze  opgelost worden? Uw eigen praktijk 

is uitgangspunt van de terugkomdag en u bent dan 

ook in grote mate zelfsturend en verantwoordelijk 

voor uw eigen leerproces. 

In het onderdeel ‘Het schrijven van adviezen’ staan 

teksten centraal die u in uw beroepspraktijk veelvuldig 

schrijft, zoals adviezen en e-mails. Tijdens de 

bijeenkomsten krijgt u handvatten aangereikt om de 

doeltreffendheid van uw teksten te vergroten. Theorie 

wordt afgewisseld met korte schrijfopdrachten, zodat 

de bijeenkomsten een interactief karakter hebben.

Programma

Het programma van de Beroepsopleiding 

Bedrijfsjuristen bestaat uit de volgende 

onderdelen:

Communicatieve vaardigheden 

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen start met een 

tweedaags blok Communicatieve vaardigheden, 

waarin u de gelegenheid wordt geboden uw 

professionele vaardigheden op het gebied van 

adviseren en onderhandelen te verbeteren en 

te verdiepen. Theorie en praktijk wisselen elkaar 

gedurende de cursusdagen af. Aan de hand van 

oefeningen, rollenspellen én door u zelf aangeleverde 

praktijkcasussen wordt ingegaan op de rol van de 

bedrijfsjurist in de eigen organisatie, de professionele 

omgang met collega’s en opdrachtgevers en de 

manier waarop zakelijke conflicten effectief kunnen 

worden voorkomen of opgelost en onderhandelingen 

met opdrachtgevers en wederpartijen tot een 

succesvol einde kunnen worden gebracht. In de 

loop van de beroepsopleiding volgt een derde 

“Bedrijfsjuristen moeten snel kunnen schakelen en pragmatisch zijn. Niet in ieder onderwerp waarover je als bedrijfsjurist 

gevraagd wordt te adviseren, zul je even goed thuis zijn. Juist omdat je niet al die onderwerpen tot in de puntjes kunt 

beheersen, vond ik het erg waardevol dat de opleiding weer begint bij de basis, voor (bijna) iedere bedrijfsjurist: het 

verbintenissenrecht. Zo stonden we bijvoorbeeld uitgebreid stil bij het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen en de 

wettelijke regeling van het tekortschieten. Onderwerpen die voor velen van ons zeer relevant zijn in ons dagelijks werk, of je 

nu bij een bank of bij een aannemer werkt. Naast de verdieping en verbreding die de opleiding biedt, leer je een hoop leuke 

mensen kennen, die weliswaar iets heel anders kunnen doen dan jij, maar toch in zekere zin in hetzelfde schuitje zitten. Het 

is leerzaam en leuk om elkaars ervaringen en uitdagingen te horen en samen na te denken over jouw rol als bedrijfsjurist. 

Hoewel de opdrachten soms pittig zijn en het af en toe best een opgave is de studielast te combineren met het werkende 

leven, kan ik de opleiding van harte aanbevelen.”

Mr. Elja Touwen, Rozemond Advocaten en voormalig Legal Counsel Royal HaskoningDHV, voormalig deelnemer 

Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen.



Contractenrecht I

Dit onderdeel behandelt specifieke aspecten van het 

contractenrecht die in de praktijk van de bedrijfsjurist 

veelvuldig aan de orde kunnen komen. Centraal 

staan belangrijke onderwerpen van algemeen 

contractenrecht in business to business-relaties, 

zoals onderhandelen en totstandkoming, mede in 

een elektronische omgeving, algemene voorwaarden, 

tekortschieten en de gevolgen daarvan. Verder is 

er aandacht voor het opstellen en beoordelen van 

contracten. Centraal staat de praktische toepassing 

van het geldende recht. Dat betekent dat wordt 

verwacht dat u zich verdiept in de recente wetgeving 

en rechtspraak op elk deze terreinen, maar ook dat u 

leert hoe daarmee in de beroepspraktijk om te gaan.

Contractenrecht II 

Dit onderdeel bouwt voort op Contractenrecht 

I. Er is aandacht voor in de praktijk belangrijke 

aanpalende gebieden, te weten de financiering van 

de onderneming met nadruk op zekerheden en 

insolventie (incl. preventieve maatregelen in geval 

van insolventie van de handelspartner), aspecten 

van (individueel) arbeidsrecht en van algemeen 

aansprakelijkheidsrecht. Verder worden internationale 

contracten behandeld, internationale geschillen en 

internationaal privaatrecht.

Ondernemingsrecht

Het onderdeel Ondernemingsrecht geeft een 

overzicht van de rechtsvormen voor ondernemingen, 

de financiering daarvan, de financiële verantwoording 

(zoals vereist door het jaarrekeningenrecht), de 

interne en externe verdeling van bevoegdheden 

en de problematiek van fusies en overnames. Het 

onderdeel geeft op deze manier een overzicht van 

de inhoud en werking van Boek 2 BW en gaat in op 

de regelgeving die voor het functioneren van de 

rechtspersoon van belang is. Bij de behandeling van 

de stof wordt uitdrukkelijk aandacht geschonken aan 

de toepassing van de regelgeving in de praktijk. Naast 

de meer traditionele onderwerpen zal ook aandacht 

worden besteed aan de digitale transformatie en 

wat dit betekent voor het ondernemingsrecht en de 

bedrijfsjurist.

Compliance

Het onderdeel Compliance ziet op enkele 

rechtsgebieden die van toenemend belang zijn in het 

licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen 

op het gebied van governance, risk en compliance.   

Ook ziet dit onderdeel op de context waarin deze 

ontwikkelingen plaatsvinden; toenemende codificatie 

van verwachtingen op gebied van duurzame en 

integere bedrijfsvoering.  Naast aandacht voor kennis 

van de bedrijfsjurist vragen deze ontwikkelingen 

ook aandacht voor de houding van de bedrijfsjurist. 

Daarom besteedt dit onderdeel aandacht aan beide 

aspecten.  Op het gebied van kennis schenkt dit 

onderdeel met name aandacht aan de eisen gesteld 

vanuit het mededingingsrecht, de anti corruptie 

wet- en regelgeving, en ontwikkelingen in de (e-)

privacy wetgeving.  Ook wordt aandacht besteed aan 

de diverse juridische (straf- en bestuursrechtelijke) 

en praktische implicaties van zowel in- als externe 

onderzoeken naar mogelijke maatschappelijke 

misstanden waarmee een bedrijfsjurist 

geconfronteerd kan worden.  



De onderwerpen sustainability en beroepsethiek en 

integriteit zullen licht werpen op de maatschappelijke 

context, de beroepsintegriteit van de bedrijfsjurist, 

en (het belang van) integriteit in relatie tot de 

organisatiecultuur. Dit met gebruikmaking van 

praktijkvoorbeelden en dilemma’s ingebracht door de 

participanten zelf. 

Overige vakken

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom ligt niet iedere dag op het 

bord van de gemiddelde bedrijfsjurist. Toch is het 

IE-kapitaal steeds meer een centrale zenuw van 

bijna iedere onderneming. Dat kan het merk en de 

handelsnaam betreffen, maar ook patenten 

(= octrooien), databankrechten en auteursrechten. 

De onderneming hoeft slechts op twee zaken te 

letten. Zij moet haar eigen IE-kapitaal bewaken en zij 

moet inbreuken op rechten van derden vermijden. 

Verwaarlozing van zowel het één als het ander kan tot 

grote schade leiden. Om dat te voorkomen volstaat 

vaak al kennis van een paar simpele maar belangrijke 

vuistregels.

Het onderdeel Intellectuele eigendom biedt u een 

heldere plattegrond die nodig is om adequate eerste 

hulp toe te passen op het gebied van intellectuele 

eigendom. Daarnaast wordt ook ingegaan op het 

reclamerecht. Ook dat betreft een belangrijk aspect 

van het functioneren van veel bedrijven.

Bestuursrecht en omgevingsrecht

Bedrijven moeten bij belangrijke 

investeringsbeslissingen en overnames rekening 

houden met omgevingsvergunningen van 

gemeente, provincie en Rijk. Zonder vergunning 

is het voeren van een bedrijf vaak niet mogelijk. 

Het bestuurs- en omgevingsrecht bevat de regels 

waaraan bestuursorganen zich moeten houden bij 

vergunningverlening. Het bevat ook regels over 

toezicht en handhaving. Voor bedrijfsjuristen is 

het verder essentieel om op de hoogte te zijn van 

bestuursprocesregels over bezwaar, beroep en hoger 

beroep bij de bestuursrechter. In de opleiding wordt 

ook aandacht besteed aan de Omgevingswet, die 

tientallen wetten en algemene maatregelen van 

bestuur bundelt.

Aanbestedingsrecht

In deze bijeenkomst wordt een eerste inleiding op 

het aanbestedingsrecht verzorgd, van achtergrond 

en bronnen van het aanbestedingsrecht en het 

aanbestedingsproces tot aan de rechtsbescherming. 

Ook wordt aandacht besteed aan het onderwerp 

private aanbesteding.



Professional Education of Company Lawyers
The Professional Education of Company Lawyers is 

the corporate law programme for lawyers in the early 

stages of their careers and is intended to deepen their 

knowledge of relevant areas of the law. Throughout 

the professional training programme focus is on 

teaching practical skills: negotiating, giving quick and 

succinct advice, writing briefs and memoranda. The 

working language during the professional training 

programme and the exam is Dutch.

The Professional Education of Company 

Lawyers consists of the following courses:

A. Communication Skills 

B. Contract Law I 

C. Contract Law II

D. Corporate Law

E. Compliance

F. Other subjects



Praktische informatie

Opleidingsplaats

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen gaat van start met een tweedaagse bijeenkomst (inclusief 

overnachting) in een conferentieoord. De overige bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht.

Duur opleiding

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen beslaat ongeveer 10 maanden.

Contact en aanmelding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Franca Brugman, Opleidingsmanager SBB, 

bereikbaar op telefoonnummer 024 – 36 11 22 7 of per mail sbb@cpo.ru.nl. 

De beroepsopleiding gaat in beginsel twee maal per jaar van start; in maart en in september. Toelating 

tot de opleiding is onder andere afhankelijk van lidmaatschap van het Nederlands Genootschap van 

Bedrijfsjuristen (NGB) of van de Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch Adviseurs (NEVOA), de lengte van 

de eventuele wachtlijst, werkervaring en datum van aanmelden. Leden van het NGB of de NEVOA krijgen 

voorrang bij toelating tot de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. In de opleiding zijn enkele plaatsen voor 

niet-leden gereserveerd. 

Aanmelden doet u via de website: www.sbb.cpo.nl.

De Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen is in 1988 opgericht. Het is een samenwerkingsverband 

van het NGB en de universiteiten van Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg. De organisatie van de 

Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen wordt verzorgd door het CPO, verbonden aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen.

Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen

Postbus 10520 

6500 MB NIJMEGEN

Tel: (024) 3611227 

E-mail: sbb@cpo.ru.nl 

www: www.sbb.cpo.nl




