
Cursusaanbod najaar 2020

Blijf 
scherp

Welke 
cursus volgt u dit najaar?



cursus datum plaats prijs punten

ARBEIDSRECHT

Arbeidsrecht verdiept
Complexe aspecten van het arbeidsrecht uitgediept 29 september en 6 oktober 2020 Utrecht € 1.100,- 12 PO

Webinar Ontslaggronden en -vergoedingen
Laat uw kennis over ontslaggronden en -vergoedingen niet achterop raken 27 november 2020 a € 135,- 3 2 PO

Webinar Actualiteiten Arbeidsrecht 
In twee uur op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het arbeidsrecht 8 december 2020 a € 135,- 3 2 PO

BESTUURSRECHT

Webinar Actualiteiten Bestuursrecht 
In twee uur op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het 

bestuursrecht

24 september 2020 

of 26 november 2020
a € 135,- 3 2 PO

Ruimtelijk bestuursrecht in de praktijk
De gevolgen van recente wetgeving en jurisprudentie ruimtelijk 

bestuursrecht vertaald naar de praktijk

29 september 2020 Nijmegen € 635,- 6 PO

De toelaatbaarheid van nieuwe toezichtmethoden en de uitsluiting van bewijs 
Bent u goed op de hoogte van wat wel en niet is toegestaan? 11 november 2020 Amsterdam € 545,- 4 PO

Bestuursrecht verdiept
De kernthema’s bestuursrecht uitgelicht: verdiepend, actueel en 

praktijkgericht

17 november 2020, 1 december en 

8 december

Nijmegen-Lent € 1.365,- 18 PO

VEILIG EN ZONDER ZORGEN  CURSUSSEN 
OP LOCATIE VOLGEN 
Vanaf september biedt het CPO weer cursussen op locatie. Natuurlijk 

met de juiste coronamaatregelen. Wij volgen de richtlijnen van het 

RIVM. Kijk voor onze meeste actuele coronamaatregelen op cpo.nl

GEEN FINAN CIEEL RISICO 
Mocht u vanwege corona-gerelateerde klachten van u zelf of van een 

huisgenoot niet in de gelegenheid zijn de cursus fysiek bij te wonen, dan 

doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u de cursus online kunt 

volgen. Als dat niet mogelijk is, dan bieden wij u de mogelijkheid om uw 

inschrijving te wijzigen naar een cursus op een andere datum. In geval van 

corona-gerelateerde beperkingen die u beletten de cursus bij te wonen, 

geldt onze reguliere annuleringsregeling kortom niet; u bent uw geld niet 

kwijt. Samen met u zoeken we naar een passend en volwaardig alternatief.

De docenten van het CPO nodigen u uit om door te vragen tot de kern. Voor meer inzicht en een frisse blik.

 Zodat u steeds vooroploopt als expert in uw vakgebied. Met het CPO bent u zeker van uw zaak.

WELKOM BIJ HET CPO!
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BURGERLIJK (PROCES)RECHT

Causaliteit & Schade
Het causaliteitsleerstuk: bereikt u het beste resultaat voor uw cliënt? 22 september 2020 Utrecht € 445,- 3 PO

Wwft voor de praktijk
Voldoet uw kantoor aan de verplichtingen uit de Wwft? 1 oktober 2020 Amsterdam € 445,- 3 PO

Aansprakelijkheid van accountants
Voorkom vergaande aansprakelijkheid van uw cliënt 8 oktober 2020 Amsterdam € 595,- 5 PO

Duits civiel recht voor de commerciële praktijk: effectief grensoverschrijdend adviseren 
Voorkom veelgemaakte fouten bij grensoverschrijdend adviseren 12 november 2020 Nijmegen € 635,- 6 PO 

Duits voor juristen
Handvatten om effectief en accuraat in het Duits te communiceren 20 november 2020 Nijmegen € 415,- 6 PO

Webinar Actualiteiten Burgerlijk recht 
In twee uur op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 

van het burgerlijk recht

9 december 2020 a € 135,- 3 2 PO

Webinar Actualiteiten Burgerlijk procesrecht
In één uur op de hoogte van het burgerlijk procesrecht 9 december 2020 a € 75,- 3 1 PO

Exhibitie en bewijsbeslag
Hoe kunt u deze instrumenten het meest effectief inzetten en voor welke 

valkuilen moet u alert zijn?

15 december 2020 Amsterdam € 445,- 3 PO

FINANCIEEL RECHT

Actualiteiten aansprakelijkheid in de financiële sector
Welke aansprakelijkheidsclaims hebben (geen) kans van slagen? 22 en 29 oktober en 5 november 

2020

Amsterdam € 1.295,- 15 PO

Actualiteiten Financieel toezichtrecht
Kent u de belangrijkste onderwerpen van het financieel toezichtrecht? 19 en 26 november 2020 Amsterdam € 1.065,- 12 PO

«JOR» Actueel Effectenrecht
Laat uw kennis over het effectenrecht niet achterop raken 8 december 2020 Amsterdam € 749,- 1 4 PO

Webinar Actualiteiten zorgplicht & banken
Weet u al wat de bancaire zorgplicht precies inhoudt? 11 december 2020 a € 135,- 3 2 PO

IE, ICT & PRIVACY

Masterclass Privacy & Cybersecurity
Voorkom hoge boetes voor datalekken 8 oktober 2020 Amsterdam € 445,- 3 PO

Actualiteiten ICT-recht
Laat uw kennis op het gebied van ICT en recht niet achterop raken 28 oktober 2020 Nijmegen € 635,- 6 PO

Toezicht en handhaving in het kader van de AVG
Bent u voldoende voorbereid op handhaving privacywetgeving door de 

Autoriteit Persoonsgegevens?

19 november 2020 Amsterdam € 545,- 4 PO

Webinar Actualiteiten Privacy
Privacybescherming volop in ontwikkeling; houd uw kennis op peil 7 december 2020 a € 135,- 3 2 PO

Actualiteiten Intellectueel Eigendom
Kernpunten en essentiële IE-actualiteiten voor de praktijk 9 december 2020 Nijmegen € 635,- 6 PO

De invloed van technologische ontwikkelingen op het recht
Raak niet achterop. Ontdek de geheimen van artificial intelligence, quantum 

computing en blockchain voor het recht en uw businessmodel

10 december 2020 Amsterdam € 445,- 3 PO
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INSOLVENTIERECHT

Webinar Het recht op een zakelijke bankrekening
In één uur op de hoogte van het recht op een zakelijke bankrekening 7 oktober 2020 a € 100,- 3 1 PO

«JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden
Laat uw kennis over insolventie, financiering en zekerheden niet 

achterop raken

8 oktober 2020 Amsterdam € 749,- 1 4 PO

Insolventierecht verdiept
Essentiële informatie om faillissementen voortvarend af te wikkelen 10 en 11 november 2020 Den Dolder € 1.340,- 2 16 PO

Concern, financiering en aansprakelijkheid
Bent u voldoende voorbereid op de complexe materie van concern, 

financiering en aansprakelijkheid?

17 november 2020 Amsterdam € 635,- 6 PO

Zekerheidsrechten verdiept
Mis deze noodzakelijke en verdiepende kennis over zekerheidsrechten niet 23 en 24 november 2020 Nijmegen-Lent € 1.340,- 2 16 PO 

Actualiteiten Insolventierecht
Is uw kennis van het insolventierecht nog up-to-date? 1 en 8 december 2020 Utrecht € 795,- 8 PO

Beslag- en executierecht
Alles wat u moet weten over het beslag- en executierecht 2 december 2020 Utrecht € 635,- 6 PO

MEDEDINGINGSRECHT

Actualiteiten Mededingingsrecht
Bent u bekend met de belangrijkste ontwikkelingen in het 

mededingingsrecht en de impact daarvan op uw praktijk?

28 oktober 2020 Nijmegen € 295,- 2 PO

OMGEVING EN VASTGOED

Kabel- en leidingendag
De wirwar aan regels rond leidingen en kabels ontward 26 november 2020 Nijmegen € 400,- 5 PO

Meegroeicongresreeks deel III
Bent u goed voorbereid op de ingrijpende wijzingen van de Omgevingswet? 14 december 2020 Nijmegen € 250 ,-

ONDERNEMINGSRECHT

Verdieping jaarrekeningenlezen voor juristen
Waar moet u op letten bij het lezen van een jaarrekening? 5 november 2020 Amsterdam € 635,- 6 PO

Overnameprakijk voor advocaten: het proces, de valkuilen en de uiteindelijke transactie
Gedegen juridische kennis en praktische oplossingen voor uw M&A-praktijk 11 en 18 november 2020 Utrecht € 795,- 8 PO

«JOR» Actueel Ondernemingsrecht 
Laat uw kennis over corporate litigation niet achterop raken 26 november 2020 Amsterdam € 749,- 1 4 PO

Webinar «JOR» Actueel Ondernemingsrecht
In twee uur op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het 

ondernemingsrecht

10 december 2020 a € 275,- 1,3 2 PO

PERSONEN- & FAMILIERECHT, ERFRECHT

Webinar Actualiteiten Familievermogensrecht en Erfrecht
In twee uur op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het 

familievermogensrecht en erfrecht

30 september of 16 december 
2020

a € 135,- 3 2 PO

Actualiteiten Personen- en familierecht
Ontwikkelingen in het personen- en familierecht: waarmee moet u 

rekening houden?

23 november 2020 Nijmegen € 490,50 4 PO
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STRAFRECHT

Actualiteiten Straf(proces)recht
Zorg dat uw actuele kennis over het straf(proces)recht niet achteropraakt 15 september 2020 Nijmegen € 490,50 4 PO

Webinar Actualiteiten Straf(proces)recht
In twee uur op de hoogte van de actualiteiten in het strafrecht 25 november 2020 a € 135,- 3 2 PO

VAARDIGHEDEN

Masterclass Legal design
Verhoog uw effectiviteit door juridische en complexe gegevens te vertalen 

naar een duidelijk beeld

4 november 2020 Amsterdam € 445,- 3 PO

Masterclass Decision Analysis in Litigation
Procederen of schikken? 9 november 2020 Amsterdam € 700,- 7 PO

VERBINTENISSENRECHT

International Sales Contracts (onderdeel Company Law programme)
Are you aware of the latest developments in international contracts? 24 september 2020 Amsterdam € 445,- 3 PO

Amerikaans contractenrecht
Wees voorbereid op de juridische valkuilen in een Amerikaans contract 5 oktober 2020 Amsterdam € 635,- 6 PO

Masterclass Contracten maken en beoordelen in de praktijk 
Voorkom de meestvoorkomende fouten bij het maken van contracten 5 en 26 oktober en 16 november 

2020
Utrecht € 1.295,- 4 15 PO

2 en 30 november en 14 december 
2020

Nijmegen € 1.295,- 4 15 PO

Symposium ‘Dag van de Duits-Nederlandse rechtspraktijk’
Behoed u voor verschillen bij het grensoverschrijdend zakendoen 27 oktober 2020 Nijmegen € 345,- 4 PO

Actualiteiten Verbintenissenrecht
Is uw kennis van het verbintenissenrecht nog up-to-date? 28 oktober 2020 Nijmegen € 545,- 4 PO

Settlement of international disputes (onderdeel Company Law programme)
Do you know the rules regarding international arbitration and cross-

border disputes?

29 oktober 2020 Amsterdam € 445,- 3 PO

Weens Koopverdrag in de praktijk
Benut u de kansen die het Weens koopverdag biedt? 29 oktober 2020 Amsterdam € 445,- 3 PO

De toepassing van Unierecht in contractuele verhoudingen
Wat iedere praktijkjurist moet weten over het inzetten van Unierecht 5 november 2020 Utrecht € 635,- 6 PO

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid- en Verzekeringsrecht
Wat is het beste resultaat dat u voor uw cliënt uit een claim kunt behalen? 3 en 10 november 2020 Nijmegen € 1.065,- 12 PO 

De toepassing van Unierecht en aansprakelijkheid
Wat iedere praktijkjurist moet weten over het inzetten van Unierecht 26 november 2020 Utrecht € 695,- 7 PO

VREEMDELINGENRECHT

Internationaal procederen
Alles wat u moet weten over het procederen voor gerechtelijke instanties 

van de EU, de Raad van Europa en de VN

10 november 2020 Utrecht € 635,- 6 PO

1.  Alle cursusprijzen, m.u.v. de prijs van de «JOR» Actueel cursussen, zijn vrijgesteld van btw. 
2.  Inclusief overnachting. 
3.  Ook na de datum kunt u zich inschrijven en het webinar op een geschikt moment bekijken. 
4.  De masterclass bestaat uit 3 modules van ieder 5 uur. De laatste module (bewijsrecht in het  

contractenrecht) is facultatief. € 950,- voor module 1 en 2 (10 PO-punten) en € 1.295,- voor alle  
3 de modules (15 PO-punten). 

Deze brochure is gedrukt op 100% 
gerecycled én FSC®-gecertificeerd 
papier met biologische inkt. 
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PAO-INTENSIEF CURAÇAO | 8 t/m 12 maart 2021 

Van 8 t/m 12 maart 2021 organiseert de Radboud 

Universiteit in samenwerking met de Universiteit van 

Curaçao de 28e editie van de PAO-intensief cursusweek op 

de campus van de Universiteit van Curaçao. De volgende 

cursussen worden aangeboden 

VERMOGENSRECHT (INCL. FAILLISSEMENTSRECHT) 
IN TIJDEN VAN CRISIS
Hoofdocenten: prof. mr Bas Kortmann en prof. mr. 

Frank Kunneman

ONDERNEMINGSRECHT IN TIJDEN VAN CRISIS
Hoofddocent: prof. mr. Gerard van Solinge

Voor actuele informatie over de cursussen of om u in te schrijven gaat u naar www.cpo.nl/curacao.

Traditiegetrouw vinden de cursussen plaats op de campus van de Universiteit van Curaçao. Indien er ook in het voorjaar van 2021 nog beperkende maatregelen 
gelden vanwege corona die fysieke bijeenkomsten op Curaçao beletten, dan zullen wij de cursussen in aangepaste vorm aanbieden. Wij zullen daarover tijdige 
besluiten nemen. U krijgt op dat moment gelegenheid om uw inschrijving te heroverwegen en kosteloos te annuleren.

CURSUSSEN VOOR U IN ONTWIKKELING
Ons cursusaanbod is voortdurend in ontwikkeling. Kijk op www.cpo.nl voor het meeste actuele overzicht of meld u aan voor 

onze informatiemails met ons cursusaanbod en inspirerende columns. 

datum cursus

28 januari 2021 Symposium ‘Dag van de Privacy 2021 – Algoritmes en Artificial Intelligence (AI)’

29 januari 2021 Symposium ‘Klimaat en recht: verduurzaming van commercieel vastgoed’

februari 2021 Ruimtelijke ontwikkeling en stikstof

februari 2021 Symposium ‘Oud’ privaatrecht en nieuwe technologische ontwikkelingen

20 april 2021 Actualiteiten Straf(proces)recht 

21 april 2021 Actualiteiten Insolventierecht

12 mei 2021 Masterclass Beslag en executie

13 mei 2021 Negotiation and binding contracts (onderdeel Company Law programme)

17 en 31 mei en 14 juni 2021 Masterclass Contracten maken en beoordelen

19 mei 2021 Actualiteiten Verbintenissenrecht

24 mei 2021 Actualiteiten Bestuursrecht

27 mei 2021 Masterclass Decision Analysis in Litigation: procederen of schikken?

02 juni 2021 Actualiteiten Personen- en familierecht 

11 juni 2021 Actualiteiten Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

VOORJAAR 2021

Haal al uw PO-punten op Curaçao:  
een zonnig vooruitzicht 
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mr. Rachid Benhadi 

CURSUS UITGELICHT
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN STIKSTOF  | verwacht februari 2021

In deze cursus gaan onder anderen docenten mr. Rachid Benhadi (advocaat Hekkelman Advocaten  

& Notarissen) en mr. Tycho Lam (advocaat Hekkelman Advocaten & Notarissen en senior docent 

bestuursrecht Radboud Universiteit) in op de recente ontwikkelingen in het stikstofdossier en de 

daarmee verband houdende kansen en risico’s voor planontwikkeling.

VOLOP ONLINE LEREN MET EEN CPO WEBINARBUNDEL

Wilt u in de komende periode meerdere webinars volgen? Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang online leren 

en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële update en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Een webinarbundel geeft u 

toegang tot alle webinars (m.u.v. de JOR-webinars) en is 12 maanden geldig. 

Webinarbundel 10 punten

• Volg webinars voor een totaal aan 10 PO-punten

• € 595,- (vrijgesteld van btw)

Webinarbundel Onbeperkt 

• Onbeperkt webinars volgen

• € 895,- (vrijgesteld van btw)

Meer info en aanmelden: www.cpo.nl/webinarbundel 

Blijf scherp

UW VOORDELEN

  FLEXIBEL: ONLINE LEREN WAAR  
EN WANNEER U WILT

  RUIME KEUZE: MEER DAN 70 WEBINARS 
OP 10 RECHTSGEBIEDEN

  GEMAKKELIJK: 1 KEER INSCHRIJVEN,  
1 VAST BEDRAG, 1 FACTUUR

  KWALITEIT: TOPDOCENTEN UIT 
WETENSCHAP & PRAKTIJK

 VOORDELIG: SCHERP TARIEF
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ALTIJD 
SCHERP

abonnement
1.395,-

CPO

Postbus 10520

6500 MB Nijmegen

T 024 - 361 24 09

E info@cpo.ru.nl

I www.cpo.nl Onderdeel van de

CPO: voor een succesvolle praktijk

 Top-docenten met een frisse blik

 Uw kennis up-to-date

 Volop interactie, inzichten en eye-openers

 Vandaag leren, morgen toepassen

ONBEPERKT CURSUSSEN EN WEBINARS VOLGEN

 

Wilt u als jurist altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen 

en vooroplopen in uw vakgebied? Met het Altijd scherp-abonnement 

van het CPO kiest u 12 maanden lang onbeperkt uit ons uitgebreide 

aanbod van juridische cursussen en webinars. Voor een vaste en 

scherpe prijs van € 1.395,-. Zo blijft u altijd scherp.

Kijk op www.cpo.nl/altijdscherp  


