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Algemeen

In de Stichting Grotius Academie, opge
richt in 1985, participeren de faculteiten 
der rechtsgeleerdheid van de universiteiten 
van Amsterdam, Groningen, Leiden, 
Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en 
Tilburg. Van elk van de deelnemende 
universiteiten en uit elk van de beroeps
groepen van advocaten, bedrijfsjuristen 
en notarissen heeft iemand zitting in het 
stichtingsbestuur. Daarnaast kent het 
bestuur leden afkomstig van het 
 Ministerie van Justitie en Veiligheid, 
van De Nederlandsche Bank en van de 
rechterlijke macht. De bestuursleden 
treden periodiek af volgens een door 
het bestuur vastgesteld rooster. Uit zijn 
midden heeft het bestuur een voorzitter 
aangewezen en een dagelijks bestuur. 

Oorspronkelijk verzorgde de Grotius 
Academie een éénjarige fulltime opleiding 
voor net afgestudeerde juristen met goede 
studieresultaten. Sinds 1990 verzorgt de 
Grotius Academie echter postacademische 
specialisatieopleidingen voor juristen die 
al enige tijd werkzaam zijn in de advoca
tuur, het notariaat, het bedrijfsleven, bij 
financiële ondernemingen, bij de overheid 
of bij de rechterlijke macht en al een 
gedegen basiskennis hebben van het 
desbetreffende rechtsgebied. De stichting 
vervult hierbij een brugfunctie tussen de 
juridische theorie en de praktijk en werkt 

daarbij geregeld samen met specialisatie
verenigingen binnen de advocatuur en het 
notariaat. Postacademisch onderwijs voor 
juristen is de kernactiviteit van de stich
ting; de stichting ontplooit geen andere 
activiteiten.

Het doel van de Grotius specialisatie
opleiding is de deelnemer in een periode 
van circa negen maanden een wezenlijke 
verdieping van kennis van en inzicht in 
een specifiek rechtsgebied te verschaffen. 
Tevens worden de juridischanalytische 
vaardigheden van de deelnemers intensief 
geoefend, mede aan de hand van 
ver plichte huiswerkopdrachten. Gedu
rende de opleiding leert de cursist 
(complexe) algemene leerstukken op 
een geïntegreerde wijze toe te passen in 
concrete situaties. Tevens doet hij of zij 
veel ervaring op met het analyseren en 
beoordelen van ingewikkelde, samen
gestelde casusposities waarin algemene 

Sinds 1985

Grotius Academie 
in cijfers
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leerstukken in onderling verband aan de 
orde zijn. De cursist leert hierbij aan de 
hand van het geldende recht – zo mogelijk 
alternatieve – relevante oplossingen te 
formuleren voor de aangedragen vraag
stukken. Tot slot oefenen de deelnemers 
in het nauwkeurig ordenen en opbouwen 
van een juridische analyse en in het 
(schriftelijk) formuleren van toepasbare 
oplossingen.

Een specialisatieopleiding strekt ertoe de 
deelnemers op het gehele terrein (of een 
zo breed mogelijk deel daarvan) van een 
specifiek rechtsgebied te scholen op een 
diepgaand en specialistischwetenschap
pelijk niveau. Deelnemers worden geacht 
na het afleggen van het examen dit niveau 
ook zelfstandig in de rechtspraktijk te 
kunnen handhaven.
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Bestuur Stichting Grotius Academie

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 
op 9 juni en 8 december. 
De belangrijkste onderwerpen die tijdens 
de vergaderingen aan de orde kwamen, 
waren:

 D Inhoud/opzet opleidingen 
(evaluaties)

De resultaten van de in het verslagjaar 
verzorgde specialisatie en vervolgoplei
dingen zijn besproken; waar nodig zijn 
door het bestuur verbeteracties uitgezet en 
programmatische wijzigingen geïnitieerd. 
Tevens is het aanbod van de opleidingen 
in 2022 vastgesteld en zijn voorstellen 
voor nieuwe (vervolg)opleidingen 
besproken. 

 D Hoge waardering
De Grotius opleidingen worden door 
cursisten hoog gewaardeerd, vanwege de 
geboden kwaliteit en de doeltreffendheid. 
De belangstelling voor deelname aan een 
aanzienlijk aantal Grotius opleidingen 
blijft onverminderd groot. Voor enkele 
opleidingen geldt dat de publiciteit moest 
worden geïntensiveerd.

 D Invloed coronacrisis 
De in 2021 geldende overheidsmaatre
gelen om verspreiding van het coronavirus 
zo veel als mogelijk te beperken en de 
coronacrisis hebben een significante 
invloed op het onderwijs van de Stichting 
Grotius Academie gehad. Het bestuur 
heeft om de continuïteit van het onder
wijs te garanderen besloten om het 
gebruikelijke fysieke onderwijs tot 1 juni 
2021 volledig te vervangen door online 
onderwijs. 

 D Grotius-beurzen 
In het verslagjaar zijn voor de dertiende 
maal beurzen beschikbaar te gesteld voor 
talentvolle studenten afkomstig uit etni
sche minderheidsgroepen die studeren 
aan één van de in de stichting participe
rende universiteiten. De beurs is bedoeld 
om deze studenten de mogelijkheid te 
bieden om een stage of studie aan een 
buitenlandse universiteit te volgen in een 

De redenen voor het 
instellen van huiswerk zijn 
divers en dienen alle het 
bewerk stelligen van het 
meeste rendement voor de 
deelnemers.
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of meer vakken op het gebied van de 
commerciële rechtspraktijk. Het minimale 
beursbedrag is € 1500, en het maximale 
bedrag € 3000,. De hoogte van het beurs
bedrag is mede afhankelijk van de duur 
van het buitenlands verblijf, de locatie en 
de status van de buitenlandse universiteit. 
In het verslagjaar hebben zeven studenten 
een Grotius beurs ontvangen.

 D Financiën
De Stichting Grotius Academie heeft het 
financiële beheer opgedragen aan het 
Centrum voor Postacademisch juridisch 
Onderwijs (CPO) te Nijmegen. Het CPO 
heeft in het verslagjaar verantwoording 
afgelegd over de voor de stichting verrichte 
werkzaamheden. De financiële adminis
tratie stond onder controle van een 
externe accountant. In de najaarsvergade
ring 2021 is de jaarbegroting 2022 door 
het bestuur vastgesteld; ook zijn in die 
vergadering de begrotingen van de specia
lisatie en vervolgopleidingen vastgesteld. 
In 2021 gold een cursusprijs voor de 
specialisatieopleidingen van € 5.750, 
(excl. btw), voor de 6 en 12uurs vervolg
opleidingen respectievelijk € 540, (excl. 
btw) en € 985, (excl. btw) en voor de 
6uurs opleiding Omgevingsrecht € 300, 
(excl. btw). 

 D Bestuursverslag

 D Bestuursaangelegenheden
In het verslagjaar zijn de bestuursleden 
prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (voorzitter), 
prof. mr. N.S.J. Koeman en 
prof. mr. R.D. Vriesendorp afgetreden. 
Bestuurslid prof. mr. H. Beckman is 
op 5 december 2021 overleden. In de 
voorjaarsvergadering is bestuurslid 
prof. mr. C.J.H. Jansen benoemd tot 
 voorzitter.

19 opleidingen

Grotius Academie 
in cijfers
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De samenstelling van het bestuur van de Stichting Grotius Academie was aan het 
einde van het verslagjaar:

Mw. mr. drs. I.J. van den Berge Advocaat Nysingh AdvocatenNotarissen Zwolle

Prof. mr. F.E.J Beekhoven van 
den Boezem

General Counsel/divisiedirecteur juridische zaken bij 
De  Nederlandsche Bank en hoogleraar Onderneming en 
 financiering Radboud Universiteit 

Mw. mr. F.J. Bierman Advocaat Allen & Overy Amsterdam

Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar 
Internationaal Ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam 

Mw. mr. D.C.C. van 
Everdingen

Voormalig vicevoorzitter Raad van Toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten

Prof. mr. M.J. van Ginneken Executive Vice President & Chief Legal Officer Royal Philips 
Electronics en hoogleraar International corporate governance 
Erasmus Universiteit Rotterdam

Mr. W.A. Groen Notaris Loyens & Loeff N.V. Amsterdam

Prof. mr. C.J.H. Jansen Hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht Radboud 
Universiteit, tevens lid Dagelijks Bestuur 

Prof. mr. drs. M. Haentjens Hoogleraar Privaatrecht Universiteit Leiden, tevens lid 
 Dagelijks Bestuur

Mw. mr. E.D.G. Kiersch Directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid 

Prof. mr. M.A. Loth Hoogleraar Privaatrecht Tilburg University

Mw. prof. mr. M. Olaerts Hoogleraar vergelijkend en nationaal ondernemingsrecht 
Universiteit Maastricht en of counsel DVDW Advocaten 
Den Haag

Mw. mr. AJ.J.G. Schijns Advocaat Beer Advocaten Amsterdam en onderzoeker aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam

Mw. mr. A. Smeeing-van Hees Senior Raadsheer Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

Prof. mr. L.C.A. Verstappen Hoogleraar Privaatrecht en Notarieel recht Rijksuniversiteit 
Groningen

Mw. prof. mr. H.M.Vletter-van 
Dort 

Hoogleraar Financieel recht & governance Erasmus 
 Universiteit Rotterdam

Prof. mr. J.H.M. Willems Oudvoorzitter van de Ondernemingskamer 
Gerechtshof Amsterdam en hoogleraar Corporate Litigation 
Rijksuniversiteit Groningen
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De Grotius-methode

Ter bereiking van het doel van de speciali
satieopleidingen verschaffing aan de 
deelnemer in een periode van circa negen 
maanden van een wezenlijke verdieping 
van kennis en inzicht in een specifiek 
rechtsgebied is de Grotius werkmethode 
ontwikkeld. Het accent ligt bij deze 
methode op grote zelfwerkzaamheid van 
de deelnemers. Een verdiepte behandeling 
van de stof, gecombineerd met een prak
tijkgerichte benadering staat voorop. 
Voorafgaand aan elke bijeenkomst (in 
totaal 20 per opleiding) ontvangt de deel
nemer ter bestudering een syllabus en een 
huiswerkopdracht die door hem gemaakt 
dient te worden. 
De redenen voor het instellen van huis
werk zijn divers, doch dienen alle het 
bewerkstelligen van het meeste rendement 
voor de deelnemer: 
• de deelnemer bereidt zich door middel 

van het huiswerk optimaal voor op de 
bijeenkomst. Een huiswerkopdracht 
dwingt hem immers al voorafgaand aan 
de bijeenkomst de lesstof goed te bestu
deren, zichzelf daarover vragen te stellen 
en op de materie te reflecteren; 

• de docent krijgt inzicht in de problemen 
die de deelnemers ervaren met betrek
king tot de lesstof. Dit maakt het voor 
de docent mogelijk aan de punten extra 
aandacht te besteden en zijn voordracht 
nader hierop af te stemmen; 

• een goede voorbereiding door middel 
van huiswerk bevordert een actieve 

bijdrage van de deelnemers tijdens de 
bijeenkomst; 

• de uitwerkingen van de huiswerk
opdrachten bieden de docent een 
 toetsingsinstrument om na te gaan of 
de gewenste kennisoverdracht heeft 
plaatsgevonden;

Deelnemers ronden een Grotiusopleiding 
af met een mondeling examen. Dit examen 
wordt afgenomen door 2 examinatoren en 
duurt 30 minuten. 

Om toegelaten te worden tot het examen 
moet de deelnemer voor alle dagdelen 
huiswerk maken en bij alle bijeenkomsten 
aanwezig zijn. Daarnaast dient om tot het 
examen te kunnen worden toegelaten het 
gemiddelde cijfer voor het huiswerk 
 minimaal 6.0 te zijn. De kwaliteit van het 
examen en het daarmee behaalde certifi
caat wordt gewaarborgd doordat de Stich
ting Grotius Academie beschikt over een 
examenreglement waarin voor zowel de 
geëxamineerde als voor de examinandus 
staan beschreven o.a. de voorwaarden om 
toegelaten te worden tot het examen, de 
wijze van examinering, de wijze van 
beoordeling, de mogelijkheid tot herkan
sing en de schriftelijke bezwaar en 
beroepsprocedure. Ook in de deelnemers 
en docentenhandleidingen worden deze 
aspecten met betrekking tot het examen 
nauwkeurig omschreven.
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Het bestuur en de hoofddocenten stellen 
per opleiding de doelgroep(omschrijving) 
vast. Deze doelgroep(omschrijving) waar
borgt de homogeniteit van de deelnemers
groep, hetgeen het rendement van de 
cursus vergroot. Een eenduidige omschrij
ving van de doelgroep dient bovendien 
een heldere voorlichting aan potentiële 
deelnemers. 

Om het postacademische niveau van het 
onderwijs te kunnen waarborgen, geldt 
voor alle opleidingen dat de deelnemers in 
principe academisch geschoolde juristen 
moeten zijn. Daarbij wordt de voorwaarde 
gesteld dat zij ten minste drie jaren in de 
juridische praktijk werkzaam zijn en over 
een gedegen basiskennis van het te behan
delen rechtsgebied beschikken. Alleen 

deelnemers die aan deze toelatingscriteria 
voldoen worden toegelaten. Bij sommige 
opleidingen vindt een voortoets plaats. 

De Stichting Grotius Academie werkt 
samen met verschillende specialisatie
verenigingen binnen de advocatuur en 
het notariaat. De samenwerking uit zich 
onder meer in de bespreking van de oplei
dingsprogramma’s met de verenigingen 
en bij de vaststelling van de doelgroep. 

De samenwerking met de verenigingen 
leidt tot een duidelijke afkadering van de 
doelgroep en homogeniteit van de deel
nemers en waarborgt de inbreng vanuit 
het advocatuurlijke en notariële beroepen
veld bij de totstandkoming, evaluatie en 
mogelijke verbetering van een opleiding.

Doelgroep

De samenwerking met de verenigingen leidt 
tot een duidelijke afkadering van de doelgroep 
en  homogeniteit van de deelnemers en 
waarborgt de inbreng vanuit het advocatuur
lijke en notariële beroepenveld bij de 
totstandkoming, evaluatie en mogelijke 
verbetering van een opleiding.
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Docenten

Met uitzondering van de specialisatieop
leidingen Gezondheidsrecht (drie hoofd
docenten), Financieel recht AFM/DNB 
Incompany (drie hoofddocenten) en 
Insolventierecht (vijf stuurgroepleden) 
kent iedere specialisatieopleiding twee 
hoofddocenten die het curriculum vast
stellen. Zij zijn specialisten op het rechts
gebied dat de desbetreffende specialisatie
opleiding bestrijkt. Zij redigeren het 
programma, stellen docenten voor, 
stemmen onderwerpen tussen de 
docenten af ter voorkoming van overlap
pingen en hiaten en bewaken het speciali
satieniveau. Het bestuur benoemt de 
hoofddocenten. Uitgangspunt bij de keuze 
voor de hoofddocenten is dat ene hoofd
docent zijn/haar hoofdwerkzaamheden 
verricht in de academische wereld en de 
andere hoofddocent in de juridische prak
tijk. Hierdoor is bij de hoofddocenten 
zowel de academische expertise als de juri
dische praktijkkennis aanwezig. Op deze 
wijze wordt het doel om in de opleidingen 
de vertaalslag van de theorie naar de prak
tijk te maken optimaal gewaarborgd.

De opleidingsmanager benadert op 
 voordracht van de hoofddocenten de 
docenten. Bij de samenstelling van het 
docententeam zoeken de hoofddocenten 
en het bestuur zoeken zoveel mogelijk 

naar een evenwichtige combinatie van 
wetenschappers en praktijkjuristen. Voor 
de docenten die worden aangezocht geldt 
dat het zeer ervaren juristen betreft die 
door de beoogde doelgroep van de oplei
ding worden aangemerkt als specialisten 
op het desbetreffende rechtsgebied/onder
werp. Zij beschikken zonder uitzondering 
over een academisch werk en denk
niveau. Zij hebben (ruime) ervaring in de 
praktijk, behoren op het theoretische vlak 
tot de top en hebben goede didactische 
kwaliteiten. De docenten zijn afkomstig 
van verschillende organisaties/kantoren, 
zodat wordt voorkomen dat het docenten
team teveel ‘gekleurd’ wordt door één 
kantoor/organisatie. 

Nieuwe docenten worden door de hoofd
docenten en de opleidingsmanager nauw
keurig geïnstrueerd over het doel, de doel
groep, de inhoud en de opzet van de 
opleiding en over de gehanteerde onder
wijsmethode en de gewenste inhoud van 
het studiemateriaal.
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Hoofddocenten Grotius specialisatieopleidingen aan einde verslagjaar

Opleidingen Hoofddocenten

Aanbestedingsrecht Mw. mr. drs. I.J. van den Berge
Prof. mr. G.W.A. van de Meent

AFM/DNB Financieel Recht (Incompany) Prof. mr. D.R. Doorenbos
Prof. mr. D. Busch
Mw. prof. mr. C.W.M. Lieverse

Algemeen Bestuursrecht Mw. prof. mr. drs. W. den Ouden
Prof. mr. R.J.N. Schlössels 

Arbeidsrecht Mr. R.A.A. Duk
Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens

Financieel recht Mw. prof. mr. C.W.M. Lieverse
Prof. mr. R.P. Raas

Estate Planning Prof. dr. F. Sonneveldt
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Financiering en Zekerheden Prof. mr. H.L.E. Verhagen
Prof. mr. B.A. Schuijling

Fusies en Overnames Mr. K. de Vries
Mr. C.J.C. de Brauw

Gezondheidsrecht Prof. mr. dr. A.C. Hendriks
Prof. mr. dr. J.G. Sijmons
Mr. dr. M.Ph.M. Wiggers

Informaticarecht Mw. mr. J.I. Krikke
Mr. B.L.P. van Reeken

Insolventierecht Stuurgroep:
Prof. mr. P.M. Veder
Prof. mr. J.J. van Hees
Prof. mr. F.M.J. Verstijlen
Prof. mr. R.D. Vriesendorp
Mr. C.R. Zijderveld

Mededingingsrecht Mr. B.J. Drijber
Mr. W.W. Geursen

Nationaal en Internationaal 
Contracteren

Mr. C.E. Drion
Prof. mr. R.P.J.L. Tjittes

Onderneming en Aansprakelijkheid Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen
Mr. A. Ch. H. Franken
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Hoofddocenten Grotius specialisatieopleidingen aan einde verslagjaar

Opleidingen Hoofddocenten

Onroerend goed Prof. mr. S.E. Bartels
Prof. mr. F.J. Vonck

Privacyrecht Mw. mr. F.C. van der JagtVink
Mr. drs. M. Jansen

Personenschade Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen
Prof. mr. S.D. Lindenbergh

Omgevingsrecht Mr. J. Hoekstra
Prof. mr. B.J. Schueler

Vennootschaps- en Ondernemingsrecht Mr. J.A.M. ten Berg
Mw. prof. mr. C.D.J. Bulten
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Opleidingsactiviteiten

Specialisatieopleidingen
Sinds 1990 organiseert de Grotius 
Academie deeltijdopleidingen, gericht op 
specialisatie in bepaalde onderdelen van 
het recht. Een aantal daarvan wordt vanaf 
1992 in samenwerking met specialisatie
verenigingen georganiseerd. De specialisa
tieopleidingen zijn bedoeld voor juristen 
die al enige jaren in de rechtspraktijk 
werkzaam zijn en een gedegen basiskennis 
hebben van het desbetreffende rechtsge
bied. De stichting kent 19 verschillende 
specialisatieopleidingen. De opleidingen 
richten zich op die rechtsgebieden die 
meer zijn gericht op onderneming en 

bedrijf. De opleidingen worden één of 
tweemaal per jaar aangeboden en in een 
enkel geval eens per 18 maanden. De 
frequentie is met name afhankelijk van de 
getoonde interesse uit de markt voor de 
opleiding. Tevens biedt de stichting 
vervolgopleidingen aan die aansluiten op 
de specialisatieopleidingen. Personen die 
een specialisatieopleiding met succes 
hebben afgerond, kunnen zich voor een 
vervolgopleiding aanmelden.

Zes specialisatieopleidingen die in het 
najaar van 2020 van start gingen, werden 
in juni 2021 afgerond met een examen:

Opleidingen start najaar 2020 Aantal 
deelnemers

Aantal 
examens

Aantal 
geslaagden

Aantal 
cum

Financiering en Zekerheden 20 20 17 6

Nationaal en Internationaal 
Contracteren 

27 26 26 11

Personenschade groep A 26 26 23 6

Personenschade groep B 24 22 20 8

Privacyrecht 21 19 19 4

Vennootschaps- en 
Ondernemingsrecht

27 27 25 7

Totaal 145 140 130 42

In het verslagjaar namen 20 specialisatieopleidingen een aanvang: 10 in het voorjaar 
met examens in december 2021 en 10 in het najaar met examens in juni 2022.
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Opleidingen start voorjaar 2021 Aantal 
deelnemers

Aantal 
examens

Aantal 
geslaagden

Aantal 
cum

Algemeen Bestuursrecht 26 22 21 6

Arbeidsrecht 24 22 22 8

Gezondheidsrecht 26 23 23 10

Informaticarecht 26 21 19 4

Insolventierecht 29 29 29 7

Nationaal en Internationaal 
Contracteren

24 22 22 8

Omgevingsrecht 22 19 18 8

Onroerend goed 26 24 21 6

Privacyrecht 17 17 17 5

Vennootschaps- en 
Ondernemingsrecht

22 20 20 6

Totaal 242 219 212 68

Opleidingen najaar 2021 Aantal 
deelnemers

Aanbestedingsrecht 27

Arbeidsrecht 23

Estate planning 23

Fusies en overnames 22

Incompany DNB/AFM Financieel recht 21

Nationaal en Internationaal Contracteren 24

Onderneming en aansprakelijkheid 26

Onroerend goed 26

Personenschade 26

Vennootschaps- en Ondernemingsrecht 20

Totaal 238
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Vervolgopleidingen

Sinds 1995 biedt de Grotius Academie 
vervolgopleidingen aan die aansluiten op 
de specialisatieopleidingen. Personen die 
een Grotius specialisatieopleiding met 
succes hebben gevolgd, kunnen zich voor 
een vervolgopleiding aanmelden. In 2021 
zijn de volgende vervolgopleidingen 
aangeboden.

443  

deelnemers aan de 

vervolgopleidingen

Grotius Academie 
in cijfers

Opleidingen Aantal 
deelnemers

Data

Insolventierecht, 
in samenwerking met de Vereniging voor 
Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

71
62
70
56
59 

8 en 9 maart 2021
13 en 14 april 2021
15, 16, 17 en 18 juni 2021
30 september en 1 oktober 2021
3 en 4 november 2021

Informaticarecht, 
in samenwerking met de Vereniging voor 
Informatica recht Advocaten (VIRA)

41 18 november 2021

Algemeen Bestuursrecht 24 7 oktober 2021

Contracteren 30 29 september 2021

Onroerend goed 30 18 november 2021

Totaal 443
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Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking vindt plaats op inhou
delijk, onderwijskundig en organisatorisch 
vlak. De kwaliteitsbewaking vindt in eerste 
instantie plaats door middel van uitge
breide schriftelijke evaluaties en monde
linge evaluaties. De evaluaties worden 
besproken met de hoofddocenten en het 
bestuur en vervolgens worden, indien 
nodig, aanpassingen doorgevoerd. Ook de 
resultaten van de mondelinge examens 
worden in de beoordeling van de oplei
dingen meegenomen.

Daarnaast is de Grotius Academie naar 
aanleiding van het door haar ingediende 
kwaliteitsplan in 2012 door de Neder
landse Orde van Advocaten (hierna:de 
Orde) erkend als opleidingsinstelling voor 
het organiseren van cursussen in het 
kader van de PO (Onderhoud vakbe
kwaamheid). 

Het door de Orde gehanteerde erken
ningsysteem bestaat uit een kwaliteitsplan 
en een kwaliteitsmonitor. In het kwali
teitsplan komt tot uitdrukking hoe de 
opleidingsinstelling de kwaliteit van de 
geboden opleidingen en de organisatie 
daarvan waarborgt. Om te toetsen of de 
instelling zich houdt aan het kwaliteits
plan vindt elk jaar een kwaliteitsmonitor 
plaats. 

De kwaliteitsbewaking 
vindt plaats op inhoudelijk, 
onderwijskundig en 
organisatorisch vlak.
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Erkenning

De Grotius specialisatieopleidingen zijn 
door de Nederlandse Orde van Advocaten 
en de Koninklijke Notariële Beroeps
organisatie erkend in het kader van de 
“permanente opleiding”. Een Grotius 
specialisatieopleiding levert de advocaat of 
de (kandidaat)notaris 55 punten per 
opleiding op. Ook de vervolgopleidingen 
zijn erkend in het kader van de “perma
nente opleiding”. 

55 punten per 

opleiding

Grotius Academie 
in cijfers

626 deelnemers 

aan de specialisatie

opleidingen

Grotius Academie 
in cijfers



Organisatie

De Grotius Academie heeft het manage
ment van de stichting alsmede beleids
voorbereidende en beleidsuitvoerende 
taken ten behoeve van het bestuur en 
de docententeams opgedragen aan het 
Centrum voor Postacademisch juridisch 
Onderwijs (CPO), onderdeel van de 
 Juridische Faculteit van de Radboud 
Universiteit.

Extra ondersteuning werd in het verslag
jaar gegeven door een tiental student 
assistenten.

De bezetting van het Bureau Grotius van het CPO was aan het einde 
van het  verslagjaar als volgt: 

 D Opleidingsmanager Mr. E.B.J. Jansen

 D Opleidingscoördinatoren Mw. I.W.J. van den Berg  Gasse
  Mw. C.M. van Zuidland
  Mw. R.J. van der Hoek 

 D Onderwijsassistenten Mw. E.H.M. van Lent
  Mw. F. van Oppenraaij
  Mw. E. Golsteijn
  Mw. E.A. Lucassen
  Mw. K.M.T. Fanoembi
  Mw. M.W.M. Bernts
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Overzicht 
opleidingen
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Overzicht Grotius 
specialisatieopleidingen 1990/2021

1990-2001

Jaren 1990 1991 1992 1993 1994 1995

gestarte opleidingen per jaar 1 2 3 6 8 11

daarbij behorende contacturen 60 120 180 360 480 660

contacturen in desbetreffende jaar 60 60 180 330 450 534

deelnemers 25 44 76 149 188 265

docenten 15 34 58 114 149 212

geslaagden 16 25 63 115 150 168

cum laude geslaagden   6 16 19 22

Jaren 1996 1997 1998 1999 2000 2001

gestarte opleidingen per jaar 10 10 11 13 14 12

daarbij behorende contacturen 600 600 660 708 825 720

contacturen in desbetreffende jaar 666 630 600 768 819 687

deelnemers 237 240 267 485 520 470

docenten 199 209 192 181 242 236

geslaagden 229 244 179 259 292 245

cum laude geslaagden 27 37 28 34 34 32
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2002-20121

Jaren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

gestarte opleidingen per jaar 14 17 15 17 17 18 17

daarbij behorende contacturen 840 1020 900 1020 1020 1080 1020

contacturen in desbetreffende jaar 912 1200 990 930 1050 1050 1080

deelnemers 559 550 594 577 660 641 669

docenten 291 228 273 310 315 232 304

aantal examens 362 295 390 314 409 380 441

geslaagden 343 287 392 308 401 357 433

cum laude geslaagden 43 48 58 45 62 61 85

Jaren 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

gestarte opleidingen per jaar 21 17 18 18 18 18 20

daarbij behorende contacturen 1260 1020 1080 1080 1080 1080 1200

contacturen in desbetreffende jaar 1200 1020 1080 1020 1110 1080 1170

deelnemers 682 617 636 647 699 675 709

docenten 291 255 263 248 265 278 252

aantal examens 421 401 406 368 444 411 442

geslaagden 410 389 393 356 428 382 413

cum laude geslaagden 77 70 58 63 85 94 100

Jaren 2016 2017 2018 2019 2020 2021

gestarte opleidingen per jaar 21 17 20 20 17 20

daarbij behorende contacturen 1260 1020 1200 1200 1020 1200

contacturen in desbetreffende jaar 1170 1140 1170 1140 1200 1080

deelnemers 771 743 688 730 695 625

docenten 241 243 230 241 210 240

aantal examens 421 482 421 400 488 359

geslaagden 384 459 401 376 469 342

cum laude geslaagden 84 121 103 93 134 110
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Aantal malen dat de opleiding is verzorgd, stand per 31-12-2021

Aanbestedingsrecht 10

AFM Financieel Recht (Incompany) 8

Algemeen Bestuursrecht 23

Arbeidsrecht 45

Bedrijfsoverdracht in het MKB 1

Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht 3

Corporate Litigation 3

Financieel recht (Effectenrecht) 22

Estate Planning 7

Financiering en Zekerheden 29

Fusies en Overnames (Corporate Transactions) 10

Gezondheidsrecht 5

Informaticarecht 25

Insolventierecht 54

Nationaal en Internationaal Contracteren 28

Nederlands en Europees Mededingingsrecht 15

Onderneming en Aansprakelijkheid 16

Onroerend goed 47

Personenschade 32

Privacyrecht 3

Omgevingsrecht (Ruimtelijke Ordenings-en Milieurecht) 21

Structured Finance 1

Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (Corporate Structures) 55

Vervoerrecht 7
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Overzicht Grotius 
 vervolgopleidingen 1997/2021

1997-2021

Jaren 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

gestarte opleidingen per jaar 3 9 9 8 7 7 7

contacturen 28 69 64 78 67 72 72

deelnemers 99 320 330 253 191 229 215

docenten 18 27 22 31 26 21 20

Jaren 2004 2005 2006 2007 2008 2009

gestarte opleidingen per jaar 11 11 11 8 11 10

contacturen 96 108 108 74 106 104

deelnemers 308 348 318 297 310 279

docenten 29 33 33 34 27 27

Jaren 2010 2011 2012 2013 2014 2015

gestarte opleidingen per jaar 13 13 15 15 15 18

contacturen  116 136 148 142 148 162

deelnemers 378 392 499 477 460 498

docenten 25  33 44 41 42 46

Jaren 2016 2017 2018 2019 2020 2021

gestarte opleidingen per jaar 14 15 17 20 8 14

contacturen 136 132 162 180 78 144

deelnemers 464 426 571 699 339 443

docenten 22 31 32 41 10 17
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Aantal malen dat de opleiding is verzorgd, stand per 31-12-2021

Aanbestedingsrecht 2

Algemeen Bestuursrecht 11

Arbeidsrecht (6 uur) 14

Balanslezen 8

Contracteren 7

Effectenrecht 2

Financiering en Zekerheden (6 uur) 7

Fondsenpraktijk 1

Informaticarecht (6 uur) 19

Insolventierecht (12 uur) 159

Nederlands en Europees Mededingingsrecht (6 uur) 4

Omgevingsrecht (10 uur en m.i.v. verslagjaar 6 uur) 27

Onroerend goed (12 uur) 14

Onderneming en aansprakelijkheid (6 uur) 4

Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (6 uur) 8

Vervoerrecht 1





Grotius Academie
Postbus 10520
6500 MB Nijmegen
T 024  361 24 92
F 024  361 59 49
E grotius@cpo.ru.nl
www.grotiusacademie.nl
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