
 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan een deelnemer aan een cursus georganiseerd door de SPOA tot uiterlijk twee weken voor 

aanvang van een cursus deze kosteloos annuleren. In geval van annulering na twee weken tot een week voor de aanvang van de cursus is de 
deelnemer 50% van het cursusgeld verschuldigd. In geval van annulering binnen een week voor aanvang van de cursus is de deelnemer het 

gehele cursusgeld verschuldigd, evenals bij (na aanmelding en zonder afbericht) in het geheel niet verschijnen op de cursus. 

 
De SPOA Rating geeft u inzicht in het niveau van de cursus; *** staat voor specialisme, ** staat voor verdiepend en * staat voor algemeen. 

 

 

 
 

‘INHOUD VERVOLGCURSUS VONNISSEN SCHRIJVEN’ 
 

Inhoud cursus: 

Als vervolg op de cursus vonnissen maken voor advocaten bieden we nu een verdiepingscursus aan. 
De cursus bestaat uit twee casus met daarbij behorende processtukken.  Deze stukken worden jullie 
drie weken van tevoren toegezonden. Ieder wordt geacht om in  één van de twee casus een vonnis 
te schrijven en de andere casus (incl. de processtukken) in ieder geval zodanig door te lezen dat in de 
bespreking kan worden geparticipeerd. Daarbij kunt u het analysemodel van Van den Brink en de 
hulpmiddelen gebruiken die op de vorige cursus zijn uitgereikt. Deze worden opnieuw toegezonden. 
De cursus is primair bestemd voor degenen die in de vorige cursus hebben geparticipeerd. Voor 
zover er plaats zijn ook anderen welkom. 
De uitwerkingen dienen uiterlijk donderdag 17 september 2020 per mail te worden ingezonden aan 
de beide docenten. 
De casus zullen aan de hand van de uitwerkingen klassikaal worden besproken, waarbij veel ruimte is 
voor vragen en discussie.  
 
 
Cursusmateriaal: 

- Vincent van den Brink, Stellen, betwisten, bewijzen, een handleiding 
- Presentatie basiscursus 
- Handleiding voor het maken van een vonnis 
- Kees Lewin, Leesbare civiele vonnissen, NJB 2020/185 
- De beide casus, met processtukken 

 
 

De kosten van deelname bedragen € 200,00 (excl. 21% btw) 

 

: Deelname levert 4 punten op in het kader van de 

Verordening op de Vakbekwaamheid. 

SPOA Rating: ** 


