Vergroot de juridische kracht van uw gemeente met de
Beroepsopleiding Gemeentejuristen (BGJ)
Vorig jaar is de beroepsopleiding vernieuwd. Aandacht wordt besteed aan de Omgevingswet
en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Ook zijn de vereiste beroepsgerichte vaardigheden
nauwer geïntegreerd met de kennisonderdelen van de opleiding.
Het werk van de gemeentejurist wordt steeds complexer en veeleisender. Te denken valt aan de
belangrijke decentralisatie van taken in het sociaal domein, de omvangrijke wetgevingsoperatie op het
gebied van het omgevingsrecht en de sterke ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid. Ook de relatie
tussen burger en gemeente vraagt om een nieuwe doordenking.
Is uw kennis nog up-to-date? En heeft u voldoende handvatten om daadkrachtig te adviseren in het
bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld? Met de Beroepsopleiding Gemeentejuristen (BGJ)
vergroot u uw kennis en oefent u in de benodigde vaardigheden zoals proactief adviseren. U krijgt een
brede basis voor het functioneren als gemeentejurist op strategisch niveau.
De Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen gaat in september weer van start met haar
waardevaste Beroepsopleiding Gemeentejuristen.
Doelgroep
Het niveau van de opleiding is postacademisch. Primaire doelgroep zijn de gemeentejuristen met
masters of doctoraal in de rechtswetenschappen, de opleiding staat ook open voor juristen van
provincies en waterschappen. De wettelijke regels voor provincies en waterschappen en de
vaardigheidseisen die provincies en waterschappen aan hun juristen stellen, zijn vrijwel identiek aan
of lijken sterk op die van de gemeenten. Hbo-juristen worden toegelaten als zij aantoonbaar op
academisch werk- en denkniveau functioneren.
Opzet
De beroepsopleiding omvat 25 dagdelen (13 dagen) in een periode van negen maanden. Het betreft
een intensief opleidingstraject, bestaande uit doorgaans driewekelijkse bijeenkomsten met
praktijkcasuïstiek. De BGJ-2020 start medio september. Ter afsluiting wordt in juni 2021 een
mondeling examen afgenomen. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht.
Het hoofddocententeam bestaat uit juridisch inhoudelijke hoofddocenten:
- prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, hoogleraar bestuursrecht aan de Radboud Universiteit
- prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels, hoogleraar overheid en onderneming aan de Radboud
Universiteit en staatsraad in de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
en vaardighedenhoofddocent:
- mr. G.J.M. Kamps, mede-eigenaar talentenbureau I-Ken en trainer bij diverse hogescholen,
opleidingen en instanties.
De opleiding kent ook een Raad van Advies, waarin - naast de VNG - afgevaardigden juridische zaken
zitting hebben van een tiental grote en kleine gemeenten uit alle delen van het land. Zij zien er op toe
dat er goede aansluiting is tussen de opleiding en de gemeentelijke praktijk.
De SBG wordt ondersteund door de VNG, de VJK en Stichting Fonds Hartman. De voorzitter van het
SBG-bestuur is mr. L.J. Verhulst, burgemeester van de gemeente Ede.
Daarom de BGJ:
 vergroten van kennis en verdieping van inzicht gericht op de beroepspraktijk
 trainen van professionele vaardigheden specifiek voor de gemeentejurist
 brede basis voor het functioneren als gemeentejurist op strategisch niveau
 opbouw professioneel netwerk
 gerenommeerde docenten
Praktische informatie
De BGJ wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De prijs bedraagt € 5.750 exclusief BTW 1.
Dit is inclusief alle kosten (onderwijsmateriaal, vier boeken, examen, lunches en andere consumpties).
De cursusprijs wordt in twee termijnen voldaan. Voor de BGJ-modules gelden andere prijzen.

De Wet op het BTW-compensatiefonds biedt gemeenten en provincies het recht op een bijdrage uit het BTWcompensatiefonds ter financiering van hen in rekening gebrachte omzetbelasting.
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Programma Beroepsopleiding Gemeentejuristen
Module 1
● Kernpunten van het staatsrecht
● Gemeentelijke organen raad, college en burgemeester
● Beinvloeden in het krachtenveld van de gemeentejurist
● Adviesprocessen
● Normering van het bestuurshandelen
● Algemene begrippen bestuursrecht

Mr. D.E. Bunschoten
Mr. D.E. Bunschoten
Drs. D. Kramer
Mr. G.J.M. Kamps/Drs. D. Kramer
Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Mr. J.R. van Angeren

Module 2
● Verordenende bevoegdheid
● Techniek van de regelgeving
● Openbare ordehandhaving
● Handhaving
● Bestuursrechtelijke voorprocedures
● Het bestuursrechtelijke geding incl. voorlopige voorziening
● Sociaal domein en het subsidierecht
● Omgevingswet

Prof. mr. S.A.J. Munneke
Prof. mr. S.A.J. Munneke
Mr. M.A.D.W. de Jong
Mr. T.E.P.A. Lam
Dr. J.B. Mus
Mr. T.E.P.A. Lam
Mr. E.E. Schaake
nader bekend gemaakt

Module 3
● Overheidsaansprakelijkheid I (formeel)
● Overheidsaansprakelijkheid II (materieel)
● Contracteren I
● Contracteren II
● Onderhandelingsprocessen en de essentie van mediation
● Vergroten effectiviteit onderhandelingskracht

Prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels
Mr. dr. B.J.P.G. Roozendaal
Prof. mr. G.A. van der Veen
Mr. H.J.S.M. Langbroek
Mr. G.J.M. Kamps/Drs. D. Kramer
Mr. G.J.M. Kamps/Drs. D. Kramer

Module 4
● Europees en nationaal aanbestedingsrecht (incl. de WMO)
● Europees recht (incl. de Dienstenrichtlijn) en staatssteunrecht
● Sociaal domein en privacyaspecten
● Effectief procederen; het samenspel bij de bestuursrechter
● De juridische adviseur in de praktijk; klant aan tafel
(wijzigingen voorbehouden)

Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
Mr. M. de Wit
Mr. F.C. van der Jagt
Mr. G.J.M. Kamps
Mr. G.J.M. Kamps/Drs. D. Kramer

Juristen kunnen zich ook inschrijven voor een BGJ-module. Bezoek de website voor nadere informatie
en inschrijving.
Inschrijving
U kunt zich aanmelden via www.gemeentejurist.nl. Toelating geschiedt volgens datum van ontvangst
van het inschrijfformulier inclusief bijlagen. Kosteloos annuleren is mogelijk tot vier weken voor
aanvang van de opleiding. Bij annulering tussen vier en drie weken voor aanvang wordt de helft van
het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering later dan drie weken voor aanvang van de
opleiding is géén restitutie mogelijk van de cursusprijs. Indien een ander in uw plaats kan deelnemen
worden alleen administratiekosten in rekening gebracht (ter beoordeling aan de SBG).
Organisatie BGJ
Het CPO, Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, onderdeel van de Radboud
Universiteit, verzorgt het management en de organisatie van de opleiding.
CPO | Bureau Gemeentejuristen
T
024 – 361 22 56
E
gemeentejurist@cpo.ru.nl
I
www.gemeentejurist.nl
Afhankelijk van de op het moment van aanvang van de leergang geldende coronamaatregelen zal de
opleiding zodanig worden ingericht dat daaraan kan worden voldaan en tegelijk een goede leergang
kan worden neergezet. De SBG heeft intussen ruime ervaring opgedaan met online onderwijs; de
bijeenkomsten van de huidige leergang vinden momenteel plaats in de Virtual Classroom.

