
Tijd voor verdieping

onderwerpen waaronder de rechterlijke bevoegdheid en het 

toepasselijk recht. De internationale dimensie ontbreekt daarbij 

niet, denk aan het Engelse verzekeringsrecht.

Welke onderwerpen komen aan bod?
Gedurende de Praktijkleergang Zeeverzekering komen de 

volgende onderwerpen aan de orde: 

Dag   1 en dag 2: Schadeverzekering algemeen

Dag   3: IPR en inleiding procesrecht | Rechtsvergelijking

Dag   4: Scheepvaarttechniek en -regelgeving

Dag   5: Zeerecht vervoerovereenkomsten en scheepsongevallen

Dag   6: Cascoverzekering

Dag   7: Aansprakelijkheidsverzekering

Dag   8: Transport goederenverzekering

Dag   9:  Charterers’ Liability verzekering |  

Scheepsaanbouw verzekering

Dag 10: Facultatief, mondeling tentamen

Het resultaat 
U breidt uw kennis van de zeeverzekering in recht én praktijk 

aanmerkelijk uit en plaatst het geleerde in een bredere context.  

U bent in staat om verbindingen te maken tussen onderwerpen van 

de zeeverzekering en de onderliggende juridische verhoudingen 

tussen partijen. U bent eveneens in staat om e.e.a. in internationale 

verhoudingen te plaatsen. 

Opzet & Inhoud
In negen onderwijsdagen van elk twee dagdelen krijgt u een 

inleiding in algemene leerstukken van het schadeverzekerings-

recht zoals totstandkoming, eigen gebrek en medewerkingsplicht. 

Ook komen er allerlei deelgebieden aan de orde, zoals casco-, 

aanbouw-, P&I- en transportverzekering en charterers’ liability.  

En u leert over scheepvaarttechniek, zeerecht en vervoerrecht.  

Zo heeft u een beter begrip van de technische en juridische 

achtergronden van de onder een zeeverzekering te dekken 

risico’s. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan processuele 

Maritieme risico’s zijn inherent aan scheepvaart en transport. De 

schadeverzekering van deze specifieke risico’s staat centraal in 

de Praktijkleergang Zeeverzekering. 

Hoe zit het bijvoorbeeld met onderliggende aansprakelijkheden, 

schaderegres, het toepasselijk recht of de bevoegde rechter? 

En: hanteert iedereen en ieder land dezelfde werkwijze?

U krijgt specialistische en sectorspecifieke kennis over de zee  - 

verzekering aangereikt. In de discussie met experts uit uw 

werkveld verdiept u daarnaast uw inzichten en leert u perspec-

tieven van andere partijen kennen. De gespecialiseerde docen-

ten leggen u de stof uit aan de hand van relevante casussen. 

Bovendien is er veel aandacht voor de toepasbaarheid binnen 

uw eigen praktijk. 

Praktijkleergang
Zeeverzekering
Verdiep uw kennis van de zeeverzekering; zowel het recht als de praktijk 
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rechtspraak en literatuur. Volgt u de gehele praktijkleergang dan 

zijn er ook huiswerkopdrachten aan de colleges verbonden. 

Naast het volgen van de hoorcolleges, nodigt het interactieve 

karakter van de bijeenkomsten er toe uit dat u zich actief in de 

discussies mengt. Dit alles vraagt een tijdsinvestering. De tijd die 

hiermee gemoeid is, is uiteraard sterk persoonsgebonden. Maar 

houd u in ieder geval rekening met ten minste 6 - 8 uur zelfstudie 

per cursusdag.

Om de praktijkleergang zoveel mogelijk aan te laten sluiten  

bij uw praktijk, is, met het oog op de drukte in de periode 

november-december, november een huiswerkvrije maand  

en vindt er in december geen college plaats.

Certificaat & Tentamen
Volgt u de gehele praktjikleergang dan kunt u de opleiding 

afsluiten met een facultatief mondeling tentamen. Om 

toegelaten te worden tot dit tentamen dient u in beginsel alle 

dagen aanwezig te zijn en alle huiswerkopdrachten in te leveren. 

De gewogen eindbeoordeling vindt plaats op basis van de 

resultaten van de huiswerkopdrachten en het cijfer van het 

tentamen. Bij een succesvolle afronding ontvangt u een 

getuigschrift voor de Praktijkleergang Zeeverzekering. 

Wanneer u geen tentamen heeft gedaan dan ontvangt u een 

certificaat van deelname. 

Prijs  & Aantal deelnemers
De opleiding is opgebouwd uit modules in de vorm van cursus-

dagen. U kunt zich zowel voor de gehele leergang als voor de 

losse modules inschrijven.

• De prijs voor de gehele praktijkleergang is € 4.950,–,

 (vrijgesteld van btw)

• Per onderwijsdag is de prijs € 700,– (vrijgesteld van btw)

Inbegrepen zijn het onderwijsmateriaal, maaltijden, parkeren en 

consumpties. In het geval u de hele praktijkleergang volgt is 

eveneens deelname aan het tentamen en het slotdiner 

inbegrepen. 

Om het interactieve karakter van de praktijkleergang te waarborgen, 

geldt een maximum van 25-30 deelnemers. In geval van over - 

intekening heeft u voorrang als u aan de gehele praktijkleergang 

deelneemt.

Nederlands Instituut van Register Experts 
De praktijkleergang Zeeverzekering is erkend door het Nederlands 

Instituut van Register Experts (NIVRE). U kunt in totaal 6 PE-

punten toegekend krijgen voor deelname aan de leergang;per 

dagdeel worden 3 PE punten toegekend.

Nederlandse Orde van Advocaten
U kunt de NOvA verzoeken uw behaalde punten (1 uur onderwijs 

= 1 punt) te erkennen als PO punten. U ontvangt daarvoor van ons 

een certificaat van deelname waarop het aantal uren is vermeld, 

samen met een overzicht van het opleidingsprogramma. Wij 

kunnen niet vooraf NOvA punten toekennen voor deze 

praktijkleergang omdat de hoofddoelgroep niet uitsluitend 

bestaat uit advocaten.

Bijzonder aan deze praktijkleergang
• Een unieke, Rotterdamse, gespecialiseerde opleiding;

•  Georganiseerd in samenwerking met bedrijven en organisaties 

uit de branche;

•  U leert experts, juristen en niet-juristen, uit het vakgebied kennen;

•  De praktijkleergang wordt om het jaar aangeboden, in 

afwisseling met de Leergang Coassurantie & Verzekering

Kerndocent
Prof.mr. Frank Smeele is Hoogleraar Commercial Law en directeur 

van het Rotterdam Institute for Shipping & Transport Law (RISTL) 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Voor wie?
De praktijkleergang is interessant wanneer u werkzaam bent op 

het gebied van de zeeverzekering bij een verzekeraar, makelaar, 

assurantietussenpersoon, P&I Club, P&I vertegenwoordiger, 

rederij, bank, scheepswerf, expertisebureau, of in de advocatuur, 

rechterlijke macht of de rechtsbijstand.

Opleidingsniveau 
De praktijkleergang heeft een duidelijk juridische insteek. Om de 

leergang met succes te kunnen afronden is het wenselijk dat u 

een opleiding op WO niveau heeft voltooid en beschikt over enkele 

jaren praktijkervaring.

Ook deelnemers met een HBO en/of niet-juridische achtergrond 

en meerdere jaren praktijkervaring kunnen deelnemen aan de 

praktijkleergang. Om uw competenties en ervaringen in beeld te 

krijgen en aansluiting hiervan met de opleiding te verzekeren, 

verzoeken wij u een recent curriculum vitae mee te sturen.  

Wij nemen over uw deelname dan zo spoedig mogelijk contact 

met u op.

Waar 
De cursusdagen vinden plaats bij het kennis- en 

ontmoetingscentrum van de VNAB [met uitzondering van dag 2 

welke op de Erasmus Universiteit Rotterdam plaatsvindt].

Wanneer
De praktijkleergang bestaat uit 9 bijeenkomsten, welke in de periode 

van 17 november 2016 tot en met 16 juni 2017 op donderdagen 

en vrijdagen plaatsvinden:

Dag 1 donderdag 17 november 2016   14.00-22.15 uur

Dag 2 vrijdag 18 november 2016     09.30-16.45 uur

Dag 3 donderdag 12 januari 2017     14.00-22.15 uur

Dag 4 vrijdag 13 januari 2017     09.30-16.45 uur

Dag 5 vrijdag 17 februari 2017     09.30-16.45 uur

Dag 6 vrijdag 17 maart 2017     09.30-16.45 uur

Dag 7 vrijdag 7 april 2017     09.30-16.45 uur

Dag 8 vrijdag 21 april 2017     09.30-16.45 uur

Dag 9 vrijdag 19 mei 2017     09.30-16.45 uur

Het tentamen wordt op 16 juni 2017 afgenomen.

Studielast 
De Praktijkleergang Zeeverzekering is een intensieve leergang die 

veel zelfstudie en zelfwerkzaamheid van u vraagt. Ter 

voorbereiding op de collegedagen ontvangt u te bestuderen 



Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten, of heeft u vragen? Neem dan contact op met 

Arlette Geerlings, zij is de programmamanager van deze praktijk-

leergang. T 010 408 86 87, E geerlings@erasmusacademie.nl

Meer Informatie & Inschrijven
Inschrijven kunt u online doen via:  

www.erasmusacademie.nl/zeeverzekering

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

Partners
Deze opleiding realiseerden we in samenwerking met:

• Aon Risk Solutions

• Erasmus School of Law

• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

• Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE)

• Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en

 Effectenbedrijf (NIBE-SVV)

• Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht

• Port of Rotterdam

• Rotterdam Institute for Shipping & Transport Law (RISTL)

• Rotterdam Maritime Services Community

• Verbond van Verzekeraars

• Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB)

Over Erasmus Academie

Tijd voor verdieping

Ruimte maken om je ergens in te verdiepen, dat is voor ons tijd 

voor verdieping. Jezelf letterlijk tijd geven om nieuwe kennis, 

inzichten en vaardigheden op te doen. Tijd ook om geïnspireerd 

te raken. Zo ontstaan vernieuwende ideeën en verrassende 

perspectieven, heel motiverend. Voor uzelf en uw organisatie. 

Wij bieden kennisintensieve opleidingen voor professionals, 

een combinatie van wetenschappelijke theorie en praktische 

toepassing. Zo faciliteren wij innovatie.

Onze opleidingen zijn inhoudelijk gespecialiseerd en kwalitatief 

hoogstaand. U krijgt les van universitair docenten of erkende 

specialisten uit uw werkveld. Zij hebben de opleidingen mede 

ontwikkeld en begeleiden u bij het toepassen van de stof op 

uiteenlopende voorbeelden uit uw praktijk, of die van andere 

deelnemers. 

Voor wie

Voor iedereen met een universitaire of hbo-opleiding,  

of een vergelijkbaar werk- en denkniveau.

En voor iedereen die behoefte heeft aan tijd voor verdieping

Zo bereikt u ons

www.erasmusacademie.nl

info@erasmusacademie.nl

Telefoon: 010 408 18 39

(op werkdagen van 09:00-17:00) 

Twitter: @erasmusacademie

LinkedIn: www.linkedin.com/company/

erasmus-academie

Facebook: www.facebook.com/

erasmusacademie

Bezoekadres

Erasmus Universiteit Rotterdam

Complex Woudestein

Van der Goot (M)-gebouw, kamers M6-13/20

Burg. Oudlaan 50 

3062 PA Rotterdam

Bereikbaarheid

De EUR is zowel per openbaar vervoer  

(metro Kralingse Zoom, tram 7, 21 en 24) als 

per auto (A16, afslag Kralingen of Centrum) 

goed bereikbaar. 

Komt u als deelnemer met de auto, dan kunt u 

gratis gebruikmaken van de uitgebreide parkeer-

faciliteiten. Op www.erasmusacademie.nl/

contact leest u meer over bereikbaarheid  

en route.

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden vindt u op  

onze website. Een exemplaar kunnen wij u  

op verzoek toezenden.

Erasmus Academie bestaat sinds 1996. 

We zijn erkend door

CEDEO voor zowel maatwerk bedrijfs-

opleidingen als open bedrijfsopleidingen.

Nederlandse Orde van Advocaten 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs 


