
Juridische deskundigheid 
voor het onderwijs



Onderwijsrecht is een vak apart. Hetgeen met zich meebrengt dat specialisatie 

een vereiste is. Knegtmans Advocaten & Mediators is een van de weinige  

advocatenkantoren die beschikt over onderwijsrechtspecialisten. Al voor de duur 

van jaren worden scholengemeenschappen van klein tot groot geadviseerd, 

geïnformeerd en bijgestaan. Onderwijsrecht zien wij als een breed terrein. 

Van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en bestuursrecht tot interne vraagstukken 

(zoals bekostiging). De gemeenschappelijke noemer is dat wij dat doen voor 

onderwijswerkgevers, ouders, studenten,  medezeggenschapsraden en 

ondernemingsraden en alle mogelijke andere betrokkenen in het onderwijsveld. 

Onze jaren van ervaring en deskundigheid voorkomt vaak lange en tijdrovende 

procedures. Bij ons geldt: uw zaak is onze zorg! Wij nemen indien gewenst het hele 

traject bij u uit handen en leveren u de juiste speler voor uw onderwijsorganisatie.

Gematigd tarief

Wij begrijpen dat in het onderwijs andere (gereduceerde) tarieven voor juridische 

rechtshulp noodzakelijk zijn. Wij maken de drempel voor u graag lager.

Voor het onderwijs hanteren wij een speciaal uurtarief van €150,00 per uur. 

Wij staan bekend om onze deskundigheid, laagdrempeligheid en betrokkenheid. 

Vraag gerust naar een aantal recensies.

JURIDISCHE DESKUNDIGHEID VOOR HET ONDERWIJS

De juiste speler!



Gratis helpdeskservicee

Uniek is onze gratis helpdeskservice. Indien u een vraag heeft die u graag  

spoedig beantwoord ziet, dan kunt u kosteloos advies opvragen bij onze  

helpdesk. Een betrokken specialist staat u dan te woord.

Cursussen / trainingen

Voor onze klanten verzorgen wij regelmatig cursussen op het gebied van 

onderwijsrecht. De cursussen worden door onze specialisten gegeven op locatie, 

waarbij de groep van cursisten wordt gevormd door bestuursleden, rectoren en 

directie. De cursisten ontvangen uitgebreid cursus- en naslagmateriaal welke in 

de praktijk direct toepasbaar is.

www.knegtmansadvocaten.nl



Bladel

Sniederslaan 55

5531 EH, Bladel

T 0497 - 38 38 68

Bergeijk

Eijkereind 75

5571 EB, Bergeijk

T 040 - 207 60 76

Uw voordeel voor een 
cursus op locatie:

•  Uw personeel hoeft niet te reizen omdat wij de cursussen bij u “in-company” 

kunnen verzorgen;

•  Aantrekkelijke prijzen voor het onderwijs; 

•  Het is niet nodig dat u vooraf aangeeft wie de cursus gaat volgen. De omvang 

van de groep is bovendien niet bepalend voor de kosten, want wij rekenen 

een vast bedrag per training. U kunt dus zelf bepalen hoeveel u bespaart ten 

opzichte van cursussen waar per persoon betaald moet worden;

•   Het belangrijkste voordeel van onze cursussen zit hem echter in de kwaliteit: 

onze jarenlange expertise op het terrein van het onderwijsrecht garandeert  

dat u zowel over de geldende regelgeving, als aanpak en strategie deskundig 

en zorgvuldig geïnformeerd en geadviseerd zult worden. Na het volgen van  

de cursus zullen u en uw personeel met meer kennis van zaken en  

zelfvertrouwen de vaak ingewikkelde kwesties ter hand nemen.

Voor meer informatie over onze juridische dienstverlening of het verzorgen 

van (in-company) cursussen kunt u contact opnemen met ons kantoor: 

040-2076076 of per e-mail: info@knegtmansadvocaten.nl.

Contact 


