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De Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) heeft 
onder meer ten doel de deskundige beroepsuitoefening door 
advocaten op het gebied van Insolventierecht te bevorderen. 
Om dit doel te bereiken organiseert INSOLAD zelf studiebij-
eenkomsten en opleidingen en verleent medewerking 
hieraan. Leden van de vereniging volgen een verplicht  
studietraject, waarvan de opleiding "Financiële 
Economie voor Insolventieadvocaten” een onderdeel is.

Deze opleiding wordt verzorgd door Erasmus School of Law 
en dient binnen vier jaar na het behalen van de Grotius-
opleiding Insolventierecht te worden gevolgd om het 
Insolad-lidmaatschap te mogen behouden. 

Doel van de opleiding
De insolventieadvocaat is de juridische deskundige op 
het gebied van financiële reorganisatie, faillissement en 
surseance van betaling. De doelstelling van de opleiding is 
om insolventieadvocaten systematisch begrip bij te 
brengen van  financiële aangelegenheden bij onder-
nemingen in discontinuïteit. Daartoe behoren:

• inzicht in de opzet van een financiële administratie en de
beginselen en regelgeving waaraan deze moet voldoen;

• het op basis van de administratie opstellen van balans
V&W-rekening en kasstroomoverzicht;

• het opstellen van een liquiditeitsprognose van een project
(kan ook zijn: een machine, goodwill, bedrijfsonderdeel of
bedrijf);

• Het op basis van die liquiditeitsprognose of anderszins
waarderen van dat project;

• inzicht in de opzet van onderzoek naar financiële
malversaties;

• inzicht in de rol van de externe accountant.

Inhoud programma 
De opzet van de opleiding is van dien aard dat een 
actieve participatie wordt vereist in de opleiding door middel 
van het maken van opdrachten (thuis en tijdens de 
bijeenkomsten) en door het schrijven van een paper die 
ook verdedigd moet worden. Overigens zal er ruim de 
gelegenheid zijn om tijdens de bijeenkomsten met de 
docenten van gedachten te wisselen en specifieke vragen te 
stellen. Deze opleiding heeft zowel een wetenschappelijk-
systematisch als praktisch karakter, zodat het geleerde 
in verschillende contexten kan worden toegepast. Deze 
opleiding biedt u een stevige bedrijfseconomomische basis 
voor de faillissementspraktijk.

Didactiek 
De onderwijsstof wordt behandeld in de vorm van hoor-
colleges. Tijdens de colleges krijgt u oefeningen uitgereikt, 
die u uitwerkt en die plenair worden besproken. Er vindt 
zonodig individuele begeleiding plaats bij een bespreking van 
knelpunten. Per bijeenkomst dient u één of meerdere 
opdrachten te maken, die u gecorrigeerd terugkrijgt. 

Toetsvorm en certificaat 
U ontvangt een certificaat indien de opleiding met goed gevolg 
is doorlopen. Naast de huiswerkopdrachten dient ter afsluiting 
van de opleiding samen met een andere cursist een korte 
paper over één van de behandelde  onderwerpen te worden  
geschreven en met goed gevolg te zijn verdedigd. Het 
eindresultaat wordt bepaald door de aanwezigheid op de 
bijeenkomsten, het huiswerk, de paper  en de verdediging 
ervan. Op de slotdag vindt de verdediging van de paper 
plaats, waarna een borrel en certificaatuitreiking plaatsvinden.

Opleidingskosten 
De kosten voor deze opleiding bedragen in het voorjaar 
2020 en het najaar 2020 €3.150,-. Deze prijs is inclusief het 
onderwijsmateriaal, de lunches, het welkomstdiner na de 
eerste bijeenkomst, de afsluitende borrel en parkeerkaarten.

Locatie 
De opleiding vindt plaats in het Novotel Brainpark 
Rotterdam, gelegen naast de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
De locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Deelnemers 
die met eigen vervoer komen, kunnen parkeren op het parkeer-
terrein van de opleidingslocatie en ontvangen een uitrijkaart. 
Cursisten kunnen indien gewenst, tegen een kortingstarief 
rechtstreek bij Novotel Brainpark Rotterdam hotelover-
nachtingen reserveren. De kosten voor de overnachting(en) en de 
eventuele annulering komen voor rekening van de cursist. De 
cursist dient zelf zorg te dragen voor de reservering en betaling.  

Toelatingseisen en voorkennis 
De opleiding is in beginsel alleen toegankelijk voor leden van 
INSOLAD, die met succes de Grotius Specialisatieopleiding 
Insolventierecht hebben afgerond. Heeft u vragen m.b.t. uw 
INSOLAD-lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van INSOLAD: secretariaat@insolad.nl of 
030-2595566. Voor overige vragen, zoals over de wijze 
van aanmelden, het programma en de cursusdata, kunt u 
contact opnemen met Erasmus Academie: 010-408217 of 
fei.esl@law.eur.nl. Erasmus Academie verzorgt namens 
Erasmus School of Law de organisatorische uitvoering van 
de opleiding.



Aantal deelnemers 
Maximaal worden 24 deelnemers tot de opleiding toegelaten 
om het interactieve karakter te behouden. Aanmeldingen 
boven dit aantal kunnen op verzoek op een wachtlijst 
worden geplaatst. De opleiding wordt jaarlijks in het voor- 
en najaar gegeven.  

Onderwijsmateriaal 
De kosten van het onderwijsmateriaal zijn bij de 
opleidingskosten inbegrepen. Het materiaal wordt vóór 
aanvang van de opleiding aan de deelnemers toegestuurd, 
zodat er goed voorbereid kan worden.  

Permanente opleiding Advocatuur 
Indien de opleiding geheel wordt 
bijgewoond, kunt u 27 studiepunten 
in het kader van de permanente 
opleiding voor de advocatuur 
van de Nederlandse Orde van 
Advocaten opvoeren. 

Stuurgroep 
• Prof. dr. A. de Bos RA (EUR)
• Mr. drs. A.C.W. Pijls (EUR)

Docenten 
• Prof. dr. A. de Bos RA (programmadirecteur)

Erasmus Universiteit Rotterdam
• Prof. dr. J.M.J. Blommaert,

Universiteit van Tilburg
• Drs. D. Bruin Slot RA

EY
•

•

Aanmelding 
Aanmelding geschiedt via Erasmus Academie: 
www.erasmusacademie.nl/insolad. 
Voor meer informatie m.b.t. het aanmelden kunt u 
contact opnemen met Erasmus Academie: 010-4082178 
of mailen naar: fei.esl@law.eur.nl. Na acceptatie van 
de aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging en 
overige informatie.  

Annulering 
In geval van annulering dient hiervan schriftelijk bericht 
te worden gegeven aan Erasmus Academie. Een 
plaatsvervanger kan deelnemen, mits dit in overleg 
Erasmus Academie geschiedt en dit uiterlijk drie weken 
voor aanvang van de opleiding is medegedeeld. Bovendien 
dient deze plaatsvervanger op de reservelijst voor de 
opleiding voor te komen. Indien geen plaatsvervanger 
aanwezig is, wordt bij annulering tussen twee en drie 
maanden voor aanvang van  de opleiding € 225,- aan 
kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee 
maanden voor aanvang van de opleiding wordt € 450 in 
rekening gebracht. Het doorschuiven van de aanmelding 
naar de eerstvolgenden opleiding wordt ook aangemerkt als 
annulering. 
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Dr. P.A.M. Diekman RA,
Erasmus Universiteit Rotterdam
Drs. G.J. Jordaan RA
Mr. drs. J. Kool,
Erasmus Universiteit Rotterdam

•



Meer informatie: 

Voor vragen met betrekking tot de inschrijving 
en organisatie van de opleiding neemt u contact op 
met: 

Erasmus Academie 

Postbu s 3178 
3000 DR Rotterdam 
Telefoon: 010 - 408  2178 
www.erasmusacademie.nl 

Contactpersoon: 
mr. Elma Kuipers 
E-mail: fei.esl@law.eur.nl

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap- 
en opleidingsvereisten neemt u 
contact op met: 

INSOLAD Vereniging Insolventierecht Advocaten

Dorp 53
3415 PC POLSBROEK 
Telefoon: 0182 - 307 586

www.insolad.nl 

Contactpersoon: 
mw. Waldien Burger 
E-mail: secretariaat@insolad.nl




