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Procederen in familiezaken anno 2023:  

tips & tricks van een familierechter 

 
 

              Prof. Mr. L. Coenraad 
 

 

│2 juni 2023 │6 PO NOvA │ 
│ hybride: fysiek op locatie in Amsterdam + via livestream │ 

│€ 425,- (fysiek) / € 399,- (livestream) │ 

incl. lesmateriaal & lunch │ 
 

 

● 

In deze praktijkcursus, verzorgd door een familierechter, staat om te 

beginnen actuele jurisprudentie over het familie(proces)recht cen-

traal, zoals in alimentatiezaken, verhuiszaken en jeugdbescher-

mingszaken. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het zorgvuldig 

en effectief stellen, betwisten en bewijzen. Hoe zit het bijvoorbeeld 

met het tijdig (of niet) overleggen van stukken? De omvang van 

stukken? Wie is belanghebbende en wie niet? En wanneer is een 

stelling voldoende onderbouwd? Op welke wijzen kan de bewijslast 

verlicht worden? Hoe voert de familierechter regie en waar moeten 

advocaten op letten? Na het volgen van deze cursus bent u weer bij. 
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De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is volop gelegen-

heid voor het stellen van vragen aan de docent, die zelf ervaren fa-

milierechter is in de rechtbank Rotterdam. 

 

● 

Deze cursus wordt verzorgd door Prof. mr. Lieke Coenraad, fami-

lierechter in de rechtbank Rotterdam en hoogleraar Privaatrecht, in 

het bijzonder Conflictoplossing aan de VU Amsterdam. 

 

● 

Datum en tijdstip: vrijdag 2 juni 2023, tussen 9.30-17.00 

Opleidingspunten: 6 PO NOvA, zowel bij fysiek als online deel-

name 

Cursuslocatie: fysieke deelname op locatie Novotel Amsterdam, 

Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (op 5 min. loopafstand 

van trein-/tramstation Amsterdam RAI). 

Cursusprijs: € 425,- ex. btw (fysiek, incl. lunch) / € 375,- ex. btw 

(livestream); incl. lesmateriaal.  

 

● 

Aanmelden/vragen 

per e-mail info@edulawopleidingen.nl 

via de website www.edulawopleidingen.nl (‘Aanmelden’ in menu) 

of telefonisch 06 10 29 72 28 
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mailto:info@edulawopleidingen.nl
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