LFS e-learning platform
Voordelen van een online leeromgeving zijn:
1. Tijd- en plaats onafhankelijk.
2. Sluit aan bij de gewoonte om informatie online te zoeken.
3. Je kan meer in je eigen tempo studeren en nadenken over teksten, filmpjes en bijdragen
van mededeelnemers dan in een face-to-face situatie mogelijk is.
De LFS zet het e-learning platform in ter voorbereiding op de klassikale bijeenkomst. Je
vindt er voorgeschreven literatuur, kennisclips, animaties, zelftests, huiswerkopgaven,
groepsopdrachten en meer. Een deel van deze stof zal klassikaal geheel niet meer aan
bod komen. Dat zijn de thuisstudiemodules. De andere stof bereid je zelfstandig of via
een groepsopdracht voor, zodat klassikaal de verdieping hierop kan worden aangebracht.
Daarnaast zet de LFS het e-learning platform ook in na de klassikale bijeenkomst, ter
voorbereiding op het afrondend examen. Je kan de powerpointpresentaties terugkijken,
stof opnieuw bestuderen, oefenexamens maken en via een forum vragen stellen aan mededeelnemers of docenten.
De klassikale bijeenkomst
De klassikale bijeenkomst is bedoeld om de kennis die je via het e-learning platform hebt
opgedaan te verdiepen en in praktijk te brengen. Het is dus niet de bedoeling om de
voorbereidende literatuur te herhalen of samen te vatten. Wel zal de docent lastige
huiswerkopgaven bespreken en testen of de lesstof is begrepen.
Burgerlijk recht
Dit vak kent 9 klassikale bijeenkomsten en 6 thuisstudiemodules.
LFS Burgerlijk recht vormt de basis van de leerlijn Burgerlijk recht. Het vak is breed opgezet en omvat zowel het algemene vermogensrecht als het burgerlijk procesrecht. Het
vak start met webmodules 1a en 1b op het terrein van (i) het algemene vermogensrecht
en (ii) het burgerlijk procesrecht. In de werkgroepen die volgen is veel aandacht voor de
dwarsverbanden tussen materieel recht en procesrecht. Belangrijke onderwerpen zijn
dagvaarding, kort geding, totstandkoming van overeenkomsten, nakoming / niet-nakoming, schade, beslag- en executierecht, goederenrecht en insolventierecht. Extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen die voor de praktijk van de LFS-kantoren van groot
belang zijn. Het vak wordt afgerond met een verplicht examen zoals vereist door de Orde
van Advocaten.
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Bestuursrecht
Dit vak kent 4 klassikale bijeenkomsten en 2 thuisstudiemodules.
De minor Bestuursrecht heeft tot doel de beginnende advocaat voldoende kennis bij te
brengen van de basisbegrippen en de belangrijkste leerstukken van het bestuursrecht en
de toepassing daarvan in de praktijk. Concreet komen in de minor bestuursrecht de volgende onderwerpen aan bod:
• Uniforme openbare voorbereidings(procedure) van besluiten;
• Bezwaarschriftprocedure en niet tijdig beslissen;
• Specifiek beroep en hoger beroep;
• Beroep bij de bestuursrechter;
• Voorlopige voorzieningen.
Het vak wordt afgerond met een verplicht examen zoals vereist door de Orde van Advocaten.
De Jaarrekening
Dit vak kent 4 klassikale bijeenkomsten.
De eerste twee bijeenkomsten staan in het teken van Financial Mindmap. Om het
geleerde van deze bijeenkomst in de praktijk te brengen speelt de deelnemer in de
weken er na de game Finance City. Inzicht in de jaarrekening en kennis van de formele
eisen zijn belangrijk voor advocaten die ondernemingen adviseren. Daarom wordt tijdens
het vak De Jaarrekening inzicht gegeven in de verwerking van transacties in de balans en
de winst- en verliesrekening. Vervolgens komt de totstandkoming en openbaarmaking
van de jaarrekening aan de orde. Daarna wordt stil gestaan bij de voorschriften voor de
inrichting van de jaarrekening en de rechts-vorderingen en aansprakelijkheden waarmee
ondernemingen te maken kunnen krijgen in verband met hun jaarrekening. Tevens
worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de jaarrekening van een bestaande
onderneming. Het vak wordt afgerond met een verplicht examen zoals vereist door de
Orde van Advocaten.
Ondernemingsrecht
Dit vak kent 4 klassikale bijeenkomsten, 1 thuisstudiemodule en 2 webmodules.
Het vak Ondernemingsrecht maakt deel uit van de leerlijn Burgerlijk recht. De
toetstermen van het vak zijn door de Orde van Advocaten vastgesteld. Extra
aandacht wordt besteed aan onderwerpen die voor de praktijk van de LFS-kantoren van
groot belang zijn, zoals fusies en overnames.
Het vak is uitgebreid met 2 webmodules. In de webmodule Mededingingsrecht maak
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je kennis met het ondernemingsbegrip en het begrip relevante markt, het kartelverbod,
civiele en bestuursrechtelijke handhaving en concentratietoezicht. In de webmodule Medezeggenschapsrecht maak je kennis met de Wet op de ondernemingsraden,
Overgang van onderneming en de SER-fusie gedragscode.
Belastingrecht
Dit vak kent 3 klassikale bijeenkomsten.
Het doel van het vak Belastingrecht is dat de deelnemers kennis verkrijgen van enkele
fundamentele fiscale begrippen waarmee vennootschappen te maken hebben. De hoofdonderdelen zijn de basis van de vennootschapsbelasting, de fiscale aspecten van het effectenrecht en fiscaal ondernemingsrecht. Je rondt het vak af met een verplicht LFS-examen.
Financieel toezichtrecht
Dit vak kent 1 klassikale bijeenkomst en 3 thuisstudiemodules.
Het doel van het vak Financieel toezichtrecht is dat de deelnemers kennis verkrijgen van
enkele fundamentele begrippen uit de Wet financieel toezicht en de daaraan verwante
regelgeving. Is een bepaalde partij, activiteit of transactie gereguleerd en onderworpen
aan toezicht onder het financieel toezichtrecht? En wat houdt dit in? Op een aantal onderdelen van het financieel toezichtrecht wordt nader ingezoomd. Hieronder vallen de
regels over het aanbieden van effecten, zoals aandelen en obligaties, en eventuele
notering op een gereglementeerde markt van effecten. Wanneer dient een prospectus
te worden gepubliceerd? Kan er gebruik gemaakt worden van een uitzondering op de
hoofdregel dat bij het aanbieden van effecten aan het publiek een prospectus moet
worden gepubliceerd? Er wordt ook dieper ingegaan op de regels uit het financieel
toezichtrecht die bij een overname in de financiële sector een rol spelen. Tevens komen
de bijzondere regels inzake beloning binnen de financiële sector (zoals de welbekende
bonuscap) aan de orde. Je rondt het vak af met een verplicht LFS-examen.
Informatie- en bewijsvergaring
Dit vak kent 4 klassikale bijeenkomsten.
Informatie- en bewijsgaring is het vervolg op dagdeel 2 van de Master Burgerlijk recht.
Het vak is voor de procespraktijk van centrale betekenis. Kennis van de wijze waarop de
feiten in kaart kunnen worden gebracht en waarop bewijsmiddelen kunnen worden verkregen en gebruikt zijn de basis voor succesvol adviseren en procederen.
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De eind- en toetstermen van het vak zijn door de Orde van Advocaten vastgesteld. Extra
aandacht wordt besteed aan onderwerpen die voor de praktijk van de LFS-kantoren van
groot belang zijn. Het vak wordt afgerond met een verplicht examen zoals vereist door de
Orde van Advocaten.
Financiering, zekerheden, insolventie
Dit vak kent 5 klassikale bijeenkomsten.
Het vak Financiering, zekerheden en insolventie maakt deel uit van de leerlijn Burgerlijk
Recht, waarbij dagdelen 1 en 3 aansluiten op respectievelijk dagdeel 10 en 9 van het vak
Burgerlijk Recht. In dit vak komen de hoofdlijnen van het insolventierecht, pand, hypotheek en eigendomsvoorbehoud, verhaalsbenadeling en verrekening, wederkerige overeenkomsten en de positie van vennootschapsorganen en aansprakelijkheden aan bod. Het
vak wordt afgerond met een verplicht examen zoals vereist door de Orde van Advocaten.
LFS Ethiek
Dit vak kent 3 klassikale bijeenkomsten die je volgt op je eigen kantoor.
De ethiek van het métier is voor advocaten van groot belang. Zo niet dagelijks dan toch
wekelijks doen zich in de praktijk situaties voor waarin beslissingen moeten worden genomen met een ethische invalshoek. Hoe ga ik om met informatie die ik van mijn cliënt
ontvang? Moet ik de wederpartij al dan niet over bepaalde ontwikkelingen informeren?
Moet ik doorvragen als mijn cliënt met een verzoek komt waarvan ik de reikwijdte niet
goed kan overzien? Moet ik doorvragen als een kantoorgenoot met zo’n verzoek komt?
Dient de vraag van de cliënt (indirect) een wettelijk geoorloofd of maatschappelijk verantwoord doel? Dreigt reputatieschade voor de cliënt, voor het kantoor of voor jezelf? Er bestaat een onmiskenbaar risico dat de advocaat die zich niet van vakethische complicaties
bewust is, die te veel vertrouwt op automatismen, fouten maakt. Soms hebben die
ernstige gevolgen voor de cliënt, voor zijn kantoor en voor zichzelf.
LFS Ethiek is ontwikkeld om bij de deelnemers bewustzijn over dit onderwerp aan te kweken en hen te leren dilemma’s op dit gebied te herkennen. Een tweede doelstelling is de
deelnemers een goede wijze van omgaan met dilemma’s van deze aard te leren. Zij zullen
moeten weten met wie zij over een concreet probleem kunnen spreken en op welke wijze
zij dat aan de orde kunnen stellen.
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