
Anker & Anker Opleidingen OrgAniseert in het jAAr 2018 
wederOm Actuele cursussen Op het gebied vAn 
het strAf(prOces)recht en het jeugdstrAf(prOces)recht. 

hAAl uw punten in uw eigen regiO Op een verrAssende lOcAtie!

bij Ons kunt u in één dAgdeel 4 pO-punten vergAren.
bij Ons stAAt persOOnlijk cOntAct hOOg in het vAAndel.

Hieronder een overzicht van de reguliere cursussen van januari t/m december 2018: 

24 januari  : Breda, Hotel Mastbosch
7 maart   : Haarlem
18 april   : Holten, Hoog Holten
17 mei (donderdag)  : Schiermonnikoog, Hotel Van der Werff}eendaagse cursus en nieuwe onderwerpen 
24 mei (donderdag)  : Schiermonnikoog, Hotel Van der Werff} idem
6 juni   : Maastricht, Château Neercanne} eendaagse cursus (zie foto)
7 juni (donderdag)  : Maastricht, Château Neercanne} idem
13 juni (o.v.)  : Maastricht, Château Neercanne} idem (bij voldoende deelnemers)
11 juli    : Zwolle, De Koperen Hoogte

19 september  : Antwerpen, Elzenveld (combikorting)
10 oktober   : Utrecht, Het Spoorwegmuseum
7 november  : Den Haag, Remise
21 november  : Amsterdam
12 december  : Rotterdam, Zalmhuis

en de cursussen Jeugdstraf(proces)recht in 2018:

7 februari   : Tilburg, Villa de Vier Jaargetijden
20 februari (dinsdag) : Meppel, Eetcafé De Beurs
21 maart   : Leeuwarden, Post Plaza (dit betreft een civiele jeugdcursus)
11 april   : Sittard, Hotel De Limbourg
4 juli   : Alkmaar, Het Gulden Vlies

12 september  : Arnhem
20 september (donderdag) : Antwerpen, Elzenveld (combikorting)
31 oktober  : Utrecht/Haarzuilens, Koetshuis de Haar}nieuwe onderwerpen
8 november (donderdag) : Den Haag, Remise
22 november (donderdag) : Amsterdam (dit betreft een civiele jeugdcursus)
28 november  : Tilburg (dit betreft een civiele jeugdcursus)
6 december (donderdag) : Amsterdam
19 december  : Rotterdam, Zalmhuis

De docenten zijn mr. dr. J. Boksem, mr. H. Anker en mr. W. Anker.

Voor alle cursussen geldt als aanvangstijd 13.00 uur. Bij aankomst zijn er voor de cursisten broodjes beschikbaar. Er zijn twee pauzes 
en de cursus eindigt om 17.30 uur. Vanaf  17.30 uur tot ± 18.30 uur wordt er gezamenlijk geborreld in de met zorg uitgekozen mar-
kante en sfeervolle etablissementen. De kosten bedragen € 440,= (excl. btw) per cursus. De kosten voor de civiele jeugdcursussen 
bedragen € 300,= (excl. btw) per cursus.
Aanmelding kan via onderstaande website.

Anker & Anker Opleidingen
Contactpersonen: mw. M.A. Nicolai-Hendriks en de heer C. Huisman
Postbus 324 | 8901 BC Leeuwarden
Tel. 058-2442500
Website: www.strafrechtcursussen.nl
E-mail: info@ankerenanker.nl


