
NIEUW!NIEUW!
Notarissen zijn meestal betrokken bij een 
huwelijk, schenking, erfenis, oprichting van 
een vennootschap, woningaankoop, ... en 
volgen zo wat er beweegt in de samenleving. 
Ook de notariële sector evolueert mee, is in 
volle expansie en heeft dus nood aan goed 
opgeleide notariële medewerkers met kennis 
van zaken.

IETS VOOR JOU?
Je hebt een bachelordiploma Rechtspraktijk of een ander professioneel 
bachelordiploma met interesse in de juridische wereld. Of je werkt 
minimaal 1 jaar op een notariaat? Je bent op zoek naar een notariële 
praktijkverdieping? Dan is dit postgraduaat een voltreffer!

Indien je je kennis wil verruimen in één of enkele aspecten binnen het 
notariaat, kan je je ook inschrijven per module. 

Met de nieuwe modules ‘soft skills’ en ‘notariële praktijk’ word je 
klaargestoomd om de nodige competenties en vaardigheden te 
ontwikkelen die minimaal vereist worden. Ook wordt er de nodige 
aandacht besteed aan de digitalisering van vastgoedtransacties.

De verschillende theoretische modules bieden een dieper inzicht in de 
verschillende rechtstakken die zinvol zijn niet alleen in de juridische 
sector, maar ook in het bank- en verzekeringswezen, de vastgoedsector 
en in fi nancial- en consultancybedrijven.

HET PROGRAMMA

OPLEIDINGSONDERDELEN

ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN SP SEMESTER

Goederenrecht 3 1

Administratief & gerechtelijk 3 1

Notarieel vennootschapsrecht 3 1

Notarieel fi scaal recht 3 1

Notariële praktijk: opmaak 
standaardcontracten koop/verkoop 3 1+2

Notariële Soft Skills 3 1+2

Notariële inrichting & deontologie 3 2

Familierecht 3 2

Erfrecht 3 2

Aangifte van nalatenschap 3 2

Totaal aantal studiepunten 30

 De lessen worden als volgt georganiseerd:
 - dinsdagavond van 18u30 tot 21u: online
 - donderdagavond van 18u tot 21u30: on campus management  

 Diepenbeek 

POSTGRADUAAT 
NOTARIËLE PRAKTIJK



VOOR WIE?
• Professionals in IT, Jonge high potentials in IT business, …
• Leidinggevenden Hoger onderwijsinstellingen en onderwijzend 

personeel.
• Medewerkers van NGO’s.
• Journalisten en mediaspecialisten.
• Ondernemers.

MOVING 
MINDS

CONNECTING 
TALENTS

 WAAROM KIEZEN VOOR 
HET POSTGRADUAAT 
NOTARIËLE PRAKTIJK
AAN UCLL?- 

 Deze opleiding biedt je de mogelijkheid een accurate en actuele 
kennis van de notariële sector te verwerven. Diverse gastdocenten, 
met jarenlange beroepservaring in het werkveld, staan klaar om 
hun expertise met je te delen. Je krijgt op praktijkgerichte wijze 
inzicht in de diverse deeldomeinen van het notarieel recht, hetgeen 
jou, het notariskantoor en het cliënteel ten goede zal komen. Het 
postgraduaat is erkend door de Nationale Kamer van notarissen en 
het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars. 

ONTVANG TOT 30% SUBSIDIE 
VAN DE VLAAMSE OVERHEID 
DOOR BEROEP TE DOEN OP DE 
KMO-PORTEFEUILLE

PRAKTISCHE INFORMATIE
STARTDATUM
dinsdag 7 februari 2023

INSCHRIJVINGSGELD
€ 1950

DUUR VAN DE VOLLEDIGE OPLEIDING
één academiejaar van september t/m juni

PLANNING LESSEN
elke dinsdag online van 18u30 tot 21u en elke donderdag on 
campus van 18u tot 21u30, met examenperiode in januari en 
juni.

MEER INFO
• lis.colla@ucll.be

• ucll.be/studeren/verder-studeren/postgraduaat-notariële-
praktijk 

INSCHRIJVEN
ucll.be/inschrijven

Maak een afspraak voor een intakegesprek via:
lis.colla@ucll.be.

LOCATIE
Campus Diepenbeek


