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Specialiseer u
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In het kort
ǬǬEénjarige praktijkopleiding,
start maart 2020
ǬǬAfgelopen jaar gemiddeld
beoordeeld met een 7,6
ǬǬOnline leeromgeving met toegang
tot videoregistraties
ǬǬInclusief alle benodigde literatuur
ǬǬLocatie: Amsterdam
ǬǬ12 verplichte contactdagen
(4 hele dagen, 8 halve dagen)
ǬǬ4 optionele contactdagen
(halve dagen)
ǬǬGeaccrediteerd opleidingsinstituut
door de Nederlandse Orde van
Advocaten
ǬǬTe behalen PO-punten: 56
ǬǬPrijs: € 5.650,- excl. btw

Vrijwel elk rechtsgebied krijgt te
maken met vraagstukken rond
ICT, technologie en internet.
Een ICT-jurist moet hiermee uit de
voeten kunnen. Met de éénjarige
praktijkopleiding tot ICT-jurist
verwerft u grondige kennis en
skills op het gebied van ICT en
recht, met de focus op de contractspraktijk. De opleiding geeft u als
ICT-jurist meerwaarde door het
opdoen van unieke kennis over
ICT-recht, gecombineerd met de
durf deze toe te passen in de
praktijk.

Waarom ICT-jurist worden?

Het programma is afgestemd
op de laatste trends binnen het
ICT-recht. Momenteel zijn dit:
bescherming van persoonsgegevens, clouddienstverlening
en online zakendoen, waarbij
contracteren en adviseren als
rode draad fungeert en
technische kennis een
noodzaak is. Deze trends
binnen het praktijkgebied
vertalen zich naar de volgende
thema’s binnen de opleiding:
ǬǬIT en recht
ǬǬTechnologie
ǬǬContracteren
ǬǬAdviseren
ǬǬPrivacy en
persoonsgegevens
ǬǬE-commerce
ǬǬCloud en software
ǬǬOndernemen
ǬǬLegal tech

Een ICT-jurist is een jurist die zich bezighoudt met ICT- of internetrecht. We kunnen internetrecht – of iets breder, de ICT
– (vrijwel) zien als een levensbehoefte.
Het is uniek dat men juist hierbinnen heel
veel ruimte heeft om zelf de regels te
maken. Het internetrecht is namelijk niet
zwart-wit, maar meestal grijs: de achterliggende infrastructuur van diensten
bepaalt wat je wel en niet mag. De software is het recht: ‘‘Code is law’’, zoals
Lessig dat ooit formuleerde. En dat is
echt uniek.
Daarom is internetrecht een almaar
groeiend rechtsgebied. Internetdienstverleners krijgen nieuwe plichten (en
burgers nieuwe rechten), de inzet van
kunstmatige intelligentie en technologie
neemt toe, steeds meer apparaten worden
op internet aangesloten, bestaande diensten transformeren naar ICT, maar nieuwe
innovaties en ontwikkelingen roepen ook
weer nieuwe vragen op waar het recht
een antwoord op moet hebben. Daarvoor
hebben we ICT-juristen nodig zoals u.

Na de opleiding ICT-jurist, niveau juridisch
adviseur, bent u een ICT-jurist die:
ǬǬBeschikt over actuele en praktische
kennis over alle relevante rechts
gebieden die het ICT-recht aangaan
ǬǬBestaande internettechnologie
juridisch kan duiden
ǬǬPraktisch advies of een gepast
juridisch document kan opstellen
ǬǬZelfstandig een ICT-adviesvraag van
een klant kan vertalen naar een plan
van aanpak en dit binnen gestelde
kaders kan uitvoeren

Voor wie is de opleiding
toegankelijk?
De opleiding is toegankelijk voor wo
juristen die zich willen specialiseren in
het ICT-recht. Verdere specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. ICTRecht stelt
verder één gratis opleidingsplek beschikbaar aan een excellente masterstudent
Rechtsgeleerdheid die in onze jaarlijkse
masterclass voor studenten in november
2019, laat zien een sterke affiniteit met
internetrecht te hebben.
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Trainingsoverzicht

IT en recht

Binnen de kaders van de opleiding
ICT-jurist volgt de adviseur
verschillende trainingen.
De trainingen worden gegeven in
diverse werkvormen, waaronder:
workshops, interactieve
presentaties en het klassikaal
behandelen van casussen.
Op de volgende pagina’s staan
alle trainingen per thema
weergegeven.

Het onderwerp IT en recht legt
de basis voor de andere onder
werpen binnen de opleiding.
Deze trainingen behandelen in
vogelvlucht de belangrijkste
onderwerpen. Leerdoel voor
de adviseur is onderwerpen te
herkennen en te plaatsen binnen
de ICT en binnen het recht, om
van daaruit voort te bouwen in
latere trainingen.

IT en recht: basisbeginselen
Het ICT-recht is een breed vakgebied dat
sterk in ontwikkeling is. Het relatief nieuwe
karakter van het rechtsgebied en deze
snelle ontwikkelingen maakt dat de
adviseur zeer flexibel moet zijn en vaak
vanaf de basis of bij analogie een
inschatting moet maken.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬEen omschrijving geven van het
vakgebied van het ICT- en internetrecht
ǬǬDe belangrijkste knelpunten binnen dit
vakgebied duiden
ǬǬDe tien geboden van het internetrecht
(Lodder) toepassen
ǬǬIn een praktische casus een juridisch
correcte en technisch haalbare
oplossing formuleren

IT en recht: positie van tussenpersonen
Een belangrijke rol binnen de ICT is weggelegd voor tussenpersonen en platforms,
van internetproviders tot zoekmachines
en social media. Hun aantrekkingskracht
zorgt voor een grote machtspositie.
Tevens hebben zij in het recht een
bijzondere positie wat betreft
aansprakelijkheid naar derden.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe problematiek rond de machtspositie
van tussenpersonen beschrijven
ǬǬDe technische mogelijkheden van
tussenpersonen duiden, zoals API’s
en Platform-as-a-Service
ǬǬ De regels over aansprakelijkheid van
tussenpersonen vertalen naar de praktijk
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IT en recht: ICT en arbeidsrecht (optioneel)
Ook op het werk doet ICT zich steeds
meer gelden, en is het belangrijk om
werknemers hier goed over te informeren.
Een belangrijke factor is de impact van
privacywetgeving, met name de AVG.
ICT-hulpmiddelen maken vaak inbreuk op
de privacy van werknemers. Denk aan
monitoring en tracking van werknemers.
Wanneer mag dit? Maar ook andere zaken
zoals geheimhouding en de aansprakelijkheid van werknemers komen om de hoek
kijken als je te maken hebt met ICT op het
werk.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe beginselen rondom privacy op het
werk benoemen en toetsen aan de
belangen van werkgevers
ǬǬPraktische en technische oplossingen
voor veelvoorkomende knelpunten
omtrent privacy aanraden
ǬǬICT-reglementen en beleid aandragen
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IT en recht: tussencasus en eindcasus
Alle eerder behandelde stof wordt bij
elkaar gebracht in de tussencasus en de
eindcasus. De adviseurs werken deze in
kleine groepen uit met de focus op het
gebied van privacy, cloud of e-commerce.
Taak van de adviseur is om de technische
casussen op te lossen op een praktische
en deskundige wijze.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬZijn kennis uit de eerdere onderdelen
praktisch toepassen op een technische
casus
ǬǬDe uitkomst van de casus presenteren
aan de groep

“De opleiding omschrijf ik als
zeer nuttig, leerzaam en
interessant. Goede docenten.
De afwisseling is ook prettig
en de studielast niet te groot.
Er is veel ruimte voor eigen
inbreng gedurende de
trainingen. Ik zou de opleiding
zeker aanraden.”
- over opleiding ICT-jurist
2019/2020
Sophie Yocarini
Legal Counsel
bij Jobs & Media Group

Contracteren
Het onderwerp contracteren
fungeert als rode draad binnen
het ICT-recht. Naast algemene
aspecten van contracteren moet
de adviseur ook ICT-specifieke
aspecten mee kunnen nemen.
Aanname hierbij is dat contracten
veelal standaardwerk zijn en dus
met JuriBlox (onze SaaS-tooling)
gegenereerd worden tenzij speci
fiek maatwerk noodzakelijk is.

Contracteren: de basis
Contracteren ligt aan de wortel van een
groot deel van het ICT-recht.
ICT-contracten kennen verschillende
types, van softwarelicentie tot resellerovereenkomst en van algemene voorwaarden tot mantelcontract. Elk contract
vereist algemene aandachtspunten (onder
meer kwaliteit, aansprakelijkheid en intellectueel eigendom) en daarnaast specifieke
aspecten.

Contracteren: de verdieping
Contracteren in de ICT vereist bijzondere
aandacht, met name waar het gaat om
software. Van ontwikkeling tot licentie en
distributie en omgang met open source:
software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening.
Voortbouwend op de basistraining worden
de algemene aandachtspunten uitgewerkt
en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd.

Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe aandachtspunten van een
ICT-contract duiden in een casus
ǬǬDe belangrijkste typen ICT-contract
duiden en hun verschillen benoemen
ǬǬEen ICT-contract opzetten op
hoofdlijnen
ǬǬRekening houden met IE- en
privacyaspecten
ǬǬAansprakelijkheid beperken in een
overeenkomst

Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe beginselen van open source
bespreken
ǬǬVeelvoorkomende contracten (NDA,
overdrachtsakte, ontwikkelovereenkomst en mantelovereenkomst) in detail
behandelen
ǬǬAgile ontwikkeling van software
juridisch duiden
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Privacy en persoonsgegevens
Omgang met persoonsgegevens
en meer algemeen privacy is hét
speerpunt van de komende tien
jaar. De adviseur moet dan ook
een grondige kennis bezitten over
dit onderwerp.
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Privacy en persoonsgegevens:
de basis
In deze dagtraining wordt de AVG op
hoofdlijnen uitgewerkt om zo het kader
voor een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens te kunnen realiseren.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬToetsen wanneer gegevens persoonsgegevens zijn
ǬǬDe basisbeginselen van omgang met
persoonsgegevens benoemen
ǬǬDe vereisten voor de verschillende
grondslagen voor verwerking toetsen
ǬǬ Kernbegrippen rondom technische en
organisatorische beveiliging, DPIA’s en
privacy by design and default toepassen

Privacy en persoonsgegevens:
de verdieping
Privacywetgeving kent open normen en
grijze gebieden. Als ICT-jurist moet je deze
kunnen identificeren en op een deskun
dige en begrijpelijke wijze naar de praktijk
kunnen vertalen. Hierbij is diepgravende
kennis over de relevante technologie van
groot belang.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬHet gerechtvaardigd belang en doel
binding in de praktijk toepassen
ǬǬVaststellen wanneer iemand
verwerkingsverantwoordelijke of
verwerker is
ǬǬEen verwerkersovereenkomst opstellen
en toetsen
ǬǬEen DPIA uitvoeren op een praktijkcasus

Cloud en software
Alles wordt software, en alle
software gaat naar de cloud.
Deze twee trends zetten voor een
belangrijk deel de toon binnen de
ICT de komende jaren.

Cloud en software: softwarerecht
Om te kunnen adviseren over cloud en
software moet de adviseur software
kunnen kwalificeren en bekend zijn met de
relevante wetten en de contractspraktijk.
De adviseur moet creatief zijn en wetten
en regels vertalen, zodat ze zoveel mogelijk toepasbaar blijven op voortschrijdende
technologie.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe verschillende contractsvormen voor
software duiden
ǬǬDe wijze van contractsluiting (clickwrap,
shrinkwrap, handtekening) bij software
licenties duiden
ǬǬDe verschillende vormen van softwaredistributie duiden en hier contractueel
invulling aan geven
ǬǬDe juridische aandachtspunten in een
softwarelicentie aanstippen en
verwerken in een contract

Cloud en software: auteursrecht online
De botsing tussen auteursrechten en
internet is exemplarisch voor het internetrecht. Waar het auteursrecht staat voor
een individueel kopieerrecht, ziet men op
internet vrij kopiëren als een grondrecht.
Met name op het gebied van filesharing
heeft dit tot veel jurisprudentie geleid.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬ De beginselen van het auteursrecht
duiden en toepassen op internetcasussen
ǬǬDe belangrijkste excepties (citaatrecht,
parodie, thuiskopie) benoemen en op
hoofdlijnen toepassen
ǬǬHyperlink-jurisprudentie benoemen en
op hoofdlijnen toepassen
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Technologie
Een doeltreffende ICT-jurist heeft
een zeker niveau van technische
kennis nodig: internetprotocollen,
encryptie, SaaS- en cloudtechnologie, netwerken en Big
Data computing.
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Technologie: werking internet I
Technische kennis stelt de adviseur in
staat om de vertaalslag te maken van het
juridische naar het technische en vice versa.
In de huidige tijd waarbij ICT grotendeels
online wordt geleverd is kennis van de
werking van het internet daarbij cruciaal.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe werking van het internet uitleggen
ǬǬTechnische terminologie praktisch
toepassen
ǬǬDe techniek van veelvoorkomende
online diensten (waaronder security)
uitleggen

Technologie: werking internet II (optioneel)
In deze bloktraining wordt aan de hand
van de opgedane kennis bij deel I
ingegaan op verschillende scenario’s.
De adviseur dient zich bewust te zijn van
de impact van een malware besmetting en
onveilig online gedrag. Door te weten hoe
een hacker te werk gaat, ontwikkelt de
adviseur een mindset die genodigd is om
de risico’s in de eigen organisatie goed in
te schatten.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe kennis van ‘werking internet I’
toepassen in documenten en adviezen
ǬǬPraktijkkennis over techniek en
beveiliging delen met collega’s en
klanten
ǬǬ Inschatten wat de risico’s en impact zijn
van onveilig online gedrag en hacking

Technologie: cookies en tracking
Het gebruik van cookies en andere
tracking technieken is op internet aan
de orde van de dag. De achterliggende
technologie is daarbij zeer geavanceerd
en biedt vele mogelijkheden.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe werking van cookies kernachtig
omschrijven
ǬǬBasistechnieken voor opbouwen van
profielen beschrijven
ǬǬDe inzet van cookies voor marketing
en reclame duiden

Technologie: ICT-security
De hoeveelheid en gevoeligheid van de
gegevens die via internet en ICT worden
verwerkt, neemt iedere dag toe. Met het
belang en de waarde van de gegevens,
stijgen ook de prikkels voor onrechtmatige
toegang. Computerinbraken en datadiefstal
zijn aan de orde van de dag. Om deze
risico’s in te dammen, eisen steeds meer
wetten dat daadwerkelijk een adequate of
‘passende’ beveiliging wordt geïmplementeerd. Voor de ICT-jurist is kennis van de
basisbeginselen van informatiebeveiliging
dan ook van groot belang.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬUitleggen om welke drie kernonder
delen informatiebeveiliging draait
ǬǬDiverse beveiligingsstandaarden
benoemen en onderling plaatsen
ǬǬVoor diverse risico’s technische
beveiligingsmaatregelen benoemen

“Geweldig! Ik beleef veel
inspiratie, voldoening en plezier
aan de opleiding!” - over
opleiding ICT-jurist 2019/2020
Sandra Nascimento
Jurist en eigenaar
bij HAPPY LEGAL
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E-commerce
Elektronische handel is een steeds
groter deel van de Nederlandse
en internationale economie.
Kennis van de regels over
e-commerce is dan ook van groot
belang.
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E-commerce: informatieplichten
Bij online zakendoen gelden informatieplichten, ook als er enkel kennis wordt
geleverd. Er gelden verschillende
informatieplichten als er geleverd wordt
aan consumenten of als er geleverd wordt
aan bedrijven. Om dienstverleners hierbij te
ondersteunen moet de adviseur bekend zijn
met deze informatieplichten en weten hoe
er in de praktijk aan voldaan kan worden.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe belangrijkste informatieplichten voor
een bepaalde internetdienst aanwijzen
ǬǬControleren of een dienst voldoet aan
de geldende informatieplichten
ǬǬPraktische oplossingen aandragen
indien dit niet het geval blijkt

E-commerce: consumentenrecht en
algemene voorwaarden
Bij het (online) zakendoen wordt er veel
gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Voor het van toepassing verklaren en
wijzigen hiervan gelden specifieke regels.
Bij het online zakendoen wordt er (ook) ge
leverd aan consumenten. Dit is in vérgaande
mate dwingend gereguleerd met zeer specifieke voorschriften en dit heeft grote impact
op bedrijfsvoering en communicatie, zoals bij
de inrichting van een webshop.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬTerhandstelling van algemene
voorwaarden controleren
ǬǬControleren of een internetdienst
voldoet aan het geldende consumentenrecht online
ǬǬ Bij het opstellen of controleren van
documenten voor een consumentendienst
het online consumentenrecht toepassen
ǬǬSpecifieke ICT-dienstaspecten toetsen
aan de grijze en zwarte lijst voor
algemene voorwaarden

Adviseren
Kernkwaliteit van de adviseur is de
klant deskundig en praktisch te
kunnen adviseren vanuit juridisch
perspectief.

Adviseren: conflictmanagement (optioneel)
Een ICT-jurist krijgt met geschillen te
maken. Een goede adviseur is in staat om
geschillen te de-escaleren, en indien dit
niet (meer) mogelijk blijkt, moet hij of zij
op de hoogte zijn van de do’s and don’ts
mocht het tot een procedure komen. Denk
hierbij aan dossieropbouw, contact met de
verzekeraar en het wel of niet kiezen voor
alternatieve geschilbeslechting.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬOndersteunen bij het de-escaleren van
geschillen waar de klant bij betrokken
raakt
ǬǬAdviseren over de mogelijke keuzes
wanneer een geschil de juridische weg
neemt
ǬǬDossieropbouw faciliteren in het
geschiltraject

Adviseren: complex advies (optioneel)
Veel ICT-casussen kenmerken zich door
een grote mate van technische en juridische complexiteit. De adviseur moet in
staat zijn hier helder en gestructureerd over
te adviseren. De juridische implicaties
moeten vervolgens met gebruik van heldere
taal aan de klant worden teruggekoppeld.
Daarbij moet de adviseur creatief zijn en
alternatieve oplossingen kunnen
aandragen.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬ Gerichte vragen stellen aan een klant om
de benodigde informatie te verzamelen
ǬǬ Een complexe casus ordenen en op
hoofdlijnen juridisch duiden
ǬǬ Per onderdeel van de casus adviseren
over te nemen praktische maatregelen
om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving of het meedenken over een
passend verdienmodel
ǬǬ Zijn bevindingen in een toegankelijk
schriftelijk advies uiteenzetten
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Legal tech
Automatisering binnen de ICT is
meer dan alleen nieuwe software
of diensten. Legal technology of
legal tech zal de sector
transformeren. Documenten
worden met slimme hulpmiddelen
samengesteld, bestaand werk
verandert wezenlijk van aard en
de klassieke taken van de ICTjurist worden steeds vaker door
geautomatiseerde diensten
vervangen of aangevuld.
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Legal tech: inleiding
Legal tech is meer dan automatisering in
het recht. Nieuwe ontwikkelingen zoals
de blockchain, slimme contracten en AI
(kunstmatig intelligente systemen) zullen
de gehele sector transformeren. Welke
impact is op korte termijn hiervan te
verwachten, en wat zijn de gevolgen op
de lange termijn?

Legal tech: modulair contracteren
Opstellen van juridische documenten
doet de ICT-jurist natuurlijk met geschikte
tooling. Zo komt snel en effectief een
basisdocument tot stand dat vervolgens
tot maatwerk voor de klant kan worden
gevormd. In deze training wordt in
groepsverband gewerkt met onze
eigen JuriBlox tooling.

Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe kernbegrippen rondom legal
technology samenvatten
ǬǬWerking, voor- en nadelen van blockchain en slimme contracten duiden
ǬǬDe impact van legal technology voor
de praktijk schetsen

Na deze training kan de adviseur:
ǬǬContracten genereren en opslaan
ǬǬUpdates aan gegenereerde contracten
verwerken
ǬǬSjablonen aanpassen

Ondernemen
Om een ICT-ondernemer te
adviseren, is het van belang te
begrijpen hoe een ICTonderneming werkt en wat diens
kansen en uitdagingen zijn.

Ondernemen: online reclame en marketing
Reclame, direct marketing of meer
algemeen commerciële communicatie
vindt steeds vaker elektronisch plaats.
De wet stelt hier eisen aan, met name
wanneer die communicatie ongevraagd
wordt verstuurd. Zo gelden er informatieplichten en moet reclame eerlijk zijn.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe belangrijkste regels omtrent elektronische reclame toepassen
ǬǬIn de ICT-omgeving misleidende en
oneerlijke reclame-uitingen herkennen
ǬǬHerkennen wanneer voor commerciële
communicatie toestemming vereist is

Ondernemen: samenwerking in ICT
(optioneel)
ICT-ondernemers werken vaak samen met
elkaar of klanten om een bepaald product
te exploiteren, zoals bij de joint venture,
vof en agentuur. De adviseur moet deze
kunnen herkennen en de implicaties voor
de praktijk duiden, en natuurlijk een
passende overeenkomst opstellen.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe verschillende samenwerkingsvormen
onderscheiden en bijbehorende
voordelen en valkuilen voor
ICT-ondernemers onderscheiden
ǬǬOvereenkomsten voor de verschillende
samenwerkingsvormen opstellen

16 • Ondernemen

Ondernemen: fiscale aspecten van ICT
(optioneel)
Fiscale wetgeving is voor iedere onder
nemer van belang, en de ICT-ondernemer
is hierin geen uitzondering. De ICT-jurist is
geen fiscaal jurist, maar moet wel in de
kern kunnen benoemen welke fiscale
aspecten (zoals btw bij grensoverschrijdende digitale dienstverlening) spelen en in
welke richtingen oplossingen gezocht
kunnen worden.
Na deze training kan de adviseur:
ǬǬDe fiscale aspecten van ondernemen
binnen de ICT benoemen
ǬǬDe verschillende innovatievoordeelregelingen zoals de innovatiebox en
WBSO-regelingen schetsen en kansen
voor zijn klant aanwijzen
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“De opleiding wordt gegeven
door deskundige docenten, die
hun kennis van de praktijk combineren met nodige skills om de
informatie aan de cursisten over
te dragen. Tijdens de cursusdagen is er voldoende ruimte
om vragen te stellen. Het
contact met andere juristen
vind ik waardevol. Ik kan deze
opleiding zeker aanbevelen in
mijn netwerk.” - over opleiding
ICT-jurist 2019/2020
Jan-Kees Karels
Jurist
bij Wolleswinkel Advocaten
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Evaluatie opleiding ICT-jurist 2019/2020
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“De opleiding is breed opgezet. Veel
aspecten van het ICT-recht komen aan de
orde. De verschillende achtergronden van
de deelnemers nodigen uit tot levendige
discussies waarvoor veel ruimte wordt
geboden. De vakinhoudelijke kwaliteit van
de trainingen vind ik goed! De trainers zijn
goed thuis in hun onderwerp, gaan discussies niet uit de weg en hun passie geeft
mij veel energie. Ik zou de opleiding zeker
aanbevelen aan andere juristen. Het
belangrijkste dat ik heb geleerd is dat ik
nu uit kan leggen wat de gevolgen zijn
van verschillende ICT-contracten en dat
ICT-recht veel meer omvat dan ICTcontracten. Verder heb ik zelf belangrijke
ICT-contracten opgesteld waarbij ik de
opgedane kennis goed kon gebruiken.”

ak

“Na de masteropleiding Recht & Management te hebben afgerond, zocht ik naar
een specialisatie. Ik ben reeds 20 jaar
werkzaam in de ICT dus het lag voor de
hand daar iets mee te gaan doen. Van de
juristen van Achmea hoorde ik veel positieve reacties over de ICTRecht Academy.
De opleiding vind ik zeer breed, alle facetten van het ICT-recht komen aan de orde,
een aantal in vogelvlucht bijvoorbeeld
ondernemen en adviseren, en een aantal
uitgebreider, zoals privacy en persoonsgegevens. De trainingen waarbij de AVG
werd besproken, waren voor mij het
belangrijkst. Dit onderwerp werd goed en
met voldoende praktijkvoorbeelden
behandeld. Na deze trainingen ging ik dan
ook echt met een goed gevoel de trein in
en bedacht ik me dat ik hier morgen
meteen wat mee kon gaan doen.”

Wat vinden onze
deelnemers?

vo

Deelnemer opleiding
ICT-jurist 2019/2020

Te
m

Deelnemer opleiding
ICT-jurist 2019/2020

te

Paulien Boerkamp
Senior adviseur Juridische Zaken

Pr

Roel Hendriksen
Risk & Compliance
bij Achmea

Ru
im

Deelnemers aan
het woord
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Gemiddeld beoordeeld
met een 7,6
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Docenten
De juridische trainingen worden
gegeven door een of meerdere
academisch opgeleide juristen van
adviesbureau ICTRecht. Iedere
trainer is gespecialiseerd in het
desbetreffende onderwerp.
Technisch georiënteerde
trainingen worden verzorgd door
branchespecialisten.

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur ICTRecht
en opleidingsdirecteur
expertise: IT en recht in brede zin,
contracten, software en privacy

Dimmen Smolders

Senior juridisch adviseur CIPP/E & CIPT
expertise: privacy

Jorden Bailey

Juridisch adviseur CIPP/E
expertise: privacy

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur CIPP/E
expertise: privacy en arbeidsrecht

Daniëlle van Ginkel

Juridisch adviseur
expertise: e-commerce

Uw hoofddocenten zijn:

Philip van der Weijde

Senior juridisch adviseur
expertise: cloud en contracten

Bram de Vos

Senior juridisch adviseur
expertise: cloud computing,
fintech en contracten

Martijn Michael

Juridisch adviseur
expertise: techniek, cloud en contracten

Sari Jansen

Juridisch adviseur
expertise: cloud, contracten en zorg

Niels Winters

Directeur JuriBlox
expertise: legal tech

Naast de hierboven getoonde docenten, kunt u ook andere juristen van adviesbureau ICTRecht treffen als docent van een training.
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Wie is de ICTRecht
Academy?
De opleiding ICT-jurist wordt
georganiseerd door ICTRecht
Academy.
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Organisatie

Adviescommissie

ICT-jurist en blogger Arnoud Engelfriet,
algemeen directeur bij ICTRecht, is
initiatiefnemer van de ICTRecht Academy
en eindverantwoordelijk voor de training
en. Arnoud verzorgt zelf vele trainingen en
geeft sturing aan de overige docenten bij
het samenstellen van de inhoud van de
trainingen.

De externe adviescommissie van ICTRecht
Academy bestaat uit de volgende
gerenommeerde advocaten:

Opleidingscoördinator Alisa Schurink is
het aanspreekpunt van de opleidings
afdeling. Alisa is verantwoordelijk voor
de organisatie, voorbereiding en evaluatie
van de trainingen.

Arnoud Engelfriet

Alisa Schurink

Hendrik Struik

Rocco Mulder

Itte Overing maakt als opleidingsmanager
een doorvertaling van de ICTRecht
Academy naar de juridisch adviseurs
binnen ICTRecht, zodat het kennisniveau
intern ook continu up-to-date blijft.

Itte Overing

Lex Bruinhof

Hendrik Struik was partner binnen
praktijkgroep IE/TMT van CMS Derks
Star Busmann. Hij treedt regelmatig op
als arbiter in IT-zaken en is raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof
Amsterdam en ’s-Hertogenbosch.

De adviescommissie beoordeelt en
evalueert de opleiding en de inhoud van
het cursusaanbod.

Geaccrediteerd
opleidingsinstituut

Door de Nederlandse Orde van Advocaten
is de ICTRecht Academy erkend als
opleidingsinstelling in het kader van de
PO (Onderhoud Vakbekwaamheid). Dat
geeft ons de bevoegdheid om opleidingsRocco Mulder is advocaat en curator sinds punten (PO) toe te kennen, die advocaten
1987 en voornamelijk actief op het gebied in het belang van het onderhoud van hun
van het insolventierecht. Hij is partner bij
vakbekwaamheid dienen te behalen.
Pot Jonker Advocaten te Haarlem.
Lex Bruinhof is advocaat bij Wieringa
Advocaten te Amsterdam en is daarnaast
één dag per week verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam als docent
van o.a. auteursrecht en informatierecht.
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Wat is uw kennis
niveau van het
ICT-recht?
Doe de quiz!
Als uitdaging en om uw kennisniveau te
bepalen, hebben wij drie quizvragen voor
u opgesteld. De modelantwoorden vindt u
op pagina 31.

1 Naar de cloud
Een softwarebedrijf laat haar software
opnieuw bouwen zodat deze aangeboden
kan worden als cloudversie. Zij wil hiervoor haar softwarelicentie (EULA) laten reviseren, maar heeft weinig budget. Welke
clausules zou u in ieder geval aanpakken?
a. De licentieverlening, de duur en de
aansprakelijkheid.

2 Tot in lengte van dagen
Wanneer bij een software-as-a-service
(SaaS) dienst de voorwaarden geen prijswijzigingsbeding bevatten, en daarnaast
geen einddatum voor de dienstverlening
noemen, is de dienstverlener dan gehouden
tot in lengte van dagen dezelfde prijs te
bieden?

3 Informatieplichten
Een clouddienstverlener laat consumenten
online een takenlijst beheren. Zij betalen
hiervoor maandelijks een vast bedrag.
Aan welke informatieplichten moet deze
dienstverlener in ieder geval voldoen?

a. Volledige informatie over de identiteit
(statutaire naam, adres, KvK, btw).

b. De licentieverlening, uitvoering van updates en de duur van de overeenkomst.

b. Informatie over het herroepingsrecht.

c. Beschikbaarheid van de software, duur
en aansprakelijkheid.

c. Na het sluiten van de overeenkomst
informatie verstrekken over o.a. de
identiteit, herroepingsrecht en klachtenprocedure.

d. Beschikbaarheid van de software,
uitvoering van updates en de duur
van de overeenkomst.

d. Alle hierboven genoemde punten.gina
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Maart 2020

Agenda
Trainingen worden aangeboden
in drie vormen:
• bloktrainingen van 2 uur
• dagdeeltrainingen van 4 uur
• dagtrainingen van 6 uur
Trainers onder voorbehoud. Gedurende
de opleiding kunnen hierin wijzigingen
worden aangebracht.

Di 3
IT en recht: basisbeginselen
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
Technologie: werking internet I
Trainer: Martijn Michael | bloktraining
Di 24
E-commerce: informatieplichten
Trainer: Daniëlle van Ginkel | bloktraining
Legal tech: inleiding
Trainer: Niels Winters | bloktraining
April 2020
Di 14
Contracteren: de basis
Trainers: Bram de Vos & Sari Jansen
dagtraining
Mei 2020
Do 7
Privacy en persoonsgegevens: de basis
Trainers: Dimmen Smolders & Beryl
Hetharia | dagtraining

Do 28
Technologie: cookies en tracking
Trainer: onze partner Relay42
dagdeeltraining
Juni 2020
Do 4
Ondernemen: online reclame en marketing
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
IT en recht: tussencasus
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
Di 9
Contracteren: de verdieping
Trainers: Bram de Vos & Sari Jansen
dagtraining
Di 23
Privacy en persoonsgegevens:
de verdieping
Trainers: Dimmen Smolders & Jorden
Bailey | dagtraining
Ma 29 juni t/m do 2 juli 2020
Tussentoets

September 2020

November 2020

Do 3
Technologie: werking internet II
(optioneel)
Trainer: onze partner Certified Secure
dagdeeltraining

Di 10
IT en recht: ICT en arbeidsrecht (optioneel)
Trainers: Demi Grandiek & Jay
Remmelzwaal | dagdeeltraining

Do 17
Cloud en software: softwarerecht
Trainers: Bram de Vos & Kim Groot
dagdeeltraining

Di 17
IT en recht: positie van tussenpersonen
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
Technologie: ICT-security
Trainer: onze partner BMGrip | bloktraining

Oktober 2020

Januari 2021

Di 6
Adviseren: conflictmanagement (optioneel)
Trainer: onze partner LAWFOX | bloktraining
Ondernemen: samenwerking in ICT
(optioneel)
Trainer: Philip van der Weijde | bloktraining

Di 12
Adviseren: complex advies (optioneel)
Trainer: Bram de Vos | bloktraining
Ondernemen: fiscale aspecten van ICT
(optioneel)
Trainer: onze partner C&B More
bloktraining

Di 27
Cloud en software: auteursrecht online
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
Legal tech: modulair contracteren
Trainers: Niels Winters & Marco Caspers
bloktraining

Di 19
E-commerce: consumentenrecht en
algemene voorwaarden
Trainer: Daniëlle van Ginkel | bloktraining
IT en recht: eindcasus
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
Ma 25 t/m do 28 januari 2021
Eindtoets
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Voorwaarden en
invulling
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Voorbereiding en studiebelasting Trainingsduur en locatie

Online omgeving

Algemene voorwaarden

Privacy en persoonsgegevens

De voorbereiding en studiebelasting in
uren is als volgt:

Voor deelnemers is een e-learning omgeving beschikbaar. Hiermee kunt u uw
voortgang bijhouden, videoregistratie van
trainingen terugkijken en toetsen en aanvullend studiemateriaal downloaden. Ook
kunnen deelnemers binnen deze
omgeving onderling discussiëren.

De kosten voor de opleiding bedragen
€ 5.650,- excl. btw. De kosten dienen in
één keer te worden voldaan.

Wij stellen de privacy van onze cursisten
voorop en gebruiken de gegevens van
deelnemers alleen voor het verzorgen van
de opleiding. Zonder aparte toestemming
sturen wij deelnemers geen reclame of
andere ongevraagde communicatie.

Verplicht

Optioneel

56

16

Verdeeld over
4 dagen en
8 dagdelen
Verdeeld over
4 dagdelen

Voorbereiding 40
De optionele uren betreffen extra onderwerpen die naar keuze kunnen worden
toegevoegd. Deze worden apart op het
certificaat vermeld. De uren voorbereiding
betreffen inlezen en maken van huiswerk
voor verplichte onderdelen en zijn een
schatting.

Trainingen worden aangeboden in drie
vormen: bloktrainingen (2 uur), dagdeeltrainingen (4 uur) en dagtrainingen (6 uur,
plus lunch). Blok- en dagdeeltrainingen
zijn desgewenst ook als webinar te volgen
in eigen tijd.
Alle trainingen vinden plaats in Amsterdam.
Er wordt gevarieerd tussen drie trainings
locaties die allemaal goed bereikbaar zijn
met de auto of met het openbaar vervoer:
WTC Zuidas, UP Office Building en NoMa
House.

Studiemateriaal en e-learning
Deelnemers ontvangen een uitgebreid
boekenpakket plus readers met relevante
juridische artikelen. Het boekenpakket zit
bij de opleiding inbegrepen en omvat
onder meer de populaire naslagwerken
Handboek ICT-contracten, De AVG:
Artikelsgewijs commentaar en de
Wettenbundel Internetrecht.

Tussentoets en eindtoets
De opleiding wordt afgesloten met een
digitale tussentoets, een eindcasus en een
digitale eindtoets. De tussentoets geeft u
inzicht in uw voortgang. Actieve bijdrage
aan de eindcasus en een voldoende
voor de eindtoets is een vereiste om het
certificaat “ICT-jurist, juridisch adviseur”
te krijgen. Voor meer informatie zie het
examenreglement.

Interne deelnemers
De opleiding ICT-jurist bestaat uit twee
niveaus: juridisch adviseur en senior
juridisch adviseur en wordt gevolgd door
iedere jurist van adviesbureau ICTRecht.

Indien meerdere personen van hetzelfde
kantoor of dezelfde organisatie deel
nemen, geldt een kortingstarief van 10%
voor iedere deelnemer. Deze korting is
niet stapelbaar.

Informatie wordt niet aan derden verstrekt
tenzij dat nodig is voor de opleiding of
wettelijk verplicht is.

De opleiding gaat gegarandeerd door en
alle data staan vast. Alleen in uitzonderlijke Het volledige privacyreglement verstrekken
gevallen worden individuele trainingen
wij u bij uw inschrijving. Neemt u alstublieft
verplaatst.
contact op met onze opleidingscoördinator
als u nog vragen heeft of uw wettelijke
U kunt uw inschrijving kosteloos annuleren rechten wilt uitoefenen.
tot twee weken voor de start van de opleiding. Daarna is annulering mogelijk tot
twee weken na de uitslag van de tussentoets, in welk geval 50% van de opleidingskosten aan u worden terugbetaald.
Er worden deelcertificaten verstrekt voor
het reeds afgeronde deel. Vervanging is
tot de datum van de tussentoets mogelijk
in overleg met de opleidingscoördinator.
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Antwoorden
kennisquiz

1 C. Beschikbaarheid is absoluut de kern
van cloud-dienstverlening. Duur speelt
ook een zwaarwegende rol, omdat bij het
beëindigen van de clouddienst de ontvanger per direct niet meer kan werken daarmee. Het doorvoeren van updates draagt
bij aan kwaliteit en veiligheid en is daarom
eveneens belangrijk.
2 Nee. Zie ECLI:NL:HR:2013:BZ4163;
duurovereenkomst is in beginsel opzegbaar. De leverancier kan dus opzeggen en
een nieuw aanbod met nieuwe prijs doen.
Mogelijk moet wel schadevergoeding en/
of lange opzegtermijn worden geboden.
3 D. Het betreft hier een consumentenovereenkomst op afstand. De dienstverlener moet derhalve alle genoemde
punten actief benoemen (art. 6:230m lid 1
sub b BW: identiteit en sub h: herroeping;
art. 6:230v lid 7 BW: nazenden van deze
informatie).
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Opleiding ICT-jurist 2020/2021
Niveau juridisch adviseur
Online proeftraining volgen
of meer weten?
Neem dan contact op met onze
opleidingscoördinator Alisa Schurink
via e-mail: academy@ictrecht.nl
of telefoonnummer: 020 663 19 41.

Drie eenvoudige manieren om
u aan te melden:
ictrecht.nl/academy
academy@ictrecht.nl
020 663 19 41

Volg ons op:
@ICTRechtAcademy

