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Specialiseer u
tot senior ICT-jurist

In het kort
ǬǬEénjarige praktijkopleiding,
start maart 2020
ǬǬAfgelopen jaar gemiddeld
beoordeeld met een 7,9
ǬǬOnline leeromgeving met toegang
tot videoregistraties
ǬǬInclusief alle benodigde literatuur
ǬǬLocatie: Amsterdam
ǬǬ16 verplichte contactdagen
(halve dagen)
ǬǬ3 optionele contactdagen
(halve dagen)
ǬǬGeaccrediteerd opleidingsinstituut
door de Nederlandse Orde
van Advocaten
ǬǬTe behalen PO-punten: 64
ǬǬPrijs: € 6.350,- excl. btw

Vrijwel elk rechtsgebied krijgt te
maken met vraagstukken rond ICT,
technologie en internet. Een senior
ICT-jurist moet hiermee uit de
voeten kunnen. Met de éénjarige
praktijkopleiding tot senior 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 senior ICTjurist meerwaarde door het opdoen
van technische en juridische kennis
van het ICT-recht.

Waarom senior 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 senior 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 senior ICT-juristen nodig zoals u.

Na de opleiding ICT-jurist, niveau senior
juridisch adviseur, bent u een senior ICTjurist die:
ǬǬEen grondig niveau aan kennis en skills
heeft binnen het ICT-recht
ǬǬZelfstandig klanten kan adviseren en
begeleiden
ǬǬBuiten kaders kan treden indien nodig
ǬǬRelevante maatwerkdocumenten kan
opstellen en contracten kan uitonderhandelen

Voor wie is de opleiding
toegankelijk?
De opleiding is toegankelijk voor wojuristen die zich willen specialiseren in het
ICT-recht en al enkele jaren ervaring als
praktijkjurist hebben. Enige voorkennis is
noodzakelijk.
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Trainingsoverzicht
Binnen de kaders van de opleiding
senior ICT-jurist volgt de senior
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.

IT en recht
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
senior 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: internationale aspecten
Kernaspect van IT en internet is het internationale karakter. Dit vereist dan ook
een goede kennis van de internationale
aspecten van IT en recht. Welke rechter
is bevoegd, welk recht is van toepassing
en welke gevolgen heeft dat voor een
overeenkomst of onrechtmatige daad?

IT en recht: cybercrime (optioneel)
Hoewel de ICT-jurist primair gericht is op
de civiele praktijk, spelen aspecten van
strafrecht een niet te verwaarlozen rol.
Computercriminaliteit is een belangrijk
risico voor iedere activiteit op internet.
Ook kunnen innovaties op internet
onbedoeld tegen de strafwet aanlopen.

Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬToepasselijk recht en bevoegde rechter
bepalen in een ICT-casus
ǬǬPassende rechts- en forumkeuzes aandragen voor een contractuele situatie
ǬǬPraktische oplossingen voor jurisdictievraagstukken formuleren

Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬBasisdelicten cybercrime duiden
(computervredebreuk, aftappen, denial
of service, phishing, virussen, gegevensdiefstal)
ǬǬHet fenomeen ethisch hacken plaatsen
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IT en recht: netneutraliteit (optioneel)
Netneutraliteit is het beginsel dat internettoegangsproviders alle internetverkeer
gelijk behandelen. Dit beginsel ligt aan
de basis van een open internet. Internet
providers blijken echter verdienmodellen
toe te (willen) passen waarbij internet
verkeer niet gelijk wordt behandeld.
Omdat dit de vrijheid van eindgebruikers,
innovatie en een gelijk speelveld op internet zou beperken, is in Nederland, de EU,
de VS en diverse andere staten wetgeving
aangenomen die netneutraliteit beschermt.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬGemotiveerd toelichten wat het principe
van netneutraliteit inhoudt en voor wie
dit van belang is
ǬǬBekende prikkels signaleren om
netneutraliteit niet te respecteren
ǬǬ Nederlandse en Europese wetgeving
over netneutraliteit duiden en toepassen

Contracteren • 7

IT en recht: ICT en gezondheidsrecht
Vraagt u zich af wat de regels zijn voor het
uitwisselen van medische gegevens online
en hoe men moet werken in de cloud? U
leert het tijdens deze training over ICT,
beveiliging & privacy in de zorg.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬToelichten wat de standaard IT-contracten in de zorg zijn (zoals BOZ en AIVG)
en de verschillende belangen van de
zorgaanbieder en ICT-dienstverlener
ǬǬWet- en regelgeving benoemen voor
zorgaanbieders die op elektronische
wijze (medische) persoonsgegevens
verwerken
ǬǬToelichten aan welke regels zorgaanbieders (en hun ICT-dienstverleners)
moeten voldoen wanneer zij elektronisch medische gegevens uitwisselen
ǬǬ Aan welke beveiligingseisen de gebruikte
ICT-systemen moeten voldoen

IT en recht: tussencasus en eindcasus
Alle eerder behandelde stof wordt bij
elkaar gebracht in de tussencasus en
eindcasus. De senior adviseurs werken
deze in kleine groepen uit met de focus op
het gebied van privacy, cloud of
e-commerce. Daarbij zijn buiten kaders
treden en vernieuwende inzichten zeer
gewenst. De groepen bespreken hun
uitkomsten centraal in een interactieve
discussie met de gehele groep.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬZijn kennis uit de eerdere onderdelen
praktisch toepassen op een technische
casus
ǬǬDe uitkomst van de casus bediscussiëren met de groep

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

Contracteren: ICT-valkuilen
Het contractenrecht is een kerndeel van het
werk als ICT-jurist. Binnen en buiten de ICT
kent elk contract standaard onderwerpen
in het kader van het vermogensrecht
en het verbintenissenrecht zoals
ontbinding, opschorting en (fatale)
termijnen. Binnen de ICT kennen deze
onderwerpen specifieke valkuilen.

Contracteren: onderhandelen
ICT-dienstovereenkomst
Bij ICT-dienstverlening is het contract
cruciaal, nu er vrijwel geen wettelijke rege
lingen zijn om op terug te vallen. Minstens
zo belangrijk is de wijze van onderhandelen
over de dienst: wat moet worden geborgd,
wat is essentieel voor welke partij, en
welke terugvalposities zijn er zoal?

Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬAlgemene juridische figuren (zoals
beëindiging en opschorting) op een
passende manier inkleden in een
ICT-contract
ǬǬBijzondere risico’s binnen ICT-contracten
signaleren en een oplossing aandragen

Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬ Uitgangspunten voor een ICT-dienst
overeenkomst kiezen gegeven een casus
ǬǬDe belangen van licentiegever én licentienemer herkennen en waar nodig
beargumenteren
ǬǬVerschillende onderhandelstijlen
herkennen en hierop inspelen
ǬǬOp een praktische en oplossings
gerichte wijze onderhandelen om tot
een compromistekst te komen
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Contracteren: aanbesteden (optioneel)
Contracten bij de overheid worden langs
een bijzondere route gesloten: de aanbesteding. Het aanbestedingsrecht zit dan
ook vol met bijzondere valkuilen en randvoorwaarden, die van groot belang zijn
voor een succesvolle overeenkomst met
een overheidspartij. Bijzondere aandacht
geldt daarbij voor ICT-diensten en de
daarbij gebruikte inkoopvoorwaarden
(zoals ARBIT en GIBIT).
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬDe verschillende aanbestedingsprocedures op hoofdlijnen onderscheiden
ǬǬSignaleren dat er aanbesteed moet
worden
ǬǬValkuilen bij ARBIT, GIBIT en andere
standaard overheidsvoorwaarden
benoemen
ǬǬRisico’s voor ICT-dienstverlening bij
aanbestedingstrajecten signaleren en
contractueel borgen in een aanbestedingstraject

Privacy en persoonsgegevens • 9

“Een zeer goede opleiding
voor juristen die meer kennis
willen vergaren op gebied van
ICT-, IE-, en privacyrecht. De
opleiding stelt je als jurist in
staat een brug te slaan tussen
het juridische en het tech
nische aspect, en zodoende
(betere) juridische advisering
weg te zetten bij ICT-cliënten.”
- over opleiding senior
ICT-jurist 2019/2020
Niels Ista
Juridisch adviseur
bij ABAB Juristen

Privacy en persoonsgegevens
Omgang met persoonsgegevens
en meer algemeen privacy is hét
speerpunt van de komende tien
jaar. De senior adviseur moet dan
ook grondige kennis bezitten over
dit onderwerp.

Privacy en persoonsgegevens:
verwerkersovereenkomst
De verwerkersovereenkomst is de
juridische borging in de relatie tussen
een verantwoordelijke en een verwerker
in de omgang met persoonsgegevens.
Vaak wordt hierbij een standaarddocument
gebruikt. De uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de
daarnaast bestaande documenten, zoals
een SLA of licentieovereenkomst.

Privacy en persoonsgegevens:
omgang met datalekken
Datalekken en misbruik van persoons
gegevens staan hoog op de agenda
gezien de recente wetgeving hieromtrent.
De senior adviseur moet hierin kunnen
adviseren, zowel in omgang met ontstane
lekken alsook in het voorkomen van
toekomstige lekken.

Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬ Beveiligingsincidenten duiden als
datalek (of niet) en bepalen of het lek
Na deze training kan de senior adviseur:
gemeld moet worden bij de autoriteit en
ǬǬDe toepasselijkheid van een verwerkers
de betrokkene
overeenkomst bepalen
ǬǬEen stappenplan formuleren voor
ǬǬVerwerkersbepalingen op maat snijden
afhandeling van een datalek
om aan te sluiten bij een overeenkomst
ǬǬ Een inschatting maken van een potentieel
ǬǬOnderhandelen ten behoeve van de
datalek en een plan van aanpak
verwerker of verantwoordelijke, de jurist
formuleren om dit lek preventief te dichten
is bekend met de belangen van beide
partijen en kan beide kanten
beargumenteren
ǬǬPraktische invulling geven aan de
vereisten uit privacywet- en regelgeving
en richtsnoeren van toezichthouders
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Privacy en persoonsgegevens:
ǬǬPrivacy by default-eisen toetsen aan
DPIA en privacy by design/default
een functioneel ontwerp of design
Privacy in de ICT brengt nieuwe
ǬǬ Besluiten of het uitvoeren van een DPIA
aandachtspunten met zich mee. Drie
verplicht is, een keuze voor een model
belangrijke aandachtspunten zijn de
maken en zorgen dat alle vereiste
begrippen privacy by design en privacy
elementen in een DPIA worden behandeld
by default en het uitvoeren van data
ǬǬDe consequenties uit privacywetgeving
protection impact assessments (DPIA’s).
vertalen naar praktisch advies
Deze begrippen en het uitvoeren van
DPIA’s zullen centraal staan bij
ontwikkeling en gebruik van ICT-systemen.
Hoe kan privacy worden meegenomen
in een ontwikkeltraject, hoe borgt men
adequate privacy-instellingen in het
gebruik en hoe wordt een en ander
praktisch en juridisch correct vastgelegd?
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬDuiden wat onder privacy by design
en privacy by default wordt verstaan
ǬǬPrivacy by design-eisen formuleren in
een ontwikkeltraject
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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: open source software
Open source is de verzamelnaam voor
alle soorten software die gratis wordt
aangeboden onder voorwaarden die vrij
gebruik toestaan. Daar zitten wel unieke
randvoorwaarden aan, met name wanneer
de software wordt aangepast of her
gebruikt. Dit model blijkt in de praktijk
zeer succesvol; er is vrijwel geen software
pakket of -dienst op de markt dat geen
gebruik maakt van open source. Tegelijk
roepen die unieke randvoorwaarden
unieke risico’s op, met name vanuit
dag-tot-dag compliance oogpunt.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬDe principes van open source duiden
ǬǬDe bekendste open source licenties en
hun risico’s globaal omschrijven
ǬǬIn een concrete casus de impact van
verschillende open source op een
softwarepakket duiden en tot een
advies komen

Cloud en software: principes van Agile
Binnen de Agile methode voor software
ontwikkeling wordt zwaar ingezet op de
relatie tussen ontwikkelaar en opdrachtgever.
Harde afspraken en vooraf vastgelegde
deadlines en functionaliteiten zijn minder
van belang. Dit roept nieuwe vragen op
voor het ontwikkelcontract: hoe leg je vast
dat partijen fijn samenwerken en wel zullen
zien hoe het resultaat eruitziet?
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬDe basisbeginselen van de Agile en
waterval methodieken formuleren
ǬǬHet Agile ontwikkelproces vertalen naar
een serie stappen voor een ontwikkel
overeenkomst
ǬǬIn een praktijkoefening Agile werken
ǬǬVeelvoorkomende valkuilen bij Agile
contracteren duiden en oplossen
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Cloud en software: beschikbaarheid van
clouddiensten
Outsourcing naar de cloud brengt enorme
afhankelijkheid mee. Gebruikers van
clouddiensten moeten daarom altijd
afspraken maken over beschikbaarheid.
Verlies van data of dienst kan immers
leiden tot bedrijfsdiscontinuïteit. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen tijde
lijke onbeschikbaarheid en definitieve
onbeschikbaarheid. De eerste situatie kan
met een goede service level agreement
(SLA) worden opgevangen, de tweede
vereist exit- of continuïteitsafspraken.

Technologie • 13

Cloud en software: elektronisch
identificeren en contracteren
Contact met overheden en het sluiten van
contracten tussen commerciële partijen
onderling of met consumenten vindt
steeds vaker plaats op het internet. Een
aandachtspunt daarbij blijft het identifi
ceren en valideren van handtekeningen.
Om het vertrouwen in, en de daadwerke
lijke betrouwbaarheid van het online
contracteren verder te vergroten, is er op
Europees niveau wetgeving uitgegeven.

Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬBepalen welke elektronische identificatiemiddelen van welk niveau nodig zijn
Na deze training kan de senior adviseur:
(binnen de EU) om toegang te kunnen
ǬǬEen risico-inschatting maken en bepalen
hebben tot overheidsdiensten en
welke afspraken in het kader van de besemi-overheidsdiensten
schikbaarheid gemaakt moeten worden
ǬǬ Beoordelen of, en met gebruik van
ten behoeve van de afnemer
welke vertrouwensdienst elektronisch
ǬǬDe leverancier adviseren over de impact
overeenkomsten gesloten kunnen worden
en risico’s voor zijn bedrijfsvoering van
de juridische afspraken over beschikbaarheid

“Het belangrijkste dat ik heb
geleerd tijdens de opleiding is dat
ICT-problematiek een integrale aanpak vraagt. Door de interactie van
ICT met vele rechtsgebieden moet
eerst een breed kader worden neergezet. Door de opgedane kennis
tijdens de opleiding ben ik in staat
om met een breder blikveld naar de
processen van mijn klanten te kijken
en daardoor lacunes te ontdekken
die eerder onbenoemd bleven.”
- over opleiding senior ICT-jurist
2019/2020
Frank Sonsma
Directeur en jurist
bij API_Privacy B.V.

Technologie
Een doeltreffende ICT-jurist heeft
een zeker niveau van technische
kennis nodig: internetprotocollen,
encryptie, SaaS- en cloudtechnologie, netwerken en Big
Data computing.

Technologie: Bitcoin en de toekomst
van geld
De cryptovaluta Bitcoin heeft voor een
kleine revolutie binnen de internettechnologie gezorgd. Voor het eerst was er een
praktisch bruikbaar digitaal equivalent van
contant geld. Daarnaast bleek de onderliggende technologie - blockchain - voor
vele nieuwe toepassingen bruikbaar en is
daar nu sprake van een ware hype. De
komende jaren zullen een belangrijke
groei van zowel Bitcoin en haar alternatieven als blockchain laten zien. Voor een
goed begrip van Bitcoin is het essentieel
een stap terug te doen en de rol van geld
in de maatschappij te leren kennen, en
Bitcoin daarbinnen te kunnen plaatsen.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬDe rol en toekomst van geld duiden
ǬǬDe principes achter Bitcoin formuleren
ǬǬJuridische uitdagingen voor Bitcoin
analyseren
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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.

Adviseren • 15

E-commerce: digitale dienstverlening
Steeds meer diensten worden langs
elektronische weg geleverd. Van online
discussies en spelletjes tot bemiddeling
of levering van content. Elektronische
diensten zijn vaak niet gebonden aan
landsgrenzen, waardoor ze te maken
hebben met verschillende btw-regels. De
meeste overeenkomsten kunnen ook digitaal worden gesloten, al dan niet met
gebruik van een elektronische handtekening.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬInformatieplichten bij digitale dienst
verlening toetsen
ǬǬRelevante wetgeving voor digitale
diensten aanwijzen en de impact
daarvan bespreken
ǬǬRechtsgeldigheid en bewijskracht
elektronische handtekening toetsen
in de praktijk

Adviseren

Adviseren: uitvoeren bedrijfsscan
(optioneel)
Het geven van een passend juridisch advies vereist naast een juridische analyse
ook een inventarisatie van het bedrijf van
de klant. Aan de hand van casussen met
verschillende personae wordt een inven
tarisatie en plan van aanpak opgesteld.

In deze trainingen leert de senior
adviseur een klantvraag te
vertalen naar gewenste juridische
documenten, adviezen en andere
resultaten. Dit wordt opgeleverd
als een offerte en plan van aanpak
Na deze training kan de senior adviseur:
afgestemd op de klant.

ǬǬVoor een bedrijf relevante te inventariseren aspecten aanwijzen
ǬǬBevindingen vertalen naar een plan
van aanpak met prioritering

Adviseren: conflictmanagement
(optioneel)
Een ICT-jurist is in staat om geschillen te
de-escaleren, en indien dit niet (meer)
mogelijk is, moet de ICT-jurist op de hoogte zijn van de do’s and don’ts mocht het tot
een procedure komen. Hierbij moet de
ICT-jurist bekend zijn met zijn persoonlijke
stijl, weten welke strategie juist is in welke
situatie en moet hij ervaring hebben met
het toepassen van gesprekstechnieken
die daarbij aansluiten.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬEen complex geschil de-escaleren
indien haalbaar
ǬǬEen complex geschil beheersen en de
voor de klant passende strategie kiezen
voor het geschil binnen de eigen stijl
van de senior adviseur
ǬǬSamenwerken met een advocaat
wanneer het geschil tot een juridische
procedure leidt
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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.

Legal tech • 17

Legal tech: modellen en templates
Middels de JuriBlox-tooling worden
juridische documenten opgesteld. Een
senior adviseur is daarbij in staat nieuwe
sjablonen op te stellen en standaard
bepalingen te redigeren voor gebruik in
dergelijke sjablonen. Zo kan hij effectief
zijn kennis uitdragen aan collega’s.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬStandaardbepalingen invoeren in
contract tooling software
ǬǬEen sjabloon opzetten voor een
juridisch document
ǬǬRelevante keuzes daarin aanbrengen
en bijbehorende vragen formuleren

Legal tech: slimme contracten en
blockchain
De blockchain is simpel gezegd een
decentraal bijgehouden fraudebestendig
kasboek waarin kan worden bijgehouden
of en wanneer bepaalde transacties hebben plaatsgevonden. Een slim contract is
zo opgesteld dat er op basis van die in de
blockchain vastgelegde transacties, een
bepaalde handeling zal plaatsvinden.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬDe werking van de blockchain en
slimme contracten in de praktijk
doorgronden
ǬǬImpact van slimme contracten op
dienstverlening schetsen
ǬǬJuridische en beleidsmatige vragen
duiden over slimme contracten

Legal tech: AI in het recht
Artificial Intelligence (AI) oftewel kunst
matige intelligentie rukt ook in het recht
steeds meer op. Door data-analyse en
statistische modellen is software in staat
om juridische casussen te duiden om zo tot
uitspraken of adviezen te komen. De wijze
waarop dit gebeurt, is echter wezenlijk
anders dan die menselijke juristen gewend
zijn. Een goed begrip van deze verschillen
en de impact daarvan is voor de senior
adviseur dan ook van groot belang.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬDe werking van AI op hoofdlijnen
schetsen
ǬǬKernbegrippen als vals positief, vals
negatief, precisie en vangst duiden
ǬǬMogelijkheden voor AI in het recht en
de risico’s duiden

“De specialisatieopleiding geeft je
een verdieping op het ICT-recht
waarbij regelmatig de link naar de
praktijk wordt gelegd. Hierdoor is de
opgedane kennis vrijwel direct toepasbaar en daarnaast krijg je ook de
mogelijkheid om over praktijkvoorbeelden te sparren met de docenten
en medecursisten. Deze combinatie
van theorie en praktijk maakt dat ik
de opleiding van harte aanbeveel.”
– over opleiding senior ICT-jurist
2019/2020
Robert Kam
Privacy Officer
bij Visma Connect
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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: verschillende klanten,
verschillende aanpak
Om ICT-ondernemers goed te kunnen
adviseren, is het van belang om bekend
te zijn met juridische risico’s en belangen
van verschillende afnemers. Wat hebben
deze afnemers nodig en wat zijn de gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering van
de leverancier? Belangrijk daarbij is de
(bedrijfs-)cultuur van deze verschillende
afnemers en het te verwachten technisch
niveau (‘ontzorgen’) bij de afnemer.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬMeedenken met de leverancier over
het verdienmodel van zijn onderneming
zodat dit aansluit bij juridische risico’s
en belangen van zijn doelgroep
ǬǬJuridische actiepunten formuleren zoals
aangepaste algemene voorwaarden of
nieuw op te zetten documenten
ǬǬDe juridische risico’s en belangen signaleren voor de afnemer en adviseren bij
de juridische vertaling daarvan

Ondernemen: verdienmodellen en
financiering
Geld verdienen kan op vele manieren,
zeker binnen de ICT waar innovatieve
modellen snel getest en gerealiseerd
kunnen worden. Denk aan abonnementen,
betalingen middels credits of advertentie
gebaseerde modellen. Een belangrijke rol
hierbij speelt de investeerder zoals de
venture capitalist: de financiering van
ICT-diensten is niet altijd eenvoudig.
Na deze training kan de senior adviseur:
ǬǬGebruikelijke verdienmodellen
benoemen
ǬǬJuridische aspecten van deze modellen
vertalen naar praktische stappen
ǬǬVeelvoorkomende wijzen van
financiering van een onderneming
benoemen en de juridische implicaties
daarvan praktisch duiden
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“Als jurist en ondernemer vind ik het heel
belangrijk dat ik goed kan communiceren
met andere disciplines. Deze opleiding
helpt mij om de juiste informatie inhoudelijk af te stemmen met de betrokken IT-ers
en zorgt dat wij elkaar begrijpen. Daardoor
kan ik mijn klanten beter adviseren over
belangen en risico’s. Daarnaast spreekt de
opzet van de opleiding mij erg aan: kleinschalige trainingen waarbij de theorie
wordt geduid vanuit de juridische adviespraktijk. Er is veel ruimte voor interactie en
je wordt uitgedaagd om zelf het grote
plaatje te overzien. Ik zou de opleiding
zeker aanbevelen aan iedere jurist die
interesse heeft in ICT en recht en die zich
als adviseur en contractjurist verder wil
ontwikkelen.”

Evaluatie opleiding senior ICT-jurist 2019/2020
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“De opleiding behandelt diverse onderwerpen en geeft zo een breed en actueel
overzicht van wat er komt kijken bij het
ICT-recht. Ik zou de opleiding aanbevelen
aan mensen die zich met het ICT-recht
bezighouden (of met onderdelen ervan),
en zich verder willen bekwamen in het
vakgebied. Het ICT-recht is bij nieuwe
ontwikkelingen vaak nog niet uitgekris
talliseerd, waardoor je als ICT-jurist stelling
moet durven nemen zonder dat er wets
artikelen of jurisprudentie zijn die deze
stelling volledig kunnen staven. Je moet
durven pionieren. Dit is een van de
belangrijkste inzichten die ik heb op
gedaan. De opleiding heeft mij voorzien
van meer zelfvertrouwen om die positie
als pionier in te nemen. De vakinhoude
lijke kwaliteit van de trainers vind ik daarnaast goed. Ik heb het idee dat alle
trainers enthousiast zijn.”

Wat vinden onze
deelnemers?

vo

Deelnemer opleiding
senior ICT-jurist 2019/2020

Te
m

Deelnemer opleiding
senior ICT-jurist 2019/2020

te

Deelnemers aan
het woord

Jurist en eigenaar
bij Jurist Plus

Pr

Dian van Horrik

Privacyjurist
bij PrivaLegal

Ru
im

Marjolein van der Heide

Gemiddeld beoordeeld
met een 7,9
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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

Itte Overing

Directeur ICTRecht Cloud & E-commerce
en opleidingsmanager intern
expertise: cloud, software en zorg

Bram de Vos

Jay Remmelzwaal

Senior juridisch adviseur
expertise: cloud computing,
fintech en contracten

Juridisch adviseur CIPP/E
expertise: privacy en arbeidsrecht

Arend Jan Wiersma

Daniëlle van Ginkel

Jorden Bailey

Juridisch adviseur CIPP/E
expertise: privacy

Uw hoofddocenten zijn:

Mathieu Paapst

Directeur ICTRecht Groningen
expertise: overheid en ICT,
ICT-aanbestedingsrecht en blockchain

Esther Flierman

Senior juridisch adviseur
expertise: cloud, e-commerce, privacy en
conflictoplossing

Senior juridisch adviseur
expertise: blockchain,
cryptocurrency en techniek

Juridisch adviseur
expertise: e-commerce

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 trainingen.
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

Hendrik Struik

Alisa Schurink

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 opleidingspunten (PO) toe te kennen, die advocaten
Rocco Mulder is advocaat en curator sinds in het belang van het onderhoud van hun
1987 en voornamelijk actief op het gebied vakbekwaamheid dienen te behalen.
van het insolventierecht. Hij is partner bij
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 33.

1 Indiase klantenservice
Een webwinkel wil haar klantenservice uitbesteden en heeft een bedrijf in India
gevonden dat dit goedkoop en effectief
kan doen. Het bedrijf moet hierbij natuurlijk persoonsgegevens ontvangen van de
klanten van de webwinkel. Partijen hebben
een verwerkersovereenkomst gesloten.
Welke grond kan de webwinkel het beste
hanteren voor de doorgifte?
a. Aanwijzing van India als adequaat derde land door de Europese Commissie.
b. Uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen.
c. Noodzaak in verband met de uitvoering
van de koopovereenkomst.
d. Een modelovereenkomst (model contractual clauses).

2 Mijn data terug!
Een bedrijf slaat klantgegevens op bij een
SaaS-dienstverlener in een online CRM
pakket. Contractueel wordt afgesproken
dat het bedrijf eigenaar is van de klant en
steeds op eerste verzoek toegang tot een
kopie van de data moet krijgen. Na een
prijsverhoging ontstaat onenigheid, en het
bedrijf weigert de verhoging te betalen.
De dienstverlener sluit daarop de toegang
tot het pakket. Kan het bedrijf nu een
kopie van de data vorderen?

3 De ex-coaches
Twee vennoten hebben jaren samen
gewerkt in een coachingpraktijk, waarbij
ze op social media vele duizenden berichten
hebben geplaatst met tips, creatieve
suggesties en zelfbedachte inzichten. Dit
is gebeurd vanaf het account onder naam
van de vennootschap onder firma. Met
ruzie gaan zij nu uit elkaar, en beiden
willen zelfstandig de praktijk voortzetten.
Aan wie komen de auteursrechten op de
social mediaberichten volgens de wet toe?
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Maart 2020

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

Do 5
IT en recht: internationale aspecten
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
E-commerce: digitale dienstverlening
Trainer: Daniëlle van Ginkel | bloktraining
Do 26
Cloud en software: open source software
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
Technologie: Bitcoin en de toekomst
van geld
Trainer: Arend Jan Wiersma | bloktraining
April 2020
Di 7
Contracteren: ICT-valkuilen
Trainers: Esther Flierman & Bram de Vos
dagdeeltraining
Do 16
Privacy en persoonsgegevens:
verwerkersovereenkomst
Trainers: Jorden Bailey & Jay
Remmelzwaal | dagdeeltraining

Di 21
Ondernemen: verschillende klanten,
verschillende aanpak
Trainer: Esther Flierman | dagdeeltraining
Mei 2020
Do 14
Legal tech: modellen en templates
Trainers: Niels Winters & Marco Caspers
dagdeeltraining
Do 19
Ondernemen: verdienmodellen en
financiering
Trainer: onze partner Wielen de Leeuw
dagdeeltraining
Juni 2020
Do 11
Cloud en software: principes van Agile
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
IT en recht: tussencasus
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining

Do 18
Contracteren: onderhandelen
ICT-dienstovereenkomst
Trainers: Arnoud Engelfriet & Bram de Vos
dagdeeltraining
Do 25
Legal tech: slimme contracten en
blockchain
Trainer: Arnoud Engelfriet
dagdeeltraining

Ma 29 juni t/m do 2 juli 2020
Tussentoets
September 2020
Di 1
IT en recht: cybercrime (optioneel)
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
Adviseren: uitvoeren bedrijfsscan
(optioneel)
Trainer: Esther Flierman | bloktraining

Di 8
Cloud en software: beschikbaarheid van
clouddiensten
Trainer: Itte Overing | dagdeeltraining

Di 24
IT en recht: ICT en gezondheidsrecht
Trainers: Itte Overing & Sari Jansen
dagdeeltraining

Oktober 2020

Januari 2021

Do 8
Privacy en persoonsgegevens: omgang
met datalekken
Trainer: Beryl Hetharia | dagdeeltraining

Do 7
Contracteren: aanbesteden (optioneel)
Trainer: Mathieu Paapst | dagdeeltraining

Do 29
Adviseren: conflictmanagement
(optioneel)
Trainer: onze partner LAWFOX
bloktraining
IT en recht: netneutraliteit (optioneel)
Trainer: Matthijs van Bergen | bloktraining
November 2020
Do 5
Cloud en software: elektronisch
identificeren en contracteren
Trainer: Iris de Groot | dagdeeltraining

Do 14
Privacy en persoonsgegevens: DPIA
en privacy by design/default
Trainers: Beryl Hetharia & Linde Mensink
dagdeeltraining
Do 21
Legal tech: AI en het recht
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining
IT en recht: eindcasus
Trainer: Arnoud Engelfriet | bloktraining

Do 28 januari 2021
Eindtoets
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Voorwaarden en
invulling
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Voorbereiding en studiebelasting Trainingsduur en locatie

Online omgeving

Interne deelnemers

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

Verplicht

64

Optioneel

12

Verdeeld over
16 dagdelen
Verdeeld over
3 dagdelen

Voorbereiding 45
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 twee
vormen: bloktrainingen (2 uur) en dag
deeltrainingen (4 uur). Desgewenst zijn
alle trainingen 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 schriftelijke eindtoets, op locatie.
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,
senior juridisch adviseur” te krijgen. Voor
meer informatie zie het examenreglement.

Algemene voorwaarden
De kosten van de opleiding bedragen
€ 6.350,- excl. btw. De kosten dienen in
één keer te worden voldaan.
Indien meerdere personen van hetzelfde
kantoor of dezelfde organisatie deelnemen,
geldt een kortingstarief van 10% voor iedere
deelnemer. Deze korting is niet stapelbaar.
De opleiding gaat gegarandeerd door en
alle data staan vast. Alleen in uitzonderlijke
gevallen worden individuele trainingen
verplaatst.
U kunt uw inschrijving kosteloos annuleren
tot twee weken voor de start van de op
leiding. 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.

Privacy en persoonsgegevens
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.
Informatie wordt niet aan derden verstrekt
tenzij dat nodig is voor de opleiding of
wettelijk verplicht is.
Het volledige privacyreglement verstrekken
wij u bij uw inschrijving. Neemt u alstublieft
contact op met onze opleidingscoördinator
als u nog vragen heeft of uw wettelijke
rechten wilt uitoefenen.
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Antwoorden
kennisquiz

1 D. India is niet aangewezen als adequaat land, en een noodzaak voor gebruik
van dit bedrijf is er ook niet binnen de overeenkomst. Uitdrukkelijke toestemming is
natuurlijk altijd mogelijk, maar dit is niet
werkbaar omdat deze kan worden geweigerd of ingetrokken. Hoe kan de winkel
klantenservice bieden aan partijen die geen
toestemming geven?
2 Nee. Weliswaar is afgesproken dat zij
eigenaar is van de data en dat zij recht
heeft op een kopie, maar dit zijn contractuele afspraken. De dienstverlener heeft de
overeenkomst opgeschort wegens wanbetaling. Daarmee zijn al deze afspraken
ook opgeschort.
3 De VOF. Auteursrechten op creatieve
werken zoals social mediaberichten komen
in beginsel toe aan de feitelijk maker (art. 1
Auteurswet). Volgens artikel 8 Aw wordt een
vennootschap echter aangemerkt als maker
indien zij “een werk als van haar afkomstig
openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden”. Dat is het geval met tweets vanuit het
VOF-account. De vennoten zullen dit in de
ontbindingsprocedure moeten regelen.
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Opleiding ICT-jurist 2020/2021
Niveau senior 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

