
Q: Zal de cursus fysiek of digitaal worden gegeven?
A: Te allen tijde zullen de coronaregels van de regering worden nageleefd. Dus als het
fysiek niet mogelijk is, zal de cursus volledig online worden aangeboden. De voorkeur ligt
natuurlijk bij fysiek lesgeven. Indien hier binnen de regels mogelijkheden voor zijn, dan
zal in overleg met de cursisten geprobeerd worden om fysiek lesgeven mogelijk te
maken. Dit zou dan plaatsvinden op de campus in Den Haag. 

Q: Hoe zit het met de urenbelasting?
A: Wij streven naar een totale belasting van 300 uur (incl. contacturen en zelfstudie). De
cursus wordt steeds op een vrijdag gegeven. Dit duurt de gehele dag. Voor een volledig
overzicht van alle cursusdata kunt u de website of brochure raadplegen. Urenbelasting
per cursus:
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Q: Hoe vindt de toetsing plaats?
A: De toetsing zal veelal plaatsvinden door middel van het schrijven van een essay. Dit
kan met betrekking tot een onderwerp uit eigen organisatie. Dit is niet verplicht. 

Q: Wat is de voertaal van de cursus?
A: De cursus zal volledig in het Nederlands worden gegeven.

Q: Zijn er beurzen voor het volgen van deze cursus?
A: Bij ons is niets bekend over eventuele beurzen. Dit zal veelal binnen de eigen
organisatie moeten worden geregeld.

Q: Moeten cursisten gaan programmeren, of wordt er gebruik gemaakt van
bestaande software?
A: Beide. Cursisten zullen op een eenvoudige manier leren programmeren. Ook zal de
cursist door middel van hands-on in staat worden gesteld om bestaande software goed
toe te passen. Het is in deze cursus niet de bedoeling om juristen geheel python aan te
leren. Voor zover er geprogrammeerd wordt, zal dit heel eenvoudig worden gehouden.
Eenieder kan zonder technische voorkennis deelnemen.



Q: Is deze cursus ook geschikt voor informatici/technici?
A: De cursus is vooral bedoeld voor juristen. Er wordt ingegaan op juridische processen, 
juridische eisen en juridische verdedigbaarheid. Er zal niet diep ingegaan worden op het 
programmeren.

Q: Wat zijn de kosten van de opleiding?
A: € 8.500,- voor 4 cursussen en Capstone project, € 2.500,- per cursus

Q: Krijg ik bij het afronden van het Leiden Legal Technologies Program een diploma?
A: Na een succesvolle afronding van het volledige onderwijsprogramma ontvangt de 
kandidaat een certificaat voor succesvolle deelname aan de opleiding. Het certificaat 
wordt uitgegeven door Universiteit Leiden.

Geinteresseerd in de opleiding? Door te mailen naar
legaltechnologies@fgga.leidenuniv.nl kunt u de opname van onze
webinar op 15 december opvragen. Prof. dr. Jaap van den Herik 
vertelt daar alles wat u moet weten over het
Leiden Legal Technologies Program. 
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