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Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden, in 1575 opgericht, is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale
onderzoeksuniversiteiten. De universiteit heeft zeven faculteiten in het alfa-, bèta- en gammadomein, 
is gevestigd in Leiden en Den Haag en heeft ruim 7.100 medewerkers en 32.800 studenten. Haar motto 
is Praesidium Libertatis – Bolwerk van Vrijheid.

Centre for Professional Learning
De opleiding wordt aangeboden door het Centre for Professional Learning (CPL). Het CPL is het expertise
centre voor Leven Lang Ontwikkelen en is ingebed in de Faculteit Governance and Global Affairs van de
Universiteit Leiden. Het CPL ontwikkelt verdiepende en uitdagende programma’s voor ambitieuze
hogeropgeleide professionals. Het vertalen van de aangeboden kennis naar de eigen praktijk en het
daadwerkelijk kunnen toepassen van de verworven inzichten staat in de programma’s van CPL centraal.
Door de afwisseling tussen academische docenten en ervaren sprekers uit het werkveld worden de meest
recente wetenschappelijke inzichten en actuele vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk bij elkaar
gebracht.

Leiden Centre of Data Science
De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met het Leiden Centre of Data Science (LCDS). Het LCDS is
een netwerk van onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, die gebruik maken van
innovatieve methodes voor het omgaan met grote hoeveelheden data. Samenwerking tussen deze
onderzoekers leidt tot nieuwe oplossingen voor uitdagende wetenschappelijke en maatschappelijke
kwesties.

"Het recht zal steeds meer in harmonie met de technologie gaan optrekken. Dat
gaat niet vanzelf, daar is behalve een andere mindset ook de combinatie van
technische en juridische kennis voor nodig. Daarom leggen wij in deze
opleiding de nadruk op Legal Technology."

- Prof. dr. Joanne van der Leun, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid en
hoogleraar Criminologie



Leiden Legal Technologies Program

Legal & Technologies: Wederzijds begrip!
Een extra complicatie bij het samengaan van technologie en rechtsgeleerdheid is dat ze niet dezelfde taal
spreken en elkaar daardoor vaak niet begrijpen. Dit is een lastig punt voor juristen. Zij willen de
technologie graag toepassen en tevens de beperkingen begrijpen. En dat is noodzakelijk, want pas dan
kunnen ze de ontwikkelaars van de technologie op juiste wijze aansturen bij het borgen van juridische
verdedigbaarheid. Dat geldt ook voor transparantie, wetgeving, en maatschappelijke normen en waarden. 
Bovenstaande behoefte heeft geleid tot de ontwikkeling van het Leiden Legal Technologies Program.

Waarom een opleiding in Legal Technologies?
Technologische ontwikkelingen en verregaande digitalisering van de maatschappij leiden tot disruptie, ook
binnen het juridische domein. Legal big data is vandaag de dag een realiteit waar de jurist van de
toekomst niet omheen kan. De meest acute uitdaging in de huidige disruptieve ontwikkelingen is dat
bovengemiddeld geschoolde ambtenaren, rechters, advocaten en bedrijfsjuristen ondanks alles in
harmonie blijven opereren en voldoen aan de eisen die de maatschappij aan hen stelt.

Legal fact-finding (eDiscovery), het afhandelen van informatieverzoeken (wet openbaarheid bestuur, maar
ook verzoeken van toezichthouders en AVG gerelateerde verzoeken), arbitrage, bewijsbeslag, smart
contracts zijn belangrijke deelgebieden waar technologie onmisbaar is geworden. Juristen willen
gewoonlijk beslissingen nemen op basis van feiten en niet op basis van vage vermoedens of
veronderstellingen: zonder de inzet van technologie is dat niet langer mogelijk.

Wat is Legal Technologies?
De praktijk georiënteerde opleiding Legal Technologies is gericht op het kunnen omgaan met juridisch-
technologische vraagstukken. Het Leiden Legal Technologies Program bestaat uit vier cursussen en wordt
afgesloten met een Capstone Project. Iedere cursus bestaat uit vijf cursusdagen, die plaatsvinden op
vrijdag. Voor de afronding van iedere cursus schrijf je een essay over een in overleg met de docent
vastgesteld onderwerp.



Leiden Legal Technologies Program

Heb je kennis van de belangrijkste wettelijke vereisten en best practices, die ten grondslag liggen aan
verschillende juridische processen;
Heb je inzicht in de technologieën en algoritmes, die van belang kunnen zijn voor deze juridische
processen, inclusief hun werking, sterktes en zwaktes en onderlinge verhouding;
Ben je in staat om deze technologieën en algoritmes te valideren, waarbij je je bewust bent van
transparantie, juridische verdedigbaarheid en reproduceerbaarheid;
Heb je strategisch inzicht verkregen in de wijze waarop de technologieën kunnen worden opgenomen
in de behandelde juridische processen, waarbij je rekening houdt met organisatorische, ethische en
maatschappelijke eisen;
Ben je in staat het aldus verkregen juridische, technische en strategische inzicht op vindingrijke wijze
toe te passen en hierover te adviseren aan verschillende organisaties, waaronder de organisatie of het
bedrijf, waar je werkzaam bent;
Heb je je netwerk verbreed en uitgebreid;
Vervul je dankzij je multidisciplinaire kennis een brugfunctie in werk gerelateerde discussies met
collega’s, leidinggevenden en onderzoekers.

Eindkwalificaties
Na het voltooien van de opleiding:

Het Leiden Legal Technologies Program is bedoeld voor senior professionals binnen publieke- en
private sector. Deelnemers functioneren op HBO of wetenschappelijk niveau en beschikken over ten
minste 5 jaar werkervaring.
Ben je werkzaam als juridisch coördinator, juridisch-, bestuurs- of strategisch- (beleids)adviseur,
bijvoorbeeld bij een gemeente, Openbaar Ministerie, politie, ministerie of advocatenkantoor? Heb je te
maken met juridisch-technologische vraagstukken en wil je beter in staat zijn hier adequaat mee om te
gaan en anderen hierop goed aan kunnen sturen? Dan is het Leiden Legal Technologies Program echt
iets voor jou!

Voor wie?

’Goede Policy en Adequate Legal Tech is kenmerkend voor Den Haag. Daarom
ben ik als wethouder heel blij dat de eerste Legal Technologies cursus zo'n
succes is geweest.'

- Saskia Bruines, wethouder Economie, Internationaal,
Dienstverlening van de Gemeente Den Haag



Team Legal Technologies

Drs. Nikol Hopman
Nikol Hopman is directeur van het Centre for Professional Learning (CPL) van de
Universiteit Leiden en programmadirecteur van het Leiden Legal Technologies
Program. Zij is ook programmadirecteur van het Certified Public Manager®
Program in Europese context en lid van de Board van het National Certified
Public Manager® Consortium in de V.S. Haar motto in deze tijden van
verandering is: ‘we have two jobs: handling today’s issues and getting ready for the
future’. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring met het leren en ontwikkelen van
professionals, beleidsmakers, beïnvloeders en besluitvormers in binnen- en
buitenland.

Prof. dr. Jaap van den Herik, 
Jaap van den Herik is grondlegger van het LCDS en de initiator en kerndocent
van het Leiden Legal Technologies Program. De stijgende prestaties van
computers roepen de vraag op tot op welk niveau deze ontwikkelingen
doorgaan? Toen Jaap van den Herik in zijn inaugurele rede (1991) de vraag
stelde Kunnen Computers Rechtspreken? probeerde hij duidelijk te maken dat
technologie en recht een gezamenlijke ontwikkeling tegemoet gingen. Nu
kunstmatige intelligentie alom erkend wordt als richtinggevend in de
technologische ontwikkeling, is kennis en begrip van legal technologies uiterst
relevant voor het gehele werkveld. Rechters, advocaten, paralegals,
beleidsmedewerkers en juridische adviseurs met verschillende invalshoeken
weten het al: er is behoefte aan een opleiding in Legal Technologies.

"Als CIO Rijk zie ik dat Legal Technology in alle ministeries de beslissings-
procedures rondom beleid, wetgeving en verantwoording beïnvloedt. De keten
van beleidsmakers en beslissers moet zich daaraan aanpassen en dat valt niet
mee. Er is training en kennis nodig, op alle niveaus. Daarom vormen cursussen
over Legal Technology en Kunstmatige Intelligentie een belangrijk element in
het leggen van een goede kennisbasis."

- Lourens Visser MSc - CIO Rijk, ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Prof. dr. ir. Jan Scholtes
Hoogleraar Text-Mining, Department of Data Science en AI aan de
Universiteit Maastricht, verbonden als fellow bij het LCDS en CPL van
Universiteit Leiden 
Sinds 2008 bekleedt Scholtes de buitengewone leerstoel Text Mining van de
afdeling Data Science van de afdeling Science and Engineering van de Universiteit
Maastricht. Scholtes is een veelgevraagd spreker over de onderwerpen Artificial
Intelligence in Legal Technology, Text-Mining, maar ook over de mogelijke rol van
Artificial Intelligence op het slagveld. Sinds begin 2020 is Scholtes belast met de
totstandkoming van de wetenschappelijke inhoud voor de speciale cursus Legal
Technologies aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1987 werkte Scholtes bij ZyLAB;
beginnend als President / CEO en sinds 2009 in de rol van Chairman en leider van
het Data Science-team.

Scholtes is betrokken geweest bij het inzetten van in-house e-discovery software
met organisaties als Internationale Tribunalen, de FBI-ENRON onderzoeken, het
EOP (Witte Huis), DNB, ACM, FTC, EC, ABN-AMRO, ING, Vanguard, Fico en duizenden
andere gebruikers wereldwijd.

Meer informatie over zijn werk is te vinden op: https://textmining.nu/ of
https://www.linkedin.com/in/jscholtes/

Docenten

prof. mr. dr. ir. B.H.M. Custers     
prof. dr. H.B. Verheij
prof. dr. mr. G.J. Zwenne
prof. mr. dr. S.J.G. Gyrath
prof. dr. V.A.J. Frissen      
dr. R.J. van Eijk 
dr. F. Dechesne
dr. ir. R.C. Boersma     
mr. dr. B.M.A. van Eck       
mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate
Mr. Dr. R. Passchier
Mr. E.H.F. Haantjes

       
mr. dr. T.J. de Graaf        
ir. A.C. van Rossum       
mr. J. Naves      
mr. I. Timmer        
M.S. Wintgens MSc        
T. Prikkel MSc       
T. Helling MSc
H. Chellaney MSc        
G.J. Wiggers LL.M.        
drs. I. Bryan
Mr.dr. M.J.M.A. van der Put

Andere docenten

Docenten
Hoofddocenten: Prof. dr. Jaap van den Herik en Prof dr. ir. Jan Scholtes.



"Met het toenemend datavolume, neemt de complexiteit van alles toe. Het vak
van jurist verschuift van zaken beoordelen, naar context en systemen
beoordelen. De jurist moet leren de digitale maatschappij mede vorm te geven
door haar een goede juridisch basis mee te geven."

- Drs. Inge Bryan, CEO FOX-IT

Raad van Advies

Voorzitter:

 Drs. Ä.R. Rotscheid, Directeur Rechtsbestel, ministerie Justitie en Veiligheid

Leden:

 Mr. H.M.P. Hillenaar - Hoofdofficier van Justitie, Rotterdam
 Prof. dr. J.P. van der Leun - decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
 Mr. S. van Heukelom-Verhage - Partner Innovation, Privacy & Technology, Pels Rijcken
L.J. Visser MSc - CIO Rijk, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Mr. H. Rappa - Bestuurslid, Raad voor de Rechtspraak
J.G.M. Rademaker MTL - Deputy Director The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)



Cursus 1: Digitalisering en 
de Rechtsstaat

 

In de eerste cursus komt aan de orde hoe de processen eruit zien voor het nemen van juridische
beslissingen, het doen van een aanvraag, het maken van bezwaar en het afhandelen van een dispuut. Wat
zijn de belangrijkste wettelijke eisen die aan deze processen ten grondslag liggen? Hierbij wordt gekeken
naar welke technologie en algoritmes van belang zijn en hoe deze technieken werken. Kortom, wat zijn de
sterke kanten en zwakke punten en hoe verhouden deze technieken zich ten opzichte van elkaar. Er wordt
veel aandacht besteed aan de validatie van deze technieken en hoe transparantie, juridische
verdedigbaarheid en reproduceerbaarheid gegarandeerd kunnen worden. Vervolgens wordt er ingegaan
op de acceptatie van deze technieken in het juridische proces. Het is duidelijk dat de geschetste
ontwikkeling veel vragen oproept. 

Wordt de digitale rechtbank de vervanger van de fysieke rechtbank? Kunnen overheidsinstanties (online)
bezwaren afhandelen of vergoedingen en toeslagen toewijzen met behulp van algoritmes? Kan de computer
adviseren over de hoogte van een ontslagvergoeding? Hoe werken dit soort algoritmes en welke technieken
liggen hier aan ten grondslag? Wat zijn de sterke en de zwakke punten van die technologie? Hoe kun je het
gebruik van techniek transparant en juridisch verdedigbaar maken? Hoe ga je om met
beroepsmogelijkheden? Wat zijn de organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten waar je
rekening mee dient te houden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie? En tenslotte:
Hoe kun je rekening houden met moderne eisen als gebruikersgemak, nut en betrokkenheid bij het digitaal
inrichten van juridische processen?

In deze cursus geven we antwoord op bovenstaande vragen. De technieken die behandeld worden
bestaan vooral uit traditionele, regel- en logica-gebaseerde methodieken uit de wereld van de Artificial
Intelligence.



Cursus 2: Legal Research 
& Legal Fact-Finding

Juridisch uitzoekwerk verandert. De tijd dat advocaat-stagiairs met een gele markeerstift in de kelder
documenten handmatig doorspitten of al lezend juridisch uitzoekwerk deden is bijna voorbij. De vraag is:
hoe gaat de jurist nieuwe manieren van feitenonderzoek onder de knie krijgen? Immers, met de nieuwe
technieken wordt het werk van alle juristen vele malen gemakkelijker. Het gaat niet alleen om slimme
(tekst)zoektechnieken in elektronische databases, maar ook om technieken die gebruik maken van
methoden uit de wereld van de Data Science. Laatstgenoemde technieken stellen ons in staat om aan de
hand van data-analyses nieuwe inzichten te verkrijgen. Als directe toepassingen noemen we gegenereerde
jurisprudentieoverzichten, trendanalyses, feitenonderzoek bij audits of interne onderzoeken. Kortom,
eigenlijk het gewone juridische onderzoek, maar dan met de kracht van technologie.

Hoe werken deze nieuwe algoritmes en welke technieken liggen er aan ten grondslag? Hoe weet je zeker dat je
alles gevonden hebt dat potentieel relevant is. Wat zijn de sterke en de zwakke punten van die nieuwe
technologie? Hoe kun je het gebruik van techniek transparant en juridisch verdedigbaar maken? Hoe ga je
om met beroepsmogelijkheden? Wat zijn de organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten waar
je rekening mee dient te houden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie?

In deze cursus geven we antwoord op bovenstaande vragen. De technieken die besproken worden
bestaan uit basis data science technieken (data mining op gestructureerde informatie), information
retrieval, basis text-mining, zoeken met behulp van Machine Learning, en evaluatietechnieken als precision
& recall.

“Technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe en aanvullende regulering.
Daarnaast vraagt (toegang tot) het recht om toepassing van nieuwe
technologische ontwikkelingen. Voor de jurist van de toekomst is kennis van
recht en technologie onontbeerlijk.”

- Drs. Ädwin Rotscheid, Directeur Rechtsbestel, Ministerie Justitie en
Veiligheid



“De opsporingspraktijk verandert in een snel tempo. Cybercrime, big data-
analyses en intelligence, encryptie, gebruik algoritmes, razendsnelle
technologische ontwikkelingen etc. leiden tot een grotere complexiteit die
vraagt om een multidisciplinaire Data Science aanpak. Een spannende en
noodzakelijke uitdaging voor juristen, waarbij deze opleiding eigenlijk een
absolute aanrader is.”

- Mr. Hugo Hillenaar, Hoofdofficier van Justitie, Rotterdam

Cursus 3: Legal Big Data - Het voldoen
aan informatieverzoeken

WOB-verzoeken, audits, parlementaire- en raads-enquêtes en verzoeken van toezichthouders: hoe kan
overzicht worden gehouden in (ongestructureerde) data? In de publieke en private sector hebben we te
maken met verschillende soorten verzoeken, maar toezicht is voor beide van belang. Hoe beantwoord je
als overheid op grote schaal informatieverzoeken van burgers? Hoe voorzie je als bedrijf de
toezichthouder van adequate informatie over witwassen, financiële producten of milieurechtelijke
vraagstukken? Hoe verzamel je bewijs in het digitale tijdperk? Is bewijsbeslag van bestanden op de cloud
mogelijk? Hoe ga je aan de gestelde termijnen voldoen? Hoe garandeer je volledigheid? Zijn er patronen te
ontdekken in bewijsstukken?

Hoe werken dit soort algoritmes en welke technieken liggen er aan ten grondslag? Wat zijn de sterke en
de zwakke punten van die technologie? Hoe kun je het gebruik van techniek transparant en juridisch
verdedigbaar maken? Wat zijn de organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten waar je
rekening mee moet houden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie?

In deze cursus geven we antwoord op bovenstaande vragen. De volgende technieken komen aan bod:
forensische vastlegging, de-dupliceringstechnieken, advanced concepts in information retrieval & text-
mining, advanced concepts in information extraction, community detection en aanverwante visualisatie
technieken.

Deze cursus borduurt voort op het onderdeel Legal Fact Finding (cursus 2). Bij Legal Fact Finding ligt de
nadruk vooral op slim zoeken, terwijl deze cursus het omgaan met grote hoeveelheden informatie
behandelt als een verzamel, sorteer- en rapportage probleem waarbij rekening gehouden dient te worden
met diverse juridische eisen, zoals proportionaliteit, subsidiariteit en privacy-aspecten.



“Voor juristen van de toekomst is het van wezenlijk belang dat ze een waardig
gesprekspartner blijven daar waar het de inzet van technologie betreft bij de
afhandeling en implementatie van juridische processen. Wij hebben deze
opleiding speciaal ontworpen voor juristen zodat zij kritische vragen kunnen
stellen over de processen, de techniek maar ook ethische aspecten van zulke
implementaties.”

– Prof. dr. ir. Jan Scholtes – Hoogleraar Text-Mining, Department of Data
Science en AI aan de Universiteit Maastricht, verbonden als fellow bij het
Leiden Centre of Data Science en het Centre for Professional Learning van
Universiteit Leiden.

In deze cursus komt aan de orde welke mogelijkheden er zijn om met gebruik van algoritmes, juridische
overeenkomsten en beleidsdocumenten automatisch te genereren.·Dit gebeurt dan bijvoorbeeld aan de
hand van vragenlijsten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan blockchain toepassingen, waaronder
smart contracts en registers op de blockchain. Verder gaan we in op de vraag hoe juridische documenten
in detail geanalyseerd kunnen worden met text-mining. Daarbij ligt de nadruk op toepassingen als kennis-
acquisitie, due diligence en het omzetten van een papieren archief naar smart contracts.

We presenteren de algoritmes en technieken die gebruikt worden, inclusief de sterke en zwakke punten
van de gekozen technologie. We gaan in op gebruikers- en ontwerp aspecten. Hoe kun je het gebruik van
een techniek transparant en juridisch verdedigbaar maken? Wat zijn de organisatorische, ethische en
maatschappelijke aspecten waar je rekening mee moet houden bij de invoering van deze vormen van
juridische technologie, in het bijzonder de privacy aspecten?

De volgende technieken komen aan bod: creëren en onderhouden van transacties middels een
blockchain, werking en design van Smart Contracts, automatisch opstellen van juridische documenten,
advanced text mining (o.a. deep learning met LSTM's), en advanced concepts in information extraction.
Daarnaast ook text classification, logical inferencing in combinatie met tekstuele analyse en tekstgeneratie,
kennisextractie uit tekstuele documenten, en het omzetten van papieren documenten naar Smart
Contracts.

Cursus 4: Smart Contracts, Blockchain
& Contract Analyse



''LegalTech ondersteunt mensen met nieuwe vormen van rechtspraak. De grote
uitdaging is nu hoe komen we tot algemene acceptatie door de maatschappij?
Dat vraagt nieuwe skills. De opleiding besteedt daar veel aandacht aan.''

– Michel Rademaker MTL, Deputy Director The Hague Centre for Strategic
Studies (HCSS)

Capstone Project

Het Capstone Project is erop gericht om de kennis en inzichten binnen je eigen organisatie toe te kunnen
gaan passen. Het is een combinatie van wat je geleerd hebt in de vier cursussen. Je zult hiervoor in overleg
met de hoofddocenten een plan van aanpak definiëren. In het plan van aanpak staat beschreven welk
juridisch proces in potentie ondersteund kan worden door Legal Technologies. Vervolgens breng je het
proces in kaart door middel van een visualisatie (bijvoorbeeld door een stroomdiagram), je inventariseert
de juridische vereisten en knelpunten, je selecteert de technologie, die tot verbetering kan leiden en op
basis hiervan creëer je een prototype. Je gaat het prototype in je eigen organisatie en met je collega’s
testen en brengt de ervaringen en feedback in kaart.

Voor het Capstone Project maak je kritische afwegingen met betrekking tot onder andere de volgende
componenten: juridische verdedigbaarheid, omgaan met vooringenomenheid, validatie (meten kwaliteit),
verandermanagement, informatieveiligheid en privacy.

In een verslag van 10 tot max. 15 pagina’s documenteer je de bevindingen van jouw inspanningen. Je
schrijft dit verslag als een wetenschappelijke publicatie, inclusief referenties.

"Daar waar technologie, data en rechtsgeleerdheid elkaar raken, kan het niet
anders dan dat je elkaar moet leren te verstaan en te begrijpen. Waar
technologie ophoudt gaat rechtspreken verder. Dat vraagt om interactie, en
dieper gaan dan een paar meningen, daarom is deze opleiding meer dan
waardevol."

- Mr. Herma Rappa-Velt, Lid Raad voor de rechtspraak



Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is een toonaangevende faculteit waarin
medewerkers en studenten werken in een dynamische, internationale omgeving, waar persoonlijke en
academische ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Onze mensen worden gedreven door
nieuwsgierigheid, om zo fundamentele kennis te vergroten en over grenzen heen te kijken. Ze gaan voor
de wetenschap van vandaag èn wensen om een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke
uitdagingen van morgen.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden is gevestigd in het historische hart van
Leiden. Daarnaast is de rechtenfaculteit actief met onderwijs en onderzoek op de Campus Den Haag. Met
de internationale oriëntatie van de faculteit en met diepe wortels in de Nederlandse rechtsorde zijn vele
generaties juristen opgeleid voor de kernfuncties van de rechtsstaat. Het onderzoek van de faculteit
beperkt zich niet tot een enkel speerpunt, maar streeft naar excellent en innovatief onderzoek over de
volle breedte van het recht.

Partners in Ontwikkeling
Het Leiden Legal Technologies Program is ontwikkeld met dank aan de steun vanuit de Gemeente Den
Haag en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Interfacultaire samenwerking

Faculteit Governance and Global Affairs
De Faculteit Governance and Global Affairs is gevestigd in Den Haag, de stad van vrede, veiligheid en
recht. Multi-disciplinariteit staat centraal en studenten en onderzoekers benaderen actuele
maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Deze interdisciplinaire en multi-
disciplinaire benadering geeft het onderzoek en onderwijs van de faculteit een grensoverschrijdend
karakter en nodigt uit tot samenwerking, met andere faculteiten en met partners vanuit de praktijk.



Voor meer informatie ga naar
universiteitleiden.nl/cpl/legal-technologies

Literatuur en digitale leeromgeving
Ter voorbereiding en verdieping ontvang je literatuur aansluitend bij Legal Technologies. Je krijgt ook
toegang tot onze digitale leeromgeving. Hier vind je informatie over het programma en zal de literatuur
beschikbaar worden gesteld.

Locatie
Het Leiden Legal Technologies Program vindt hoofdzakelijk plaats bij de Universiteit Leiden in het centrum
van Den Haag. Sommige onderdelen vinden online plaats.

Praktische Informatie

Diplomering
Na de volledige afronding van het programma, inclusief het Capstone Project ontvang je een certificaat
voor succesvolle deelname aan de opleiding. Het certificaat wordt uitgegeven door de Universiteit Leiden.

"Het is heel goed dat technologische ontwikkelingen op de voet gevolgd
worden. Dat vereist goed onderwijs om met de juiste inspanning het
geavanceerde niveau van de techniek in de praktijk toe te passen."

- Mr. Sandra van Heukelom-Verhage, Partner Innovation, Privacy &
Technology, Pels Rijcken

http://universiteitleiden.nl/cpl/legal-technologies


Cursusdata
Iedere cursus bestaat uit 5 lesdagen. Voor de afronding van iedere cursus schrijft de cursist over een
door de docent goedgekeurd onderwerp een essay. 

Cursus 1: Digitalisering en de Rechtsstaat

Lesdagen: 9, 16, 23, 30 september en 7 oktober 2022.
Deadline essay op: 21 oktober 2022.

Cursus 2: Legal Research & Legal Fact-finding

Lesdagen: 4, 11, 18, 25 november en 2 december 2022.
Deadline essay op: 16 december 2022.

Cursus 3: Legal Big Data – Het voldoen aan informatieverzoeken

Lesdagen: 13, 20, 27 januari en 3 en 10 februari 2023.
Deadline essay op: 17 februari 2023.

Cursus 4: Smart Contracts, Blockchain & Contract Analyse

Lesdagen: 10, 17, 24, 31 maart en 14 april 2023.
Deadline op: 21 april 2023.

Capstone Project
Lesdagen: 12, 26 mei en 2, 9, 16 juni.
Deadline op: 23 juni.

Start: 9 september
2022

Meld je aan!
www.universiteitleiden.nl/cpl/legal-
technologies

Wacht niet te lang met inschrijven, want
mede door de persoonlijke opzet van de
cursus hebben we maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.

Voor vragen en nadere informatie kun je
natuurlijk ook direct contact opnemen:
legaltechnologies@fgga.leidenuniv.nl

Kosten voor deelname aan het
programma, inclusief het Capstone
Project bedragen: €8.500,- voor 4
cursussen. De cursussen zijn ook los
van elkaar te volgen. De
kostenbedragen: €2.500,- per
afzonderlijke cursus.

https://www.universiteitleiden.nl/cpl/legal-technologies
http://www.universiteitleiden.nl/cpl/legal-technologies


Meer informatie: www.universiteitleiden.nl/cpl/legal-technologies

https://www.universiteitleiden.nl/cpl/legal-technologies



