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In het kort

 Ǭ Eénjarige praktijkopleiding,  
start: 21 april 2022

 Ǭ Trainingen gegeven door specialisten 
uit het werkveld. Veel trainers heb-
ben zelf werkervaring als ICT-jurist

 Ǭ Online leeromgeving met toegang tot 
videoregistraties

 Ǭ 10 verplichte trainingsdagen  
(7 hele dagen, 3 halve dagen)

 Ǭ 4 optionele trainingsdagen 
 (halve dagen)

 Ǭ Geaccrediteerd opleidingsinstituut 
door de Nederlandse Orde van Ad-
vocaten en erkend official CPE Provi-
der door de IAPP

 Ǭ Te behalen PO-punten: 54
 Ǭ Te behalen CPE-punten: 13
 Ǭ Inclusief alle benodigde literatuur
 Ǭ Locatie: Utrecht en via livestream
 Ǭ Prijs: € 5.750,- excl. btw
 Ǭ Trainingspakket op maat is mogelijk 
& trainingen zijn ook los afneembaar

Specialiseer u tot 
ICT-jurist De verdieping

Vrijwel elk rechtsgebied krijgt te 
maken met vraagstukken rond ICT, 
technologie en internet. Een erva-
ren ICT-jurist moet hiermee uit de 
voeten kunnen. Met de éénjarige 
verdiepende praktijkopleiding tot 
ICT-jurist verwerft u grondige kennis 
en skills op het gebied van ICT en 
recht. De opleiding geeft u als ICT- 
jurist met ervaring meerwaarde 
door het opdoen van technische en 
juridische kennis van het ICT-recht.     
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Het programma is afgestemd op 
de laatste trends binnen het ICT-
recht. Momenteel zijn dit: 
bescherming van persoons ge-
gevens en clouddienstverlening, 
waarbij contracteren en 
ondernemen 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:

 Ǭ Wiskunde als wapen
 Ǭ De mens als datapunt
 Ǭ Leven en werken op afstand
 Ǭ De drone dokter

Waarom verdieping u  
meerwaarde geeft als ICT-jurist?

Een ICT-jurist is een jurist die zich bezig-
houdt 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 in-
frastructuur van diensten bepaalt wat je 
wel en niet mag. De software is het recht: 
‘‘Code is law’’, zoals Lessig dat ooit formu-
leerde. En dat is echt uniek. 

Daarbij is internetrecht een almaar groei-
end rechtsgebied. Internetdienstverleners 
krijgen nieuwe plichten (en burgers nieuwe 
rechten), de inzet van kunstmatige intelli-
gentie en technologie neemt toe, steeds 
meer apparaten worden op internet aan-
gesloten, bestaande diensten transforme-
ren 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: de verdieping, 
bent u een ICT- jurist die:

 Ǭ Een grondig niveau aan kennis en skills 
heeft binnen het ICT-recht

 Ǭ Zelfstandig klanten kan adviseren en 
begeleiden

 Ǭ Buiten kaders kan treden indien nodig
 Ǭ Relevante maatwerkdocumenten kan 
opstellen

Voor wie is de opleiding 
toegankelijk?

De opleiding is toegankelijk voor wo- 
juristen die zich willen specialiseren in het 
ICT-recht en al enkele jaren ervaring als 
praktijkjurist hebben. Enige voorkennis is 
noodzakelijk.
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Waarom kiezen voor ons? 

Bij ons staat de praktijk voorop en wij maken leren 
leuk! Na de theorie doorgenomen te hebben, gaat 
u aan de slag met interactieve (workshop) 
elementen, zoals real life cases, interactieve 
presentaties en het klassikaal behandelen van 
casussen.

Verdiep tijdens onze opleiding de kernkwaliteiten 
die de functie vereist. Denk aan omgaan met 
informatiebeveiliging, open source en AI. Word zo 
een ICT-jurist die opgewassen is tegen allerhande 
situaties die voorbij kunnen komen in de praktijk.

Ons trainingsprogramma is opgesteld door 
specialisten uit het werkveld en zij zullen ook de 
trainingen verzorgen. Velen hebben zelf 
werkervaring als ICT-jurist. Zij weten als geen 
ander welke kennis en skills de functie vereist.

Word naast een ICT-jurist ook een nationaal en 
internationaal gecertificeerde privacy professional 
met onze officiële IAPP-trainingen (CIPP/E, CIPM 
en CIPT). Als deelnemer aan onze ICT-jurist 
opleiding kunt u aanvullend één IAPP-training 
volgen tegen een meerprijs van € 1.600 excl. btw 
(i.p.v. € 1.975 excl. btw). Meer informatie vindt u op 
ictrecht.nl/iapp. 

Ontvang aan het einde van de opleiding een 
gratis knipkaart t.w.v. drie uur advies bij 
adviesbureau ICTRecht. Deze knipkaart is 
gedurende één jaar na de uitgiftedatum in te 
zetten voor advies over alle specialismen waar 
ICTRecht op actief is.
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Trainingsoverzicht
Binnen de kaders van de opleiding 
volgt de ervaren ICT-jurist 
verschillende trainingen. De 
trainingen worden gegeven in 
diverse, activerende, werkvormen, 
waaronder: workshops, 
interactieve presentaties en het 
klassikaal behandelen van 
casussen. Op de volgende 
pagina’s staan alle trainingen per 
thema weergegeven.
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Wiskunde als wapen

De kern van vrijwel alle ICT betreft 
wiskunde: communicatieproto-
collen, encryptie en identificatie 
online zouden onmogelijk zijn. 
Maar ook juridische uitspraken of 
kwalificaties van technologie zijn 
gedoemd te mislukken voor wie ze 
technisch niet doorgrondt. Een 
goed begrip van de onderliggende 
technologie is dan ook essentieel 
voor een jurist die wil adviseren 
over ICT.

Bitcoin, NFT & blockchain
De cryptovaluta Bitcoin heeft voor een 
kleine revolutie binnen de internet-
technologie 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 
blockchain-gerelateerde oplossingen 
laten zien. De spectaculaire opkomst van 
non-fungible tokens (NFT) laten zien hoe 
ver dit kan gaan.

Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De rol en toekomst van Bitcoin duiden 
Ǭ De principes achter de blockchain  

formuleren 
Ǭ Juridische uitdagingen voor Bitcoin, 

blockchain en NFT analyseren

Cybercrime
Hoewel de ICT-jurist primair gericht is op 
de civiele praktijk, spelen aspecten van 
strafrecht een niet te verwaarlozen rol. 
Computercriminaliteit is een belangrijk risi-
co voor iedere activiteit op internet. Ook 
kunnen innovaties op internet onbedoeld 
tegen de strafwet aanlopen.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Basisdelicten cybercrime duiden  
(computervredebreuk, aftappen, denial 
of service, phishing, virussen, gegevens-
diefstal)

 Ǭ Het fenomeen ethisch hacken plaatsen
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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 identifice-
ren en valideren van handtekeningen. Om 
het vertrouwen in, en de daadwerkelijke 
betrouwbaarheid van het online contracte-
ren verder te vergroten, is er op Europees 
niveau wetgeving uitgegeven.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Bepalen welke elektronische identifica-
tiemiddelen van welk niveau nodig zijn 
(binnen de EU) om toegang te kunnen 
hebben tot overheidsdiensten en semi-
overheidsdiensten

 Ǭ Beoordelen of, en met gebruik van 
welke vertrouwensdienst elektronisch 
overeenkomsten gesloten kunnen 
worden

 Ǭ De technische aspecten van de elektro-
nische handtekening in samenhang met 
het bijbehorende betrouwbaarheidsni-
veau toepassen in een praktijksituatie

ICT-security in contract en praktijk
Er gaat geen dag voorbij zonder berichtge-
ving over hacks en beveiligingsincidenten. 
Het is daarom niet gek dat informatiebevei-
liging een steeds belangrijker onderwerp is 
geworden. Tijdens deze training wordt de 
diepte ingegaan op het gebied van securi-
tyrisico’s en de manieren om deze risico’s in 
de praktijk én via contracten, te beperken. 
Ook gaat u aan de slag met interactieve 
casusopdrachten.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Security risico’s inventariseren en  
analyseren

 Ǭ Aan de hand van een risico-analyse 
een mitigatieplan opstellen om security 
risico’s te beperken

 Ǭ Contractuele bepalingen formuleren om 
beveiligingsafspraken vast te leggen en 
te borgen

 Ǭ De (internationale) normen, standaarden 
en certificeringen waarmee security kan 
worden ingericht en aangetoond,  
benoemen
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De mens als datapunt

Data is de nieuwe olie: 
waardevol, nodig voor vrijwel elke 
ICT-dienst en tegelijk een enorm 
risico bij lekkages of onvoorzichtig 
gebruik. Wetgeving zoals met 
name de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), stelt 
hier dan ook strenge regels aan. 
Maar hoe duidelijk en toepasbaar 
zijn die regels, zeker bij de 
machtige internetplatforms en bij 
de inzet van Artificial Intelligence 
(AI)? 

Platforms en online macht
Een belangrijke rol binnen de ICT is weg-
gelegd voor tussenpersonen en platforms, 
van internetproviders tot zoekmachines en 
social media. Hun aantrekkingskracht 
zorgt voor een grote rol en grote macht. 
Van controleren van meningsuitingen tot het 
filteren op auteursrechten of extremisme. 
Hoever mogen zij hierin gaan gelet op hun 
rol in de maatschappij?

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De problematiek rond de machtspositie 
van tussenpersonen beschrijven

 Ǭ Jurisprudentie en casussen in een kader 
plaatsen

 Ǭ Het beginsel van netneutraliteit duiden 
in de context van platformmacht

Verwerkersovereenkomsten
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 Service Level Agreement (SLA) of 
licentieovereenkomst.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De toepasselijkheid van een  
verwerkersovereenkomst bepalen

 Ǭ Verwerkersbepalingen op maat snijden 
om aan te sluiten bij een overeenkomst

 Ǭ Onderhandelen ten behoeve van de 
verwerker of verantwoordelijke, de 
ICT-jurist is bekend met de belangen 
van beide partijen en kan beide kanten 
beargumenteren

 Ǭ Praktische invulling geven aan de  
vereisten uit privacywet- en regelgeving 
en richtsnoeren van toezichthouders

10  • De mens als datapunt



AI in het recht: compliance & toezicht
AI oftewel kunstmatige 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 ICT-jurist dan ook van 
groot belang. Omdat het vakgebied zo 
nieuw is, kent het veel soft law.  

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De werking van AI op hoofdlijnen schetsen
 Ǭ Mogelijkheden voor AI en de bijbeho-
rende risico’s duiden

 Ǭ Het relevante wettelijke (en soft law)  
kader schetsen bij een casus

 Ǭ In een casus compliance risico’s identifice-
ren en oplossingsrichtingen voorstellen

De mens als datapunt  •  11

Open data en open overheid
Na jaren van een terugtredende overheid 
pakt de overheid een steeds grotere rol in 
de maatschappij. Tegelijkertijd zien we 
een groeiende datahonger bij de burger. 
Voortschrijdende digitalisering maakt 
participatie van de burger mogelijk. Maar 
alleen als er sprake is van open data. 
Transparantie gaat over meekijken; 
openheid gaat over meedoen. Wat zijn 
precies open data en waarom is dit van 
maatschappelijk belang? Hoe sluiten de 
politieke, technische en wettelijke kaders 
op elkaar aan? 

Voor de ICT-jurist is het beheersen van 
het recht rond toegang op data van es-
sentieel belang. Data is de grondstof van 
de informatiemaatschappij waarin wij 
opereren. En zeker waar het gaat om 
data van de overheid, is goede toegang 
en kunnen gebruiken van die data een 
kernaspect. 
 
Na deze training kan de deelnemer:   

 Ǭ De relevantie van open data en open 
overheidsdiensten herkennen en duiden  

 Ǭ Beginselen van transparantie, openheid 
en toegang toetsen in concrete situaties  

 Ǭ De Wet open overheid en de Wet herge-
bruik overheidsinformatie toepassen
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DPIA en privacy by design/default
Privacy in de ICT brengt nieuwe 
aandachtspunten met zich mee. Drie 
belangrijke aandachtspunten zijn de 
begrippen privacy by design/default en 
het uitvoeren van DPIA’s. 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 privacyinstellingen in 
het gebruik en hoe wordt een en ander 
praktisch en juridisch correct vastgelegd?

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Duiden wat onder privacy by design/ 
default wordt verstaan

 Ǭ Privacy by design-eisen formuleren in 
een ontwikkeltraject

 Ǭ  Privacy by default-eisen toetsen aan 
een functioneel ontwerp of design

 Ǭ Besluiten of het uitvoeren van een DPIA 
verplicht is, een keuze voor een model 
maken en zorgen dat alle vereiste ele-
menten in een DPIA worden behandeld
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Leven en werken op afstand

Software en de cloud waren al 
jaren aan een stevige opmars be-
zig, maar sinds de coronacrisis zijn 
ze werkelijk onmisbaar gebleken. 
De impact van deze technologieën 
moet niet onderschat worden: ze 
transformeren hoe wij met elkaar 
samenleven en werken, ze trans-
formeren de wereld. Een software-
fout of uitgevallen clouddienst kan 
enorme gevolgen hebben. 

Programmeren: denken als een developer
Software ligt aan de basis van onze 
maatschappij. Maar begrijpen wat 
software doet en vooral waarom deze 
doet wat ze doet, vereist een specifieke 
manier van denken. Denken als een 
programmeur. In deze uitdagende training 
gaat u met een grote praktijkcasus dieper 
in op het oplossingsgericht denken van 
softwareontwikkelaars. 

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Ontwerpkeuzes voor softwareontwikke-
ling toetsen

 Ǭ Oplossingsgericht zoeken naar  
softwarefouten (bugs)

 Ǭ Opgedane software kennis meenemen 
in het oplossen van juridische software 
geschillen met inachtneming van de 
juiste wetgeving en jurisprudentie

Agile software ontwikkelen
Binnen de Agile methode voor 
softwareontwikkeling 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 deelnemer:
 Ǭ De basisbeginselen van de Agile en  
waterval methodieken formuleren

 Ǭ Het Agile ontwikkelproces vertalen  
naar een serie stappen voor een  
ontwikkelovereenkomst

 Ǭ In een praktijkoefening Agile werken
 Ǭ Veelvoorkomende valkuilen bij Agile 
contracteren duiden en oplossen

14  •  Leven en werken op afstand



Legal operations: een introductie
Als ICT-jurist bent u het gewend om te 
focussen op juridisch inhoudelijk werk. 
Denk aan het geven van advies en het 
voeren van contractonderhandelingen. Als 
u te veel juridische vragen krijgt, dan 
moeten er simpelweg meer ICT-juristen 
worden ingeschakeld. Toch? In deze 
training nemen we juist afstand van de 
juridische inhoud. We kijken kort naar 
onderwerpen waar een juridische afdeling 
mee te maken krijgt naast de juridische 
rechtspraktijk. Hoe kunnen de 
operationele processen bijvoorbeeld 
sneller, beter en goedkoper uitgevoerd 
worden? Dit zijn belangrijke onderwerpen 
waar gevorderde ICT-juristen rekening 
mee moeten houden. 

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Uitleggen wat legal operations is en dit 
plaatsen binnen de dagelijkse praktijk 
van de ICT-jurist

 Ǭ Verschillende operationele 
onderwerpen benoemen waar een 
juridische afdeling rekening mee kan 
houden

 Ǭ Knelpunten in een organisatie 
aanpakken vanuit de invalshoek van 
legal operations

Legal tech: een introductie
U heeft vast gehoord van blockchain en 
smart contracts, voorspellingen voorbij 
zien komen over robots in de rechtszaal 
en andere toekomstige technologieën die 
juridisch werk overbodig gaan maken. 
Maar is dat daadwerkelijk de toekomst? 
Wat is legal tech eigenlijk precies en 
welke technologie zou u graag willen 
gebruiken? Als gevorderde ICT-jurist is het 
goed om basiskennis te hebben van 
verschillende technologieën voor juristen.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Uitleggen wat legal tech is
 Ǭ Legal tech plaatsen binnen de 
dagelijkse juridische werkzaamheden

 Ǭ Trends en ontwikkelingen in legal tech 
benoemen

Leven en werken op afstand  •  15
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Open source software licenties  
en compliance
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 
hergebruikt. Dit model blijkt in de praktijk 
zeer succesvol; er is vrijwel geen 
softwarepakket of -dienst op de markt dat 
geen gebruik maakt van open source. 
Tegelijk roepen die unieke randvoor-
waarden unieke risico’s op, met name 
vanuit dag-tot-dag compliance oogpunt.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De principes van open source duiden
 Ǭ De bekendste open source licenties en 
hun risico’s globaal omschrijven

 Ǭ In een concrete casus de impact van 
verschillende open source op een soft-
warepakket duiden en tot een advies 
komen

Beschikbaarheid en continuïteit  
in de cloud 
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 
tijdelijke onbeschikbaarheid en definitieve 
onbeschikbaarheid. De eerste situatie kan 
met een goede Service Level Agreement 
(SLA) worden opgevangen, de tweede 
vereist exit- of continuïteitsafspraken.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Een risico-inschatting maken en bepalen 
welke afspraken in het kader van de be-
schikbaarheid gemaakt moeten worden 
ten behoeve van de afnemer

 Ǭ De leverancier adviseren over de impact 
en risico’s voor zijn bedrijfsvoering van 
de juridische afspraken

Internationaal contracteren in ICT  
nader bekeken
Het ICT-recht is bij uitstek een 
internationaal georiënteerd vakgebied. 
Veel ICT-leveranciers bieden hun diensten 
in meerdere landen (of zelfs wereldwijd) 
aan. Dat brengt ook uitdagingen met zich 
mee voor de ICT-jurist. Hoe gaat u om met 
compliance-vraagstukken als uw diensten 
in meerdere landen worden aangeboden? 
En bij welke rechter moet u zijn als er ooit 
een geschil ontstaat?
 
Na deze training kan de deelnemer:

 Ǭ De belangrijkste juridische aandachtspun-
ten duiden bij het grensoverschrijdend 
aanbieden van ICT-diensten

 Ǭ Zelfstandig beoordelen welk recht van 
toepassing is als er geen recht en/of  
forum is overeengekomen

 Ǭ Tijdens een onderhandeling over een 
internationaal ICT-contract rekening 
houden met de belangen van de klant
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De drone dokter

Sinds de coronacrisis weten we 
hoe belangrijk gezondheid en 
wellness voor onze maatschappij 
is. De ICT heeft dan ook een 
sterke opmars in dit vakgebied 
gemaakt en biedt vele voordelen 
en mogelijk heden voor een goede 
of betere gezondheid en zorg. Dit 
roept unieke nieuwe vragen op, 
van privacy en medisch beroeps-
geheim tot de risico’s bij algorit-
mische diagnoses, medisch 
handelen op afstand of het 
monitoren van gezondheids-
factoren. Met deze unieke ‘kop’ 
op de opleiding leert u het 
nieuwste van het nieuwste.

Zorg op afstand (eHealth) (optioneel)
Beeldschermzorg als juiste zorg op de 
juiste plaats wordt op dit moment overal 
deel van de dagelijkse zorgpraktijk. Dit is 
noodzakelijk om de kwaliteit van zorg zo 
goed mogelijk te waarborgen. Dit roept 
vele vragen op, zoals welke overeenkom-
sten moeten worden gesloten en welke 
wettelijke verplichtingen er zijn bij het le-
veren en gebruiken van beeldschermzorg. 
De ICT-jurist leert over de vereiste juridi-
sche afspraken en hun aandachtspunten, 
inclusief de meest gehanteerde stan-
daarddocumenten. Een en ander wordt in 
de praktijk gebracht met vele voorbeel-
den, zoals de toetsing van beeldscherm-
zorg-applicaties als medisch hulpmiddel.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De verschillende soorten digitale zorg 
op afstand duiden en de bijbehorende 
(juridische) risico’s

 Ǭ Met gebruik van de standaard stukken 
een goede basis leggen voor het con-
tract ten behoeve van de inkoop dan wel 
verkoop van de online zorg op afstand

 Ǭ De nodige afspraken en verplichtingen 
waaraan moet worden voldaan om de 
kwaliteit van (online platforms voor) 
beeldschermzorg juridisch te waarbor-
gen, duiden

 Ǭ Beoordelen of specifieke digitale zorg op 
afstand voldoet aan de kwaliteitseisen

 Ǭ Duiden op welke manier een behande-
lingsovereenkomst online tot stand zou 
kunnen en moeten komen

 Ǭ Standalone software kwalificeren
 Ǭ Bepalen in welke risicoklasse een medisch 
hulpmiddel (standalone software) valt en 
bepalen wat dan de vervolgstappen zijn

18  •  De drone dokter



Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 
die op elektronische wijze (medische) per-
soonsgegevens verwerken toepassen op 
een casus

 Ǭ Werken met de BoZ verwerkersovereen-
komst

 Ǭ De ‘plan-do-check-act’-cyclus toepassen 
in de praktijk

 Ǭ Benoemen wat de aandachtspunten zijn 
bij het uitvoeren van een DPIA in de zorg

 Ǭ Uitleggen hoe het beroepsgeheim moet 
worden toegepast in een online omgeving

 Ǭ Aan de rechten van de patiënt voldoen 
ten aanzien van zijn medische gegevens 
binnen en buiten het dossier

Security in de gezondheidszorg (optioneel)
Privacy en informatiebeveiliging zijn afzon-
derlijke vakgebieden die overlap en verschil-
len vertonen. Dat uit zich in de verplichting uit 
de AVG om ‘passende technische en organi-
satorische maatregelen’ te treffen, om ‘een 
op het risico afgestemd beveiligingsniveau te 
waarborgen’. Maar ook bij de verplichting 
rond het melden van datalekken, waarbij 
sprake moet zijn van een inbreuk op de be-
veiliging van persoonsgegevens.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Uitleggen welke norm in Nederland de 
standaard vormt voor 
informatiebeveiliging in de zorg en hoe 
deze norm in elkaar steekt

 Ǭ Beveiligingsincidenten duiden als 
datalek (of niet)

 Ǭ Suggesties doen voor aanvullende 
beveiligingsmaatregelen om herhaling 
van datalekken te voorkomen

 Ǭ Bepalen of het datalek gemeld moet 
worden bij de autoriteit en de 
betrokkenen

De drone dokter  •  19

Privacy in de gezondheidszorg (optioneel)
In de AVG en, aanvullend, lidstatelijke 
regelgeving wordt bepaald wat er geldt 
ten aanzien van de bescherming van 
medische persoonsgegevens. De ICT-jurist 
is hiermee reeds bekend. Na deze training 
weet de ICT-jurist ook wat de aandachts-
punten zijn in de zorg en welke aanvul-
lende regels er gelden.



Elektronisch uitwisselen van medische 
gegevens: systemen in de zorg (optioneel)
Het digitaal uitwisselen van medische 
gegevens staat als nummer één op de 
digitale agenda van het ministerie van 
VWS. Nieuwe ontwikkelingen en 
terminologie brengen veel hoofdbrekens 
met zich mee. De juridische kwalificatie is 
van groot belang voor de consequenties 
en te nemen maatregelen. Aan de hand 
van praktijkvoorbeelden worden de 
mogelijkheden verhelderd en de impact 
van bepaalde kwalificaties getoond.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Systemen kwalificeren en de implicaties 
van die kwalificaties duiden

 Ǭ Ontwikkelingen op het gebied van 
weten regelgeving over het elektronisch 
uitwisselen van patiëntgegevens duiden 
en de gevolgen hiervan in kaart brengen

 Ǭ Wet- en regelgeving voor 
zorgaanbieders die op elektronische 
wijze (medische) persoonsgegevens 
uitwisselen benoemen en op een casus 
toepassen

20  •  De drone dokter
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Deelnemers aan  
het woord

Erwin Kemink

Information Security Officer/FG 
bij Rivas Zorggroep

Deelnemer opleiding ICT-jurist:  
de verdieping 2020/2021

“Een opleiding die ingaat op de 
uitdagingen (o.a. cloud, contacteren, 
privacy) die je tegenkomt in het werkveld 
als jurist, FG en/of Security Officer. Het 
heeft mij op vele vlakken inzicht gegeven 
hoe ik mijn organisatie op een manier kan 
adviseren hoe we als organisatie om 
moeten gaan met bepaalde (IT) risico’s 
zodat we kunnen kiezen voor een 
duurzame inrichting of toepassing.”

Paulien Boerkamp

Senior adviseur Juridische  
Zaken/FG bij Regio Twente

Deelnemer opleiding ICT-jurist:  
de verdieping 2020/2021

“Ik vind de opleiding veelzijdig, interessant 
en actueel. De vele aspecten van het ICT-
recht zijn op een praktische manier en een 
goed juridisch niveau in de lesstof 
verwerkt. Het meeste kan ik in de praktijk 
van een overheidsorganisatie direct 
toepassen. Ook geweldig hoe de 
docenten tijdens de lessen die door de 
lockdown helaas alleen online konden 
worden gegeven, toch volop interactie 
wisten te bereiken.”

Gemiddeld  beoordeeld  met een 8
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Docenten 

De trainingen worden gegeven 
door een of meerdere acade-
misch opgeleide juristen van ad-
viesbureau ICTRecht. Iedere 
trainer is gespecialiseerd  
in het desbetreffende onderwerp. 

Uw hoofddocenten staan hiernaast  
getoond. U kunt ook andere juristen  
van adviesbureau ICTRecht en externe 
trainers treffen als docent van een 
training.

Arnoud Engelfriet
Algemeen directeur ICTRecht 

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

Kors Monster
Directeur ICTRecht security CIPP/E

expertise: security en privacy 

Philip van der Weijde
Directeur ICTRecht

expertise: cloud en contracten

Dimmen Smolders
Juridisch adviseur CIPP/E & CIPT

expertise: privacy
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Bram de Vos
Juridisch adviseur

expertise: cloud computing,  
softwarelicenties en contracten

Martijn Michael
Juridisch adviseur

expertise: techniek, cloud 
en contracten

Sari Jansen
Juridisch adviseur

expertise: cloud, contracten 
en zorg

Iris de Groot
Juridisch adviseur

expertise: privacy, contracten  
en e-commerce

Jay Remmelzwaal
Juridisch adviseur CIPP/E

expertise: privacy en arbeidsrecht

Itte Overing
Juridisch adviseur

expertise: cloud, contracten 
en zorg 
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Wie is de ICTRecht 
Academy? 
De opleiding ICT-jurist:  
de verdieping wordt georgani-
seerd door  
ICTRecht Academy.

Organisatie

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

Onze opleidingscoördinator Britt Telleman 
is het eerste aanspreekpunt van de oplei-
dingsafdeling. Britt voert het contact met 
potentieel geïnteresseerde deelnemers. 

Henrike Bongers is manager ICTRecht 
Academy. Zij is verantwoordelijk voor  
de dagelijkse gang van zaken binnen  
de Academy.

Arnoud Engelfriet

Britt Telleman

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

NOvA-erkend

Door de Nederlandse Orde van Advocaten 
is de ICTRecht Academy erkend als oplei-
dingsinstelling in het kader van de PO  
(Onderhoud Vakbekwaamheid). Dat geeft 
ons de bevoegdheid om opleidings-punten 
(PO) toe te kennen, die advocaten in het 
belang van het onderhoud van hun vak-
bekwaamheid dienen te behalen.

IAPP

Door de International Association of 
Privacy Professionals is ICTRecht 
Academy benoemd tot ‘Official Training 
Partner’ en erkend als ‘Official CPE 
Provider’. Daarmee kunt u bij ons CIPP/E, 
CIPM en CIPT trainingen volgen en CPE 
punten verdienen. 

Adviescommissie

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

Rocco Mulder is advocaat en curator sinds 
1987 en voornamelijk actief op het gebied 
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.

Wilfred Steenbruggen is privacy en  
regulatory advocaat bij Bird & Bird te  
Den Haag. Hij is redacteur van het vak-
tijdschrift Computerrecht, gastdocent  
aan het Instituut voor Informatierecht  
van de Universiteit van Amsterdam en 
voormalig medewerker van de ACM. 

Rocco Mulder

Lex Bruinhof

Wilfred Steenbruggen
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Wat is uw kennis-
niveau van het  
ICT-recht?  
Doe de quiz!
Als uitdaging en om uw kennisni-
veau te bepalen, hebben wij drie 
quizvragen voor u opgesteld. De 
modelantwoorden vindt u op pagi-
na 35.



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 natuur-
lijk 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?

29

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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Agenda 

April 2022

Do 21
12:30 – 17:15 uur
Programmeren: denken als 
een developer

Mei 2022

Do 12
09:30 – 12:00 uur
Cybercrime
12:30 – 17:15 uur
Agile software ontwikkelen

Juni 2022

Do 9
12:30 – 14:45 uur
Legal operations: een introductie
15:00 – 17:00 uur
Legal tech: een introductie

Do 23
09:30 – 12:00 uur
Bitcoin, NFT & blockchain
12:30 – 17:15 uur
Open source software licenties 
en compliance

Juli 2022

Do 7
09:30 – 12:00 uur
Platforms en online macht
12:30 – 17:15 uur
Elektronisch identificeren en contracteren

September 2022

Do 8
09:30 – 12:00 uur
Beschikbaarheid en continuïteit 
in de cloud
12:30 – 17:15 uur
Verwerkersovereenkomsten

Do 22
09:30 – 17:00 uur
AI in het recht: compliance & toezicht

Ma 10 t/m vr 14 oktober 2022
Tussentoets
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November 2022

Do 3
09:30 – 12:00 uur
Internationaal contracteren in ICT 
nader bekeken
12:30 – 17:15 uur
Open data en open overheid

Do 24
12:30 – 17:15 uur
Zorg op afstand (eHealth) (optioneel)

December 2022

Do 15
12:30 – 17:15 uur
DPIA en privacy by design/default

Februari 2023

Do 2
12:30 – 17:15 uur
Privacy in de gezondheidszorg (optioneel)

Do 16
12:30 – 17:15 uur
Security in de gezondheidszorg (optioneel)

Maart 2023

Do 9
09:30 – 17:00 uur
ICT-security in contract en praktijk

Do 30
12:30 – 17:15 uur
Elektronisch uitwisselen van medische  
gegevens: systemen in de zorg (optioneel)

Ma 17 t/m vr 21 april 2023
Eindtoets
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Voorwaarden en 
invulling

Voorbereiding en studiebelasting

De studiebelasting* in uren is als volgt:

Trainingsduur en locatie

Trainingen worden aangeboden in drie 
vormen: bloktrainingen (2 uur), dagdeel-
trainingen (4 uur) en dagtrainingen (6 uur, 
plus lunch). 

De trainingen vinden plaats in Utrecht. Er 
kan gevarieerd worden tussen training-
slocaties die goed bereikbaar zijn met de 
auto of met het openbaar vervoer. Alle 
trainingen zijn desgewenst ook via een 
livestream of als webinar in eigen tijd te 
volgen.   

Studiemateriaal en e-learning

Deelnemers ontvangen een uitgebreid 
boekenpakken. 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.

Aantal verplichte
trainingsuren

54 Verdeeld over 
7 dagen en 
3 dagdelen

Aantal optionele
trainingsuren

4 Verdeeld over 
4 dagdelen

Huiswerk (verplicht) 
en tussen- en 
eindtoets

45

Tussen- en eindtoets 6

*het betreft hier een schatting. Een en
ander hangt mede af van de achtergrond
en het kennis- en vaardigheden niveau
van de deelnemer. De optionele uren be-
treffen extra trainingen die naar keuze
kunnen worden toegevoegd. Deze worden
apart op het certificaat vermeld. Doordat
deze trainingen ook los wordten aangebo-
den voor niet-juristen, kunnen er voor deze
trainingen geen PO-punten worden be-
haald.
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Online omgeving 

Voor deelnemers is een e-learning  
omgeving beschikbaar. Hiermee kunt u 
de opleidingsagenda inzien, videoregis-
tratie van trainingen terugkijken en toetsen 
en aanvullend studiemateriaal down-
loaden. Ook kunnen deelnemers binnen 
deze omgeving onderling discussiëren. 

Tussentoets en eindtoets

De opleiding wordt afgesloten met een  
digitale tussentoets en een digitale eind-
toets. De tussentoets geeft u inzicht in uw 
voortgang en heeft geen invloed op de 
eindtoets. Een voldoende voor de eind-
toets is een vereiste om het certificaat 
“ICT-jurist: de verdieping” te krijgen. Voor 
meer informatie zie het examenreglement.

Interne deelnemers

Naast deze opleiding biedt ICTRecht  
Academy ook de opleiding ICT-jurist aan. 
Beide opleidingen worden gevolgd door 
de juristen van adviesbureau ICTRecht.

Algemene voorwaarden

De kosten voor de opleiding bedragen  
€ 5.750,- excl. btw. De kosten dienen in 
één keer te worden voldaan. 

Indien meerdere personen van hetzelfde 
kantoor of dezelfde organisatie deelne-
men, geldt een kortingstarief van 20% 
voor iedere deelnemer. Deze korting is 
niet stapelbaar. 

Alle data staan vast. Alleen in uitzonderlij-
ke gevallen worden individuele trainingen 
verplaatst. Indien de opleiding in verband 
met Covid-19 niet op locatie kan plaatsvin-
den, zal de opleiding in aangepaste vorm 
volledig online doorgang vinden.

U kunt uw inschrijving kosteloos annule-
ren tot vier weken voor de start van de 
opleiding. Indien u zich uitschrijft binnen 
twee weken na ontvangst van de uitslag 
van de tussentoets zal 50% van de oplei-
dingskosten 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 deelnemers 
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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1  D. India is niet aangewezen als adequaat 
land, en een noodzaak voor gebruik van 
dit bedrijf is er ook niet binnen de overeen-
komst. Uitdrukkelijke toestemming is 
natuurlijk altijd mogelijk, maar dit is niet 
werkbaar omdat deze kan worden gewei-
gerd 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 wan-
betaling. 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 na-
tuurlijk persoon als maker er van te ver-
melden”. Dat is het geval met tweets vanuit 
het VOF-account. De vennoten zullen dit in 
de ontbindingsprocedure moeten regelen.

Antwoorden 
kennisquiz 
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Opleiding ICT-jurist: 
de verdieping
April 2022

Meer weten over de opleiding 
of vragen?
Neem dan contact op met onze 
opleidingscoördinator Britt Telleman
via e-mail: academy@ictrecht.nl of 
telefoonnummer: 020 663 19 41. 

Schrijf u nu eenvoudig en snel in 
via onze website:

ictrecht.nl/ict-jurist-de-verdieping-opleiding

Volg ons op:

  @ICTRechtAcademy

   ICTRecht Academy


