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Specialiseer u
tot ICT-jurist
In het kort
Ǭ Eénjarige praktijkopleiding,
start: 19 april 2022
Ǭ Trainingen gegeven door specialisten
uit het werkveld. Veel trainers hebben
zelf werkervaring als ICT-jurist
Ǭ Online leeromgeving met toegang tot
videoregistraties
Ǭ 16 trainingsdagen
(10 hele dagen, 6 halve dagen)
Ǭ Geaccrediteerd opleidingsinstituut
door de Nederlandse Orde van
Advocaten en erkend official CPE
Provider door de IAPP
Ǭ Te behalen PO-punten: 84
Ǭ Te behalen CPE-punten: 13
Ǭ Inclusief alle benodigde literatuur
Ǭ Locatie: Utrecht en via livestream
Ǭ Prijs: € 5.895,- excl. btw
Ǭ Trainingspakket op maat is mogelijk
& trainingen zijn ook los afneembaar

Vrijwel elk rechtsgebied krijgt
te maken met vraagstukken rond
ICT, technologie en internet.
Een ICT-jurist dient hiermee uit
de voeten te kunnen. Met de
éénjarige praktijkopleiding tot
ICT-jurist verwerft u grondige
kennis en skills op het gebied
van ICT en recht, met de focus
op de contractspraktijk.
De opleiding geeft u als ICT-jurist
meerwaarde door het opdoen
van unieke kennis over ICT-recht,
gecombineerd met de durf deze
toe te passen in de praktijk.
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Het programma is afgestemd
op de laatste trends binnen het
ICT-recht. Momenteel zijn dit:
bescherming van persoonsge
gevens en clouddienstverlening,
waarbij contracteren en onder
nemen als rode draad fungeert
en technische kennis een nood
zaak 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 ICT-jurist worden?

Na deze opleiding bent u een ICT-jurist die:

Een ICT-jurist is een jurist die zich bezighoudt met ICT- of internetrecht. We kunnen
internetrecht – of iets breder, de ICT –
(vrijwel) zien als een levensbehoefte. Het
is uniek dat men juist hierbinnen heel veel
ruimte heeft om zelf de regels te maken.
Het internetrecht is namelijk niet zwart-wit,
maar meestal grijs: de achterliggende infrastructuur van diensten bepaalt wat je
wel en niet mag. De software is het recht:
‘‘Code is law’’, zoals Lessig dat ooit formuleerde. En dat is echt uniek.

Ǭ Beschikt over actuele en praktische
kennis over alle relevante rechtsgebieden die het ICT-recht aangaan
Ǭ Bestaande internettechnologie juridisch
kan duiden
Ǭ Praktisch advies of een gepast juridisch
document kan opstellen en een onderhandeling hierover kan voeren
Ǭ Zelfstandig een ICT-adviesvraag van
een klant kan vertalen naar een plan
van aanpak en dit binnen gestelde
kaders kan uitvoeren

Daarbij 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 ICTjuristen nodig zoals u.

Voor wie is de opleiding
toegankelijk?
De opleiding is toegankelijk voor wojuristen die zich willen specialiseren in
het ICT-recht. Verdere specifieke
voorkennis is niet noodzakelijk.
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Waarom kiezen voor ons?

Ontwikkel tijdens onze opleiding de kern
kwaliteiten die de functie vereist. Denk aan
omgaan met contractonderhandelingen en het
navolgen van de privacywetgeving. 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.

-20
%

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.

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 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: communicatieprotocollen, 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.

De werking van internet
Technische kennis stelt de ICT-jurist in
staat om de vertaalslag te maken van het
juridische naar het technische en vice
versa. In de huidige tijd waarbij ICT grotendeels online wordt geleverd is kennis
van de werking van het internet daarbij
cruciaal.

Basisbeginselen ICT en recht
Het ICT-recht is een breed vakgebied dat
sterk in ontwikkeling is. Het relatief nieuwe
karakter van het rechtsgebied en de snelle ontwikkelingen maakt dat de ICT-jurist
zeer flexibel dient te zijn en vaak vanaf de
basis of bij analogie een inschatting dient
te maken.

Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De werking van het internet uitleggen
Ǭ Technische terminologie praktisch
toepassen
Ǭ De techniek van veelvoorkomende
online diensten (waaronder security)
uitleggen

Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ Een omschrijving geven van het
vakgebied van het ICT- en internetrecht
Ǭ De belangrijkste knelpunten binnen dit
vakgebied duiden
Ǭ De tien geboden van het internetrecht
(Lodder) toepassen
Ǭ In een praktische casus een juridisch
correcte en technisch haalbare oplossing
formuleren
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Aansprakelijkheid van platforms
en tussenpersonen
Een belangrijke rol binnen de ICT is weggelegd voor tussenpersonen en platforms, van internetproviders tot
zoekmachines en social media. Hun aantrekkingskracht zorgt voor een grote
machtspositie. Tevens hebben zij in het
recht een bijzondere positie wat betreft
aansprakelijkheid naar derden.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De problematiek rond de machtspositie
van tussenpersonen beschrijven
Ǭ De technische mogelijkheden van
tussenpersonen duiden, zoals API’s en
Platform-as-a-Service
Ǭ De regels over aansprakelijkheid van
tussenpersonen vertalen naar de praktijk

De werking van SaaS-diensten
Alles gaat naar de cloud, en digitale
dienstverlening is daarmee alomtegenwoordig. De ICT-jurist dient bekend te zijn
met impact van Software as a Service en
te weten hoe om te gaan met de juridische randvoorwaarden van dit type
dienstverlening.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ Kernbegrippen rond SaaS, cloud en
dienstverlening verklaren en plaatsen
Ǭ De werking van clouddiensten op
hoofdlijnen schetsen
Ǭ Juridische randvoorwaarden van
clouddienstverlening duiden en over
de gevolgen daarvan adviseren in een
praktijkcasus

ICT-security
De hoeveelheid en gevoeligheid van de
gegevens die via internet en ICT worden
verwerkt, neemt iedere dag toe. Met het
belang en de waarde van de gegevens,
stijgen ook de prikkels voor onrechtmatige
toegang. Computerinbraken en datadiefstal zijn aan de orde van de dag. Om deze
risico’s in te dammen, eisen steeds meer
wetten dat daadwerkelijk een adequate of
‘passende’ beveiliging wordt geïmplementeerd. Voor de ICT-jurist is kennis van de
basisbeginselen van informatiebeveiliging
dan ook van groot belang.
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De ICT-jurist dient zich bewust te zijn van
de impact van een malware besmetting
en onveilig online gedrag. Tijdens deze
training komen zowel een ervaren
informatiebeveiligingsspecialist als een
hacker aan het woord die vertellen over
hun ervaringen en werkzaamheden in het
werkveld. Daarnaast gaat u in een
hackgame zelf proberen om als hacker
toegang te krijgen tot informatie.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ Uitleggen om welke drie kernonderdelen
informatiebeveiliging draait en waarom
Ǭ Diverse beveiligingsstandaarden
benoemen en onderling plaatsen
Ǭ Technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen benoemen
voor belangrijke risico’s
Ǭ Inschatten wat de risico’s en impact zijn
van onveilig online gedrag en hacking

Big data, Artificial Intelligence
en machine learning
Artificial Intelligence (AI) oftewel
kunstmatige intelligentie staat sterk in de
belangstelling. Door analyse van grote
hoeveelheden data met statistische
modellen is software in staat om
uitspraken of adviezen te doen die
voorheen aan mensen voorbehouden
waren. De wijze waarop dit gebeurt, is
echter wezenlijk anders dan hoe mensen
dit doen. Wat zijn de belangrijkste
ontwikkelingen rondom kunstmatige
intelligentie en big data en wat betekent
dat voor de praktijk?
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De technische werking van AI op hoofdlijnen schetsen en relevante vaktermen
plaatsen
Ǭ Verschillen duiden tussen klassieke en
AI-gedreven besluitvorming
Ǭ Over de gevolgen daarvan adviseren in
een praktijkcasus

Programmeren voor juristen
Software is overal, van games tot beslisprocessen of de nieuwe wasmachine. Met
software kan alles. Tegelijk is software ongrijpbaar en daardoor lastig te duiden.
Ook op het proces van software schrijven
(programmeren) krijgen niet-programmeurs maar moeilijk grip. In deze training
leert de ICT-jurist de basisbeginselen van
programmeren op een creatieve en uitdagende manier, zodat de ICT-jurist effectiever met programmeurs kan samenwerken
en software-gerelateerde juridische casussen beter kan aanpakken.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ Uitgangspunten van programmeren
benoemen
Ǭ De denkwijze van programmaontwikkeling schetsen
Ǭ Problemen signaleren in de vertaalslag
tussen idee en programma
Ǭ De manier van denken en werken van
softwareontwikkelaars plaatsen in het
juridisch kader
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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 AI?

AVG op hoofdlijnen
In deze training wordt de AVG op hoofdlijnen uitgewerkt om zo het kader voor een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te kunnen realiseren.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ Toetsen wanneer gegevens persoonsgegevens zijn
Ǭ De basisbeginselen van omgang met
persoonsgegevens benoemen
Ǭ Benoemen welke rechten betrokkenen
hebben onder de AVG
Ǭ De vereisten voor de verschillende
grondslagen voor verwerking toetsen
Ǭ Kernbegrippen rondom technische en
organisatorische beveiliging, DPIA’s en
privacy by design and default toepassen

Online marketing, tracking & cookies
Bij online marketing en dienstverlening zijn
tracking en cookies aan de orde van de
dag. Het maken van gebruikersprofielen
(zoals voor marketing of frauderisicoinschatting) is een complex technisch proces
met vele implicaties, met name op privacygebied. Om deze implicaties te kunnen
duiden is een goed begrip van de technische werking van cookies en tracking
noodzakelijk.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De werking van cookies kernachtig
omschrijven
Ǭ Basistechnieken voor het opbouwen van
profielen beschrijven
Ǭ Beschrijven wat het juridisch kader is
voor online marketing
Ǭ Aan de hand van een praktijkcasus de
juridische implicaties van cookies en
tracking duiden
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ICT en arbeidsrecht
Ook op het werk doet ICT zich steeds
meer gelden, en is het belangrijk om
werknemers hier goed over te informeren.
Een belangrijke factor is de impact van
privacywetgeving, met name de AVG.
ICT-hulpmiddelen maken vaak inbreuk op
de privacy van werknemers. Denk aan
monitoring en tracking van werknemers.
Wanneer mag dit? Maar ook andere zaken
zoals geheimhouding en de aansprakelijkheid van werknemers komen om de
hoek kijken als u te maken heeft met ICT
op het werk.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De beginselen rondom privacy op het
werk benoemen en toetsen aan de
belangen van werkgevers
Ǭ Praktische en technische oplossingen
voor veelvoorkomende knelpunten
omtrent privacy aanraden
Ǭ ICT-reglementen en beleid aandragen

AVG-thema’s nader bekeken
Privacywetgeving kent open normen en
grijze gebieden. Als ICT-jurist dient u deze
te kunnen identificeren en op een deskundige en begrijpelijke wijze naar de praktijk
te kunnen vertalen. Hierbij is diepgravende kennis over de relevante technologie
van groot belang.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ Vaststellen wanneer iemand verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is
Ǭ Bepalingen uit een verwerkersovereenkomst opstellen en toetsen
Ǭ Beoordelen of en hoe een DPIA
uitgevoerd moet worden
Ǭ Beoordelen of een incident kwalificeert
als datalek
Ǭ Adviseren over de afhandeling van een
datalek
Ǭ Aangeven met wat voor aspecten rekening moet worden gehouden bij export
van gegevens buiten de EER
Ǭ Uitleggen hoe de handhaving en toezicht
oude AVG in Nederland is geregeld
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Leven en werken op afstand
Software en de cloud waren al
jaren aan een stevige opmars
bezig, 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
transformeren de wereld. Een
softwarefout of uitgevallen
clouddienst kan enorme gevolgen
hebben.

Contracten in ICT
Contracteren ligt aan de wortel van een
groot deel van het ICT-recht. ICT-contracten kennen verschillende types, van softwarelicentie tot resellerovereenkomst en
van algemene voorwaarden tot mantelcontract. Elk contract vereist algemene
aandachtspunten (onder meer kwaliteit,
aansprakelijkheid en intellectueel eigendom) en daarnaast specifieke aspecten.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De aandachtspunten van een
ICT-contract duiden in een casus
Ǭ De belangrijkste typen ICT-contract
duiden en hun verschillen benoemen
Ǭ Een ICT-contract opzetten op hoofdlijnen
Ǭ Rekening houden met IE- en
privacyaspecten
Ǭ Op marktconforme wijze aansprakelijkheid beperken in een overeenkomst

E-commerce informatieplichten
Bij online zakendoen gelden informatie
plichten, ook als er enkel kennis wordt
geleverd. Er gelden verschillende
informatieplichten als er geleverd wordt
aan consumenten of als er geleverd wordt
aan bedrijven. Om dienstverleners hierbij
te ondersteunen dient de ICT-jurist bekend
te zijn met deze informatieplichten en te
weten hoe er in de praktijk aan voldaan
kan worden.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De belangrijkste informatieplichten voor
een bepaalde internetdienst aanwijzen
Ǭ Controleren of een dienst voldoet aan
de geldende informatieplichten
Ǭ Praktische oplossingen aandragen
indien dit niet het geval blijkt
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Softwarerecht en licenties
Om te kunnen adviseren over cloud en
software dient de ICT-jurist software te
kunnen kwalificeren en bekend te zijn
met de relevante wetten en de contractspraktijk. De ICT-jurist dient creatief te zijn
en wetten en regels te vertalen, zodat zij
zoveel mogelijk toepasbaar blijven op
voortschrijdende technologie.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De verschillende contractsvormen
voor software duiden
Ǭ De wijze van contractsluiting
(clickwrap, shrinkwrap, handtekening)
bij softwarelicenties duiden
Ǭ De verschillende vormen van softwaredistributie, waaronder open source,
duiden en hier contractueel invulling
aan geven
Ǭ De juridische aandachtspunten in een
softwarelicentie aanstippen en verwerken in een contract

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

Internationaal contracteren in ICT
Veel ICT-contracten kennen een internationaal component. ICT-dienstverlening is nu
eenmaal niet aan landsgrenzen gebonden.
Die grensoverschrijdende dienstverlening
brengt ook uitdagingen met zich mee bij
het opstellen van het contract. Wat zijn de
aandachtspunten en risico’s?

Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ Uitleggen wat de belangrijkste
consequenties zijn van een bepaalde
Na deze training kan de deelnemer:
rechts- en forumkeuze
Ǭ De beginselen van open source
Ǭ Veelvoorkomende Angelsaksische conbespreken
tractsbepalingen (‘boilerplate clausules’)
herkennen in een ICT-contract
Ǭ Veelvoorkomende contracten
(NDA, overdrachtsakte, ontwikkeloverǬ Uitleggen welke specifieke aandachtseenkomst en mantelovereenkomst) in
punten en risico’s dergelijke contractsdetail behandelen
bepalingen met zich meebrengen ten
opzichte van een ICT-contract onder
Ǭ Agile ontwikkeling van software juridisch
continentaal recht
duiden
Ǭ Indien gewenst een alternatieve
contractsbepaling voorstellen om tot
een werkbaar compromis te komen
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Auteursrecht online
De botsing tussen auteursrechten en internet is exemplarisch voor het internetrecht.
Waar het auteursrecht staat voor een individueel kopieerrecht, ziet men op internet
vrij kopiëren als een grondrecht. Met name
op het gebied van filesharing heeft dit tot
veel jurisprudentie geleid.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De beginselen van het auteursrecht
duiden en toepassen op internetcasussen
Ǭ De belangrijkste excepties (citaatrecht,
parodie, thuiskopie) benoemen en op
hoofdlijnen toepassen
Ǭ Hyperlink-jurisprudentie benoemen en
op hoofdlijnen toepassen

Merken en domeinnamen
Op internet is uw domein de plek om gevonden te worden. Maar hoe komt men
van een naam als ictrecht.nl nu bij die
website? Waarom kunnen aanvallers zo
echt uitziende e-mails versturen of nepwebsites optuigen inclusief domeinnaam?
En wat te doen met een domeinnaam van
een concurrent die meelift op een merk of
handelsnaam?
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ De werking van het domeinnaam
systeem (DNS) uitleggen
Ǭ De registratieprocedure en beveiliging
van DNS op hoofdlijnen uitleggen
Ǭ Contractuele aandachtspunten van
domeinnamen toetsen
Ǭ Een inbreuk van een domeinnaam op
merk of handelsnaam vaststellen of
weerleggen

Onderhandelen ICT-dienstovereenkomst
Bij ICT-dienstverlening is het contract cruciaal, nu er vrijwel geen wettelijke regelingen 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 deelnemer:
Ǭ Uitgangspunten voor een ICT-dienst
overeenkomst kiezen gegeven een casus
Ǭ De belangen van licentiegever én
licentienemer herkennen en waar
nodig beargumenteren
Ǭ Verschillende onderhandelstijlen
herkennen en hierop inspelen
Ǭ Op een praktische en oplossings
gerichte wijze onderhandelen om tot
een compromistekst te komen
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Consumentenrecht en
algemene voorwaarden
Bij het (online) zakendoen wordt er veel
gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Voor het van toepassing verklaren en
wijzigen hiervan gelden specifieke regels.
Bij het online zakendoen wordt er (ook) geleverd aan consumenten. Dit is in vérgaande mate dwingend gereguleerd met zeer
specifieke voorschriften en dit heeft grote
impact op bedrijfsvoering en communicatie,
zoals bij de inrichting van een webshop.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ Terhandstelling van algemene
voorwaarden controleren
Ǭ Controleren of een internetdienst
voldoet aan het geldende consumenten
recht online
Ǭ Bij het opstellen of controleren van
documenten voor een consumentendienst
het online consumentenrecht toepassen
Ǭ Specifieke ICT-dienstaspecten toetsen
aan de grijze en zwarte lijst voor
algemene voorwaarden

Aanbesteden ICT-dienstverlening
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 deelnemer:
Ǭ De verschillende aanbestedings
procedures op hoofdlijnen onderscheiden
Ǭ Signaleren dat er aanbesteed dient te
worden
Ǭ Valkuilen bij ARBIT, GIBIT en andere
standaard overheidsvoorwaarden
benoemen
Ǭ Risico’s voor ICT-dienstverlening bij
aanbestedingstrajecten signaleren en
contractueel borgen in een aanbestedingstraject
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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
mogelijkheden voor een goede of
betere gezondheid en zorg. Dit
roept unieke nieuwe vragen op,
van privacy en medisch
beroepsgeheim tot de risico’s bij
algoritmische diagnoses, medisch
handelen op afstand of het
monitoren van
gezondheidsfactoren. Met deze
unieke ‘kop’ op de opleiding leert
u het nieuwste van het nieuwste.

ICT en gezondheidsrecht
De ICT-jurist dient te weten wat de regels
zijn voor het uitwisselen van medische gegevens online en hoe men in deze branche dient te werken in de cloud. U leert
het tijdens deze training over ICT, beveiliging en privacy in de zorg.
Na deze training kan de deelnemer:
Ǭ Toelichten wat de standaard IT-contracten in de zorg zijn (zoals BOZ en AIVG)
en de verschillende belangen van de
zorgaanbieder en ICT-dienstverlener
Ǭ Wet- en regelgeving benoemen voor
zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken
Ǭ Toelichten aan welke regels zorgaanbieders (en hun ICT-dienstverleners) moeten voldoen wanneer zij elektronisch
medische gegevens uitwisselen
Ǭ Aan welke beveiligingseisen de gebruikte ICT-systemen moeten voldoen

“Ik vond de opleiding erg
leerzaam. Daarnaast was
de opleiding - ondanks de
coronamaatregelen - leuk
om te volgen.”
Gaby Schildknegt
Bedrijfsjurist bij Jurato
Deelnemer opleiding
ICT-jurist 2020/2021
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het woord
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Sandy Chung A Hing

Danielle Putman

Deelnemer opleiding
ICT-jurist 2020/2021

Letselschadejurist bij Brunel

“Goede docenten, die theorie en praktijk
mooi met elkaar weten te verbinden. Hoewel les krijgen op locatie mijn voorkeur
heeft, ben ik toch tevreden over de wijze
waarop er les is gegeven. Er was net zo
goed de mogelijkheid om vragen te stellen en het behandelen van casussen in
groepjes. Heel mooi. De opnames van de
verschillende lesdagen heb ik als heel
prettig ervaren.”

“Ik vond de opleiding prettig en gestructureerd. De docenten kwamen kundig en
goed voorbereid op mij over. Er was ruimte
voor vragen en we werden goed verzorgd.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik digitaal
studeren voordelen vind hebben, maar mij
soms ook zeker minder makkelijk kon focussen of “bij de les kon blijven”. Ik dwaal
met deze lesvorm wat eerder af dan bij
een klassikale les. Dit was minder bij de
lessen die een met een quiz of interactie
werkte. Nu begrijp ik dat dit niet anders
kon en ben ik wel heel blij dat de opleiding doorgang heeft kunnen vinden. Al
met al vind ik het een top opleiding die ik
zeker zal aanraden!”

Deelnemer opleiding
ICT-jurist 2020/2021
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“Het was een zeer leerzame
opleiding aangezien deze mij het
gewenste inzicht heeft gegeven in
de relevante wetgeving en
rechtspraak.”
Chris de Bruin
Jurist bij De Jong Koster
accountants & adviseurs
Deelnemer opleiding
ICT-jurist 2020/2021
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Docenten
De trainingen worden gegeven
door een of meerdere acade
misch opgeleide juristen van
adviesbureau ICTRecht. Iedere
trainer is gespecialiseerd in
het desbetreffende onderwerp.

Arnoud Engelfriet

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

Philip van der Weijde

Directeur ICTRecht
expertise: cloud en contracten

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

Kors Monster

Directeur ICTRecht security CIPP/E
expertise: security en privacy

Dimmen Smolders

Juridisch adviseur CIPP/E & CIPT
expertise: privacy
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Bram de Vos

Juridisch adviseur
expertise: cloud computing,
softwarelicenties en contracten

Sari Jansen

Juridisch adviseur
expertise: cloud, contracten
en zorg

Martijn Michael

Juridisch adviseur
expertise: techniek, cloud
en contracten

Iris de Groot

Juridisch adviseur
expertise: privacy, contracten
en e-commerce

Ilse Slomp

Juridisch adviseur
expertise: conflictoplossing, rechtshulp
en e-commerce

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur CIPP/E
expertise: privacy en arbeidsrecht
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Wie is de ICTRecht
Academy?
De opleiding ICT-jurist wordt
georganiseerd 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.

Arnoud Engelfriet

Onze opleidingscoördinator Britt Telleman
is het eerste aanspreekpunt van de opleidingsafdeling. 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.

Britt Telleman

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

Rocco Mulder

Lex Bruinhof

Wilfred Steenbruggen

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.

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 opleidingsinstelling 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.
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Wat is uw kennis
niveau van het
ICT-recht?
Doe de quiz!
Als uitdaging en om uw kennisniveau te
bepalen, hebben wij drie quizvragen voor
u opgesteld. De modelantwoorden vindt u
op pagina 31.
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1 Naar de cloud
Een softwarebedrijf laat haar software
opnieuw bouwen zodat deze aangeboden
kan worden als cloudversie. Zij wil hiervoor haar softwarelicentie (EULA) laten reviseren, maar heeft weinig budget. Welke
clausules zou u in ieder geval aanpakken?
a. De licentieverlening, de duur en de
aansprakelijkheid.

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

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

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

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

b. Informatie over het herroepingsrecht.

c. Beschikbaarheid van de software, duur
en aansprakelijkheid.

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

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

d. Alle hierboven genoemde punten.gina
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Agenda

April 2022

Juni 2022 (vervolg)

Di 19
09:30 – 12:00 uur
De werking van internet
12:30 – 17:15 uur
Basisbeginselen ICT en recht

Di 21
09:30 – 12:00 uur
E-commerce informatieplichten
12:30 – 17:15 uur
Softwarerecht en licenties

Mei 2022

Juli 2022

Di 10
09:30 – 17:00 uur
Contracten in ICT

Di 5
12:30 – 17:15 uur
ICT en arbeidsrecht

Di 24
09:30 – 17:00 uur
AVG op hoofdlijnen

September 2022

Juni 2022
Di 7
09:30 – 12:00 uur
Aansprakelijkheid van platforms
en tussenpersonen
12:30 – 17:15 uur
Online marketing, tracking & cookies

Di 6
12:30 – 17:15 uur
De werking van SaaS-diensten
Di 20
09:30 – 17:00 uur
Belangrijke ICT-contracten nader bekeken

Ma 10 t/m vr 14 oktober 2022
Tussentoets

27

November 2022

Januari 2023

Maart 2023

Di 1
09:30 – 12:00 uur
Internationaal contracteren in ICT
12:30 – 14:45 uur
Auteursrecht online
14:45 – 17:00 uur
Merken en domeinnamen

Di 10
12:30 – 17:15 uur
Big data, Artificial Intelligence
en machine learning

Di 7
12:30 – 17:15 uur
Aanbesteden ICT-dienstverlening

Di 22
09:30 – 17:00 uur
ICT-security
December 2022
Di 13
12:30 – 17:15 uur
ICT en gezondheidsrecht

Di 31
12:30 – 17:15 uur
Onderhandelen ICT-dienstovereenkomst
Februari 2023
Di 14
09:30 – 12:00 uur
Consumentenrecht en
algemene voorwaarden
12:30 – 17:15 uur
Programmeren voor juristen

Di 28
09:30 – 17:00 uur
AVG-thema’s nader bekeken

Ma 17 t/m vr 21 april 2023
Eindtoets
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Voorbereiding en studiebelasting Trainingsduur en locatie
De studiebelasting* in uren is als volgt:

Voorwaarden en
invulling

Aantal
trainingsuren

84

Verdeeld over
10 dagen en
6 dagdelen

Huiswerk (verplicht) 45
en tussen- en
eindtoets
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.

Trainingen worden aangeboden in drie
vormen: bloktrainingen (2 uur), dagdeeltrainingen (4 uur) en dagtrainingen (6 uur,
plus lunch).
De trainingen vinden plaats in Utrecht.
Er kan gevarieerd worden tussen trainingslocaties 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.
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Online omgeving

Algemene voorwaarden

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

De kosten voor de opleiding bedragen
€ 5.895,- excl. btw. De kosten dienen in
één keer te worden voldaan.

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

Interne deelnemers
Naast deze opleiding biedt ICTRecht
Academy ook de opleiding ICT-jurist: de
verdieping aan. Beide opleidingen worden
gevolgd door de juristen van advies
bureau ICTRecht.

Indien meerdere personen van hetzelfde
kantoor of dezelfde organisatie deelnemen, geldt een kortingstarief van 20%
voor iedere deelnemer. Deze korting is
niet stapelbaar.
Alle data staan vast. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden individuele trainingen
verplaatst. Indien de opleiding in verband
met Covid-19 niet op locatie kan plaatsvinden, zal de opleiding in aangepaste vorm
volledig online doorgang vinden.
U kunt uw inschrijving kosteloos annuleren 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 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 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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Antwoorden
kennisquiz

1 D. Beschikbaarheid is absoluut de kern
van cloud-dienstverlening. Duur speelt
ook een zwaarwegende rol, omdat bij het
beëindigen van de clouddienst de ontvanger per direct niet meer kan werken daarmee. Het doorvoeren van updates draagt
bij aan kwaliteit en veiligheid en is daarom
eveneens belangrijk.
2 Nee. Zie ECLI:NL:HR:2013:BZ4163;
duurovereenkomst is in beginsel opzegbaar. De leverancier kan dus opzeggen en
een nieuw aanbod met nieuwe prijs doen.
Mogelijk moet wel schadevergoeding en/
of lange opzegtermijn worden geboden.
3 D. Het betreft hier een consumentenovereenkomst op afstand. De dienstverlener moet derhalve alle genoemde
punten actief benoemen (art. 6:230m lid 1
sub b BW: identiteit en sub h: herroeping;
art. 6:230v lid 7 BW: nazenden van deze
informatie).
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Opleiding ICT-jurist
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-opleiding

Volg ons op:
@ICTRechtAcademy
ICTRecht Academy

