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MASTER LEGAL MANAGEMENT
LEGAL MANAGEMENT*

WAAROM BIJ DE HVA?
►    In twee jaar tijd de graad Master of Laws (LLM).
►    Direct toegankelijk zonder schakelprogramma.
►    Goed uitgangspunt voor een organisatorische

of leidinggevende functie in de juridische
beroepspraktijk.

►    Kleinschalig en persoonlijk onderwijs door
hooggekwalificeerde docenten.

STUDIEPROGRAMMA
De master Legal Management duurt twee jaar en
is opgebouwd uit vier semesters. Tijdens de
opleiding volgt u een of twee juridische
keuzevakken bij de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit in
Amsterdam.

DE MASTER LEGAL MANAGEMENT

BIEDT VERDIEPING EN VERBREDING

AAN PROFESSIONALS MET EEN

JURIDISCHE HBO- OF

WO-BACHELOR OF BACHELOR

MER. IN DEZE DEELTIJDOPLEIDING

ONTWIKKELT U ZICH IN TWEE JAAR

TOT EXPERT OP HET GEBIED VAN

MANAGEMENT, ORGANISATIE,

INNOVATIE EN KWALITEIT VAN

JURIDISCHE DIENSTVERLENING.

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding
bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

SEMESTER I 
Strategie en kwaliteit 
 

• Management van 
Juridische Dienstverlening

• Strategie en Innovatie
• Juridische Kwaliteitszorg en 

Compliance 

• Onderzoeksvaardigheden 
 
 

• Studie- en 
beroepsvaardigheden 
 

• Juridische keuzevakken

SEMESTER II 
Inrichten en 
veranderen 

• Procesmanagement
• Regulering
• Verandermanagement 

 
 
 
 
 
 

• Studie- en 
beroepsvaardigheden 
 

• Juridische keuzevakken

SEMESTER III 
Mensen, kennis en 
informatie

• Human Resource 
Management voor Juristen

• Kennis, Informatie en ICT 
 
 
 
 
 
 

• Studie- en 
beroepsvaardigheden 
 

• Juridische keuzevakken

SEMESTER IV 
Thesis en 
eindassessment

• Proeve van Bekwaamheid

 
 
 
 
Organisatiekundige en 
juridische theorie

 
 

Onderzoeks- 
vaardigheden 
 
 
Studie- en 
beroepsvaardigheden



STUDIEBELASTING
►    Tweejarige deeltijdopleiding.
►    Studiebelasting gemiddeld 20 uur per week.
►    Iedere donderdag college van 18.15 tot 

uiterlijk 22.00 uur.
►    Acht zaterdagen per jaar een trainingsdag.

LOSSE MODULES
Wilt u niet de gehele master volgen? Een aantal
vakken van deze master kunt u als losse module
volgen. Bekijk de modules en
inschrijfmogelijkheden op
►    hva.nl/mlm

NA DEZE MASTER
De master Legal Management leidt op voor een
brede beroepspraktijk. Na deze master bent u in
staat om een functie op het gebied van recht,
management en organisatie te vervullen die door
de complexiteit een masterniveau vereisen.
Mogelijke beroepen waarvoor de master opleidt:
►    Juridisch procesmanager
►    Medewerker juridische kwaliteitszorg
►    Legal project manager

TOELATINGSEISEN
►    Een afgeronde juridische hbo-bachelor

(HBO-Rechten, HJO, MER, SJD) of wo-bachelor.
►    Ten minste drie jaar werkervaring in een

juridische functie op hbo- of academisch
niveau.

►    Een relevante werkplek waar u met
toestemming van uw werkgever opdrachten en
onderzoek kunt uitvoeren.

INSCHRIJVEN
Om u in te schrijven voor de master Legal
Management meldt u zich uiterlijk 15 juni
2016 aan voor een adviesgesprek. Neem
voor meer informatie of het maken 
van een afspraak contact op.

STUDIEKOSTEN
►    Voor deze opleiding geldt het instellings-

collegegeld van € 7.906 (prijspeil 2015). 
De huidige collegegeldtarieven zijn 
terug te vinden op hva.nl/collegegeld.

►    Per studiejaar ongeveer € 500 tot € 1.000 aan
literatuur en de studiereis.

TITEL
Master of Laws (LLM)

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op
►    hva.nl/mlm

CONTACT
Neem voor meer informatie of een persoonlijk
adviesgesprek contact op.
►    masterlm@hva.nl
►    06 2115 8922

HVA.NL/MLM



HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Studio HvA

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

hva.nl/mlm
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HANANE EL KOUAA (31)
Transitiemanager Bestuur en
Organisatie bij Gemeente Amsterdam
"Door de opleiding master Legal Management
ontwikkel ik mij tot een jurist met veel extra's.
Namelijk een jurist die niet alleen inhoudelijk sterk
is en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in
het juridisch werkveld, maar ook in staat is
juridische processen te optimaliseren en een
verandering teweeg te brengen. Mede door de
opleiding heb ik de overstap van handhavingsjurist
naar transitiemanager kunnen maken."

STEVEN TER HORST (35)
Legal projectmanager
bij Houthoff Buruma
"De kern van mijn werkzaamheden is ervoor te
zorgen dat het primaire proces wordt
ondersteund door legal project management en
procesverbetering. Hiervoor is het van belang dat
ik leer denken en handelen als een manager. Bij
de master Legal Management werk ik aan mijn
zelfkennis, persoonlijke invloed en gezag en leer ik
de vaardigheden die ik nodig heb om mij verder te
ontwikkelen als projectmanager."
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