
In het studieonderdeel Legal Analytics & Information 

Design staat het exploreren van data (data analyse en 

rapportage) en het presenteren van complexe juridische 

informatie in een visuele vorm centraal. Het vak bestaat 

uit twee onderdelen: Legal Data Analyse en Legal 

Information Design.

Legal Data Analyse

Juristen werken (ongemerkt) met veel data. Denk hierbij aan 

wetteksten, dashboards, rapporten en jurisprudentie. Met behulp 

van nieuwe technologieën kan die data beter toegankelijk gemaakt 

worden en is het mogelijk (verborgen) patronen of trends in de 

data te ontdekken. Hierdoor kan bijvoorbeeld veel beter voorspeld 

worden wat de uitkomst zal zijn van een rechtszaak of het levert 

belangrijke informatie op voor besluitvorming in de organisatie.  

Binnen Legal Data Analyse wordt behandeld hoe u data verzamelt 

en bewerkt, hoe deze te analyseren en hoe data visueel leesbaar te 

maken. Dit met als doel de juiste inzichten over te brengen in een 

begrijpelijke vorm voor de doelgroep. Hiertoe worden concrete 

handvatten aangereikt voor het ontwerpen van doeltreffende en 

gebruiksvriendelijke rapportages en dashboards.

Hoofdonderwerpen

- Wat is data (analyse)?

- Waarom is data analyse bruikbaar?

- Welke tools zijn geschikt voor data analyse?

- Hoe voert u data analyse uit?

 - Wat is data visualisatie?

 - Wat zijn de mogelijkheden met data visualisatie?

- Hoe kan met een duidelijke en eenduidige boodschap  

  gecommuniceerd worden?

Legal Information Design

Juristen hebben te maken met complexe juridische informatie, 

vastgelegd in de wet, contracten, protocollen en handboeken. 

Deze documenten zijn lastig te begrijpen voor niet-juristen 

(en soms zelfs ook voor legal professionals). Met behulp van 

visualisatie en design kan veel complexe informatie in één 

oogopslag duidelijk gemaakt worden.
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In dit onderdeel maakt u kennis met de principes van design 

thinking en legal information design. In combinatie met uw 

praktijkervaring past u deze kennis toe op een praktijkprobleem.

Hoofdonderwerpen:

- Wat zijn de basisprincipes van design thinking en legal design?

- Welke praktijkproblemen lenen zich voor visualisatie? 

- Hoe analyseert u juridische documenten?

- Hoe maakt u een ontwerp waarin de gebruiker centraal staat?

- Hoe overtuigt u uw doelgroep met behulp van visualisatie?

Opzet colleges 

De voorbereiding voor de trainingen bestaat uit het bestuderen van 

de literatuur en het maken van de huiswerkopdrachten. De docent 

zal tijdens de werkcolleges discussie en uitwisseling van ervaringen 

uit de praktijk stimuleren. Na college 2 en 3 plannen de studenten 

zelf intervisiebijeenkomsten ter voorbereiding op de eindopdracht. 
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