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Met de master Legal Management ontwikkelt u zich tot een future proof professional die 

juridische diensten en processen optimaliseert in een snel veranderende juridische praktijk. 

Deze opleiding legt het fundament voor een organisatorische of leidinggevende juridische 

positie. Na afronding van de master Legal Management vormt u de schakel tussen Legal en 

Business. U bent betrokken bij de continue verbetering van juridische diensten en processen 

en geeft hier leiding aan. Daarnaast bent u in staat bij te dragen aan de vernieuwing van de 

juridische organisatie, bijvoorbeeld door met inzet van legal tech een bruikbaar product  

voor de afnemer te ontwikkelen.  

Eind augustus 2022: Master of Laws

SEMESTER 3 SEMESTER 4

• Legal Management (5 EC)

• Juridisch Risico- en 
   Kwaliteitsmanagement (5 EC)

• Privacy, Security en IT (5 EC)

• Legal Service Design 1 (5 EC)

• Legal Service Design 2 (5 EC)

• Legal Analytics & Information
   Design (5 EC) 

• Verandermanagement (5 EC)

• Legal Project Management  
   (5 EC)

• Legal Management Onderzoek 
   (5 EC)

• Proeve van Bekwaamheid           
   (15 EC)

SEMESTER 1 SEMESTER 2

•   Persoonlijk Leiderschap 

2 jaar, deeltijd



Voor wie?
 ► U heeft minimaal 3 jaar werkervaring in een 

juridische functie.

 ► U ambieert een staf- of adviesfunctie op 

masterniveau.

 ► U wilt uw kennis en vaardigheden op het gebied van 

legal management verdiepen en verbreden. 

Inhoud master
U leert hoe u juridische dienstverlening kostenefficiënt 

en effectief kunt organiseren en aansturen, u doet 

zelfstandig onderzoek gericht op innovatie en 

verbetering van juridische processen en u wordt op 

de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen en 

de laatste wetenschappelijke inzichten binnen uw 

vakgebied.

Beroepsprofiel
Wij hebben in ons beroepsprofiel deze kerntaken 

staan:

 ► U waarborgt en verbetert (continu) de kwaliteit 

van juridische diensten en processen, met gebruik 

van technologie.

 ► U leidt projecten en coördineert (verander)

processen.

 ► U draagt bij aan de innovatie van juridische 

dienstverlening.

 ► U vertaalt juridische data naar overtuigende 

verbetervoorstellen met behulp van legal design-

technieken.

Waarom Legal Management aan de 
Hogeschool van Amsterdam?

 ► Wij zijn dé opleider van Nederland op het gebied 

van Legal Management: Al sinds 2014 volgen 

professionals van vooraanstaande organisaties 

onze master. Niet alleen de deelnemers, maar ook 

hun werkgevers zijn erg positief. Het werkveld van 

onze studenten is divers, van grote multinationals 

tot kleinere bedrijven, advocatenkantoren en 

(semi) overheden.  

 ► In twee jaar uw LLM behalen: Anders dan de 

meeste juridische masters, is de opleiding Legal 

Management direct toegankelijk voor studenten 

met een juridische hbo-bachelor, zonder dat u 

vooraf een schakelprogramma hoeft te volgen.

 ► Future proof professional: We leiden op tot een 

future proof juridische professional en maken 

daarbij gebruik van de nieuwste inzichten. We 

werken nauw samen met de juridische praktijk 

en met onderzoekers van het lectoraat Legal 

Management.

 ► Praktijkgericht: In deze competentiegerichte 

opleiding staat het toepassen van kennis en 

vaardigheden centraal. Tijdens uw opleiding 

maakt u direct de vertaalslag naar uw eigen 

praktijk. 

 ► Kleinschalig onderwijs: U volgt deze opleiding in 

een groep van ongeveer 20 studenten. Er is veel 

ruimte voor persoonlijke begeleiding, intervisie en 

coaching.

Leonisia Lopes Barreto
Juridisch adviseur/contractmanager, Cleverland
“Ik heb veel kennis die ik heb opgedaan tijdens de opleiding kunnen toepassen in mijn werk. 

Een heel concreet voorbeeld is de eindopdracht Juridisch Kwaliteitsmanagement. Ik heb 

de opdracht gebruikt om een adviesrapport te schrijven. Het betrof het opzetten van een 

juridisch kwaliteitszorgsysteem binnen mijn eigen organisatie. En zo biedt de opleiding meer 

mogelijkheden om eindproducten voor de diverse vakken ten gunste van de eigen organisatie  

te ontwikkelen.” 

Frederique Schleidt-Couprie
Directiesecretaris, Ergatis
“Ik denk dat ik mijn huidige baan te danken heb aan deze master. Wat het mij gebracht 

heeft is een theoretische basis waaraan ik mijn intuïtie kan toetsen en waarmee ik mijn 

beslissingen en keuzes kan onderbouwen. Elk vak komt in meer of mindere mate terug 

in mijn dagelijks werk. Ik merk dat ik vooral de in de opleiding aangedragen moderne 

manieren voor het vergaren, toepassen en analyseren van informatie en gegevens gebruik.”

Frederique Schleidt-Couprie

Leonisia Lopes Barreto



Vakken uitgelicht 
Legal Service Design 1 en 2
In deze vakken ontwikkelt u kennis en vaardigheden 
op het gebied van ontwerpdenken en technologie 
voor de juridische beroepspraktijk (legal tech). Met 
deze kennis en vaardigheden bent u in staat taken 
en rollen op het gebied van legal operations op hoog 
niveau te vervullen. U leert om juridische diensten 
effectiever en kostenefficiënter te organiseren.

Denk bijvoorbeeld aan:
 ► het efficiënter en klantvriendelijker inrichten van de 

bezwaarschriftprocedure bij een gemeente;

 ► het klantgerichter inrichten van de dienstverlening 

van een advocatenkantoor met behulp van 

technologie;

 ► het contracteringsproces bij een bedrijf 
efficiënter en voor medewerkers beter werkbaar 
inrichten.

Veelgestelde vragen
 
Wat is het verschil tussen een hbo- en 
universitaire master?

Beiden zijn op masterniveau. De titel na afronding 

van de master Legal Management is dan ook: 

Master of Laws (LLM). Het verschil is dat u bij 

aanvang van een hbo- ofwel professionele master 

al werkervaring nodig heeft om deel te kunnen 

nemen. Daarmee is de master Legal Management 

praktijkgericht. U past de theoretische kennis die u 

opdoet meteen toe op de werkvloer. 

Welke functies vervullen deelnemers na de 
master?

Voorbeelden van functies die alumni vervullen 

zijn: legal operations manager, adviseur juridische 

organisatie, juridisch kwaliteitsmanager, legal 

project manager, legal process manager, 

innovation manager. 

Is drie jaar werkervaring op ten minste 
hbo-niveau een harde toelatingseis?  
Ja, juist omdat de master toepassingsgericht 

is, is het van belang dat u minimaal drie jaar in 

een juridische omgeving werkzaam bent. Stage-

ervaring tellen wij niet mee, omdat dat een 

leerervaring is, waarbij een student nog niet op 

bachelor-niveau werkzaam is. Naast juridische 

werkervaring is het belangrijk dat u een relevante 

werkkring heeft waar u, met medewerking van uw 

werkgever, opdrachten vanuit de opleiding kunt 

maken. 

Kan ik ook één of meer vakken volgen 
zonder de gehele opleiding te doen? 

Dat kan. U volgt dan één of meer losse modules 

samen met de reguliere masterstudenten. Na 

afloop ontvangt u een certificaat. Wilt u meer 

informatie over het volgen van losse modules, 

neem dan contact op met ons. 

Hoe combineer ik deze opleiding met mijn 
werk?
De studiebelasting is gemiddeld 20 uur per week. 

Dit is inclusief colleges. De zwaarte van de studie 

hangt verder af van of uw parttime of fulltime 

werkt en of u van uw werkgever ruimte krijgt om 

opdrachten onder werktijd te maken.

Kees van der Kraan
Senior beleidsadviseur 
bestuurszaken, Politie Nederland  
“Ik heb mede door de master grote 

sprongen in mijn carrière gemaakt. 

Daarbij is het een groot voordeel 

dat de master zo praktijkgericht 

is. Ik kon het geleerde meteen 

toepassen in mijn werk.  

Een voorbeeld is Legal Service 

Design. Dat heb ik toegepast bij het 

ontwikkelen van de app ‘Digitaal 

Buurtonderzoek’, waarmee op 

digitale wijze naar getuigen kan 

worden gezocht.”

Kees van der Kraan



PRAKTISCHE ZAKEN

Studiebelasting

 ► Studiebelasting van gemiddeld 20 uur per week.

 ► Op dinsdagavond college van 17.50 - 20.20 uur.

 ► Op circa 8 zaterdagen per jaar een collegedag. Het is mogelijk dat 

op maximaal twee vrijdagen onderwijs wordt aangeboden

 ► In het tweede studiejaar wordt een studiereis (optioneel) 

aangeboden. Tijdens deze studiereis bezoeken we organisaties die 

vooruitlopen in het vakgebied. 

Toelatingseisen 

Om deel te nemen aan deze master heeft u:

 ► een afgeronde wo-bachelor Rechten of afgeronde hbo-bachelor  

HBO-Rechten, HJO, of SJD. Een andere hbo-opleiding zoals MER,  

in combinatie met aanvullende juridische scholing en verdieping 

door relevante werkervaring, kan ook volstaan;

 ► ten minste drie jaar werkervaring in een juridische functie op  

hbo- of academisch niveau;

 ► bij aanvang van de master een relevante, juridische functie op  

hbo- of academisch niveau;

 ► medewerking van uw werkgever om in uw eigen organisatie 

opdrachten te maken en onderzoek uit te voeren;

 ► goede analytische en communicatieve vaardigheden;

 ► een positief advies naar aanleiding van uw toelatingsgesprek, 

waaruit blijkt dat u de potentie heeft zich te ontwikkelen tot legal 

management professional op masterniveau.

VOOR WERKGEVERS
Uw medewerker laten deelnemen aan de master Legal Management levert concrete 

meerwaarde op verschillende terreinen op. 

 ► De juridische praktijk verandert snel. Uw medewerker wordt op de hoogte gebracht van de meest actuele ontwikkelingen op het 

gebied van de organisatie en inrichting van juridische diensten en complexe juridische processen, zowel nationaal als internationaal.

 ► De opdrachten die uw medewerker tijdens de master maakt, zijn veelal gericht op het verbeteren van een praktijksituatie of oplossen 

van een praktijkprobleem om de bedrijfsvoering te verbeteren.

 ► In de juridische praktijk moet veelal met minder budget steeds efficiënter gewerkt worden.  

Uw medewerker leert effectief samen te werken over de grenzen van afdelingen, organisaties en sectoren heen. 

 ► Uw medewerker bouwt een relevant netwerk op, dat inzetbaar is voor uw organisatie.

 ► Samen met u kunnen we een leergang op maat faciliteren op het gebied van legal management. Wij verzorgden al vele trajecten 

binnen overheid, bedrijfsleven en de procespraktijk.

Niels Lamers
Lead Corporate Legal Operations, ING Bank   
“De master Legal Management vervult een behoefte voor juridisch medewerkers die hun toegevoegde 

waarde leveren met kennis op het gebied van processen, organisatie, management en innovatie. 

Allemaal onderdelen die in het juridische werkgebied steeds belangrijker worden. Onze organisatie heeft 

een groeiende behoefte aan medewerkers die niet klassiek inhoudelijk wo-juridisch geschoold zijn.”
Niels Lamers

Maartje Huits
Kwartiermaker Transitie Injus / Business Product Owner, Ministerie van Justitie en Veiligheid
“De master Legal Management heeft mij geleerd hoe je als manager veranderingen succesvol kunt 

doorvoeren en wat hier allemaal bij komt kijken. Deze kennis, in combinatie met de lessen van 

procesmanagement en projectmanagement, hebben mij veel inzicht gegeven in hoe ik als manager 

effectiever kan zijn in mijn werk. Ik ben mij vooral bewuster van mijn eigen drijfveren en de 

ontwikkeling die ik nog door moet gaan om deze kennis en vaardigheden goed in te kunnen zetten. 

Bovendien kan ik zeggen dat ik mijn nieuwe baan mede te danken heb aan de master.” 

Maartje Huits



Foto: Flying Focus

Contact
Hogeschool van Amsterdam

Master Legal Management

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

 06 2115 6699

@ masterlm@hva.nl

 hva.nl/mlm 

 Master Legal Management

Inschrijven

De opleiding start eind augustus. Voor meer 

informatie over de inschrijfprocedure en het 

inplannen van een toelatingsgesprek,  

zie hva.nl/mlm 

 

Studiekosten

De master Legal Management wordt gesubsidieerd 

door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Daarmee onderschrijft het Rijk de 

meerwaarde van de opleiding. Als u niet eerder 

een master heeft behaald, betaalt u in de meeste 

gevallen het wettelijk collegegeldtarief. In Studiejaar 

2022-2023 is dit € 2.168,- Houd naast het 

collegegeld rekening met kosten voor literatuur en 

de studiereis in het tweede jaar. Dit is gemiddeld 

ongeveer € 350,- per studiejaar.

Titel en diploma

Na afronding van deze master mag u de internationaal 

erkende titel Master of Laws (LLM) voeren. 

 

Meer informatie 

Kijk voor uitgebreide informatie over de opleiding  

en de data van de voorlichtingsbijeenkomsten op 

hva.nl/mlm.

Contact

Wilt u weten of deze master bij u past? Neem 

contact op met de onderwijscoördinator: 

 06 2115 6699

@ masterlm@hva.nl

Locatie

Muller-Lulofshuis

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam 

Aysha Adlie
Inkoopadviseur Juridische zaken, Gemeente Haarlem
“De master Legal Management heeft mij de tools gegeven waarmee ik ingewikkelde vraagstukken binnen de 

gemeente aan kan pakken. De gemeente is een dynamische organisatie die voortdurend met verschillende 

uitdagingen te maken krijgt; soms door verandering van wet- en regelgeving, soms door organisatorische 

wijzigingen. De gemeente realiseert zich ook dat zij met de tijd mee moet gaan en dat processen beter 

en efficiënter moeten worden ingericht. Burgers vergelijken de dienstverlening van een gemeente met 

bijvoorbeeld een bestelling via een webshop of de aanvraag van een hypotheek die binnen een week 

afgehandeld wordt. Het is niet meer van deze tijd dat een burger zich fysiek bij een balie moet melden voor 

bepaalde diensten. De master heeft mij geholpen om vanuit een helikopterview juridische en organisatorische 

problemen op te lossen, verbeteringen door te voeren en een innovatieve werkwijze neer te zetten.”

Aysha Adlie
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