
Ook in studiejaar 4 besteden we aandacht aan legal tech. Je moet in dat jaar alle legal tech 
onderdelen volgen en daar gemiddeld een 7,5 voor scoren. 
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Ik wil de Legal Tech 
Track volgen

Legal tech is onderdeel 
van mijn minor

Ik loop stage op het 
gebied van legal tech

Ik heb gemiddeld een 7,5 voor de 
legal tech onderdelen uit jaar 4

Mijn afstudeeronderzoek heeft 
te maken met legal tech

Ik heb de Legal Tech 
Track gevolgd

Ik heb mijn certificaat 
ontvangen 

Ik heb gemiddeld een 7,5 
voor ICT & Recht en Het Lab

De Legal Tech Track helpt jou met jouw profilering als legal tech specialist op de 
arbeidsmarkt. Tijdens jouw studie geeft de Legal Tech Track jou voorrang bij stages (jaar 3) 
en afstudeeropdrachten (jaar 4) bij een van de hoogwaardige partnerorganisaties van het 
Legal Tech Lab.  
 

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats bij een partnerorganisatie van het Legal Tech 
Lab, is het belangrijk dat je op ruim voldoende niveau kennis en vaardigheden hebt op het 

gebied van legal tech. Dit kun je aantonen door minimaal een 7,5 te behalen voor de 
tweedejaarsvakken ICT & Recht en Het Lab.

Doordat je zo goed hebt gescoord voor de legal tech vakken, heb jij voorrang op een stageplaats bij 
een van de hoogwaardige partnerorganisaties van het Legal Tech Lab. Je moet nog wel zelf 

solliciteren en motiveren waarom jij een geschikte kandidaat bent. 
 

Heb je zelf een stageplaats geregeld bij een organisatie en heb je daar legal tech opdrachten 
uitgevoerd, dan kan je alsnog in aanmerking komen voor een certificaat. Je moet dan wel voldoen 

aan de andere eisen (zie stap 2, 3/4, 5 en 6). 
 

De eenvoudigste manier om jouw kennis en vaardigheden op het gebied van legal tech verder 
te ontwikkelen, is door de minor Legal Consultancy & Analytics of Juridische uitdagingen in de 
digitale samenleving te volgen.
 
Ook als je een andere minor volgt waar legal tech onderdeel van uitmaakt, kun je in 
aanmerking komen voor de Legal Tech Track.   

Je bent al bijna een legal tech ster, maar eerst nog een afstudeeronderzoek. Omdat je zo goed 
hebt gescoord op alle legal tech componenten binnen de opleiding, heb jij voorrang op een 

afstudeeropdracht bij een van de hoogwaardige partnerorganisaties van het Legal Tech Lab. 
Je moet nog wel zelf solliciteren en motiveren waarom jij een geschikte kandidaat bent. 

 
Heb je zelf een afstudeeronderzoek geregeld bij een organisatie op het gebied van legal tech, 
dan kan je alsnog in aanmerking komen voor een certificaat. Je moet dan wel voldoen aan de 

andere eisen (zie stap 2, 3/4 en 5).

Gefeliciteerd! Je hebt de Legal Tech Track met succes afgerond.
 
Vergeet niet om je certificaat aan te vragen door een mail te sturen naar: 
teamassistenten-hbo-rechten@hva.nl. Stuur als bijlage een uitdraai van je cijferlijst (SIS), 
het beoordelingsformulier van je stage en afstuderen mee. 
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Als legal tech specialist ben je nu echt klaar voor de arbeidsmarkt. 
 

Veel succes en we keep in touch! 
 

Contactpersoon Legal Tech Track: Shagoia Mafi (s.mafi@hva.nl / 06 - 211 56 741) 


