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Informatierecht 
Hoe draagt intellectueel eigendomsrecht optimaal bij 
aan technologische innovatie en de beschikbaarheid van 
informatieproducten en -diensten? Wat zijn de grenzen 
aan de vrijheid van meningsuiting online? Hoe is zeg-
genschap over persoonsgegevens geregeld, en voldoet de 
wetgeving nog in de internationale platformeconomie? 
Dit zijn bij uitstek vragen die aan de orde komen in de 
selectieve master Informatierecht. De bestudering van 
juridische aspecten van productie, distributie, toegang en 
gebruik van informatie en communicatie-infrastructu-
ren staat daarbij centraal. 

Wetenschappelijke top
Het informatierecht is een dynamische, sterk Europees en 
internationaal georiënteerde discipline. Volg je opleiding 
bij een van de grootste en meest vooraanstaande onder
zoeks instituten ter wereld op dit terrein: het Instituut voor 
Infor matie recht (IViR.nl). Het onderwijs profiteert van 
de laatste wetenschappelijke inzichten uit het succesvolle 
onder zoeks programma. De opleiding is toekomstgericht, 
kleinschalig en intensief. De docenten zijn niet alleen 
voor treffelijke wetenschappers, maar hebben ook ruime 
praktijk ervaring. Dit maakt de master Informatierecht 
uniek in Nederland.

Enthousiaste studenten
De master Informatierecht is door onze studenten in de 
NSE 2018 beoordeeld met ‘zeer goed’. Zij waarderen de 
kleinschaligheid en kwaliteit. Landelijk staat de opleiding 
in de top 3 van alle reguliere juridische masteropleidingen 
(waardering 4.5 op een schaal van 5). Ook op UvAniveau 
scoort de master uitstekend: van de 105 masteropleidingen 
aan de UvA scoort er maar één een tikje beter.

Amsterdam Law Practice
De academische vorming op basis van de laatste 
onderzoeksinzichten kun je combineren met praktijkge
richte activiteiten. In het Information Law & Policy Lab 
(ilplab.nl) werken studenten aan beleidsvraagstukken, 
in samenwerking met o.a. maatschappelijke organisaties. 
Voor wie burgers en startende ondernemers van concreet 
juridisch advies wil voorzien is de Clinic TMC geknipt. 
Onder begeleiding van advocaten run je met medestu
denten een echte adviespraktijk (clinic.nl). Ook kun je 
een onderzoekstage aan het IViR doen. Deze onderdelen 
maken deel uit van het faculteitsbrede ervaringsgerichte 
onderwijs van de Amsterdam Law Practice (ALP). 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Meer informatie: uva.nl/llm-informatierecht

Studieprogramma
Het programma heeft een heldere opbouw met een 
mix van verplichte kernvakken (24 EC), schrijf  en 
onderzoeksvaardigheden (totaal 18 EC) en keuzevakken 
(6 EC elk, totaal 18 EC). Daarmee creëer je een eigen 
verdiepingsprofiel.

Verplichte onderdelen:
• Informatierecht (12 EC)
• Intellectueel eigendomsrecht (12 EC)
• Paperextensie (6 EC)
• Scriptie (12 EC)

Keuzevakken:
• Clinic technologie, media en communicatie  
• Information Law & Policy Lab
• IViR Research Internship 
• International Media Law, Policy & Practice
• Patent Law
• Privacy en gegevensbescherming 
• International Intellectual Property Law 
• Telecommunicatierecht

http://IViR.nl
http://ilplab.nl
http://clinic.nl


Meer informatie: uva.nl/llm-informatierecht

Toelatingseisen
De master Informatierecht is een selectieve master 
en toelating geschiedt via een selectieprocedure. Als 
vooropleidingseis geldt een universitair juridisch 
bachelordiploma. Wil je worden toegelaten op basis van 
een ander diploma, kijk dan voor de mogelijkheden op 
de webpagina: uva.nl/llm-informatierecht onder het 
kopje ‘Toelating en inschrijving’.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van:
• Cijfers;
•  Motivatiebrief waaruit aantoonbare affiniteit met 

informatierecht blijkt;
• Curriculum vitae.
 
Deadline aanmelden: vóór 1 mei 2020.

Carrièreperspectief
De vraag naar informatierechtjuristen van de UvA 
is groot. Door het hoge niveau en de discipline
overschrijdende aanpak in ons programma heb je een 
voorsprong op de arbeidsmarkt. Onze alumni werken 
in de advocatuur en andere juridische dienstverlening, in 
het bedrijfsleven bij ICT, media e.a. sectoren, bij (semi)

Praktische informatie

Diploma LLM in Informatierecht 

Vorm voltijd 

Studielast 60 ECTS 

Wettelijk collegegeld € 2.083 (tarief 2019-2020)

Voertaal Nederlands

Start september

Deadline aanmelding 1 mei

 Ik was op zoek naar een 
specialistische master met 
een focus op het intellectueel 
eigendomsrecht. Dit vond ik 
in de master Informatierecht. 
Het volgen van colleges van 
medewerkers van het Instituut 
voor Informatierecht vond 
ik een enorme uitdaging en 
tevens een groot privilege. 

De kleinschaligheid sprak me 
ook erg aan, omdat er zo ruimte 
is voor een persoonlijke aanpak 
en diepgang. 

Tijdens mijn master ben ik lid 
geweest van de opleidingscom-
missie van de FdR. Ook werkte 
ik als student-assistent voor de 
jaarlijkse post-graduate Summer 
Course International Copyright 
Law. Na mijn afstuderen zou 
ik graag actief zijn in de enter-
tainmentindustrie, met name in 
de muziekwereld. Het lijkt me 
ontzettend leuk om samen te 
werken met creatieve mensen 
en mijn passie voor muziek en 
interesse in het intellectuele 
eigendomsrecht samen te laten 
komen in mijn werk. 

Bo Backbier, student Informatierecht

overheid, rechterlijke macht, maatschappelijke belangen
groeperingen en Europese en internationale NGO’s.

Civiel effect
Beschik je over een juridisch bachelordiploma behaald 
aan de UvA? Dan voldoe je bij afronding van dit master
programma in principe aan de civiel effectvereisten 
voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Indien je 
het (juridisch) bachelordiploma hebt behaald aan een 
andere Nederlandse universiteit kijk dan voor de civiel 
effectvereisten op: student.uva.nl/civieleffect.

Studievereniging SViR 
Opgericht voor en door studenten informatierecht 
biedt SVIR (svir.nl) een keur aan activiteiten die je 
studieervaring verrijken en je in contact brengen 
met toekomstige werkgevers. SVIR organiseert onder 
andere bezoeken aan advocatenkantoren en bedrijven, 
recruitment events en een buitenlandse studiereis. SVIR 
fungeert ook als klankbord voor de opleiding. De 
opleiding heeft een grote groep betrokken alumni, die 
o.a. in het onderwijs en bij SVIR actief zijn.

Contact
Wil je meer weten over de inhoud van het programma? 
Neem dan contact op via:
 informatierechtfdr@uva.nl 

Met algemene vragen, bijvoorbeeld over toelating en 
inschrijving, kun je terecht bij de Onderwijsbalie:
Roeterseilandcampus, gebouw A, verdieping 6 
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam.
 020525 3440 
 student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie

http://uva.nl/llm-informatierecht
http://student.uva.nl/civieleffect
mailto:informatierecht-fdr%40uva.nl?subject=Informatie%20Informatierecht
http://student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie

