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Juridische cursussen voor AI Startups & Scale-ups 

Onze cursussen bieden u een compleet overzicht van de 

juridische facetten van kunstmatige intelligentie, big data 

en machine learning. Van het beschermen van een idee 

tot en met marktintroductie van het uiteindelijke product.  

Cursusdoel is het wegnemen van juridische obstakels voor 

innovatie zoals privacywetgeving, het maximaliseren van 

uw IP-portfolio, het stimuleren van internationaal 

zakendoen, en het faciliteren van (trainings)data delen op 

basis van valide contracten. 

A. AI & Recht Workshop

1. Wetgeving, Contracten en AI Impact Assessment

Tijdens deze workshop (met brede invalshoek) leert u hoe u 

uw intellectueel eigendom kunt beschermen, wat er in 

contracten moet staan over datadelen, wat er mogelijk is 

binnen de grenzen van de AVG, waarom u goede 

algemene voorwaarden moet hanteren en waar u op 
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moet letten bij het aannemen van personeel. Ook 

bespreken we een checklist met gedragscode die wordt

gebruikt om proactief te testen of een AI-applicatie aan 

het Europese concept van Trustworthy AI voldoet (legal, 

ethical, robust). De cursus biedt een overview van de 

belangrijkste juridische zaken waarmee u als AI-startup te 

maken zult krijgen. 

Rechtsgebieden: Intellectueel Eigendomsrecht, 

Contractenrecht, Privacy & Dataprotectie, Grondrechten & 

Mensenrechten, Arbeidsrecht, Europees en Internationaal 

Recht.  

Docent: mr. Mauritz Kop LL.M. 

Tijdsbesteding: 2 uur 

B. Maatwerk cursussen per industrie

Deze cursussen zoomen dieper in op sectorspecifieke 

regelgeving rondom AI & data, per industriële sector. 

1. Healthcare & Medicine

2. Media, Entertainment & Art

3. Food, Feed & Agri

4. High Tech & Robotica

Docenten: mr. Mauritz Kop LL.M. & mr. Suzan Slijpen LL.M. 

Tijdsbesteding: 2 uur per cursus 

Docenten: 

 mr. Mauritz Kop 

 mr. Suzan Slijpen 
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Algemene Informatie 

Onze cursussen worden gegeven door ervaren juridische 

experts die geaffilieerd zijn aan toonaangevende 

Nederlandse en buitenlandse universiteiten zoals Stanford 

University in Silicon Valley en de Radboud Universiteit 

Nijmegen. De docenten staan vooraan in hun vakgebied 

en zijn daarnaast zelf ook ondernemer. 

De cursussen worden gegeven in het Nederlands of het 

Engels, zijn interactief van aard en vinden plaats in 

overzichtelijke groepen van 10 a 20 personen waarbij er 

ruime gelegenheid is tot het stellen van vragen. Cursussen 

zijn op aanvraag in te plannen bij u op kantoor, op locatie 

of in de vergaderzaal van ons kantoor in Amsterdam. 

Docentprofielen 

mr. Mauritz Kop LL.M. is Fellow aan Stanford University 

(Californië, USA) directeur van MusicaJuridica en managing 

partner bij juridisch platform AIRecht.  

Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van 

Maastricht, Intellectueel Eigendomsrecht aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam en Amerikaans Intellectueel 

Eigendomsrecht aan Stanford Law School. Hij verzorgt 

keynotes en postdoctoraal onderwijs over intellectueel
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eigendom, data en transformative tech-beleid op 
Universiteiten in binnen- en buitenland, en adviseert over 
AI policy making in Brussel en Washington.  

Mauritz is lid van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA), lid 

van het ECP|Platform voor de InformatieSamenleving, lid 

van de Europese AI Alliantie, lid van CLAIRE, lid van het 
World Economic Forum en columnist op platform 

VerderDenken.nl van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

https://www.linkedin.com/in/mauritzkop/  

mr. Suzan Slijpen LL.M. is oprichter en eigenaar van niche 

kantoor Slijpen Legal en Senior Consultant bij AIRecht.  

Zij studeerde Nederlands Recht met specialisatie 

Intellectueel Eigendom aan de Universiteit Utrecht, waar zij 

in 2015 de prestigieuze Molengraaf Instituut Scriptieprijs won. 

Suzan is specialist gezondheidsrecht, farmaceutisch recht 

en levensmiddelenrecht. Ze verzorgt lezingen en onderwijs 

over Europees food, feed en farma law, GMO, 

biotechnologie en kunstmatige intelligentie op Symposia en 

Universiteit, en is veelgevraagd conferentiespreker in binnen 

en buitenland. 

Suzan is lid van de Vereniging Farma en Recht (VFenR), en 
de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht 

(NVLR).
https://www.linkedin.com/in/suzanslijpen/  
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