
HBO-RECHTEN VOLTIJD

WELKOM BIJ DE PRESENTATIE



HBO-RECHTEN EN SJD
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hbo-jurist is een ‘T-shaped-jurist’



OPBOUW VAN DE OPLEIDING
Jaar 1: Propedeuse: oriëntatie, selectie en verwijzing (één jaar)

• Ongeveer 25% haalt propedeuse (60 studiepunten) in 1 jaar 

• Ongeveer 50% stopt na 1 jaar, bijvoorbeeld door bindend studieadvies (minder dan 50 studiepunten)

Jaar 2: Voorbereiding op de stageperiode (één jaar) 

Jaar 3: Minor (half jaar) & stage (half jaar)

Minor bij HBO-Rechten
• Minor toezicht, straffen en gedrag

• Minor working in an international and legal environment

Minor elders bij de Hogeschool van Amsterdam
• Arabische taal en cultuur

• Arbeidsrecht

Jaar 4: Specialisatie (half jaar) & afstuderen (half jaar)

Specialisaties
• Werken bij de overheid

• Werken in het bedrijfsleven

• Werken in de procespraktijk 4
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WAT VINDEN STUDENTEN?

• Waarom de Hogeschool van Amsterdam?

• Waarom HBO-Rechten?

• Hoe is de sfeer en het contact met studenten? 

• Hoe vond je de overstap van je vorige school naar HBO-Rechten? 
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ARBEIDSMARKTONDERZOEK

• HBO-Rechten is bekender dan enkele jaren geleden.

• De arbeidsmarkt voor juristen (wo en hbo) trekt aan.

• Wo’ers verdringen hbo’ers; hbo’ers verdringen mbo’ers. 

• ICT biedt mogelijkheden: contractmanagement, corporate housekeeping, 

digitalisering. 

• Overheid biedt veruit de meeste functies.

• In procespraktijk en bedrijfsleven zijn kansen maar het arbeidsmarkt-

perspectief verkeert in beginstadium
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VOORBEELDEN OVERHEID
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VOORBEELDEN PROCESPRAKTIJK
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VOORBEELDEN BEDRIJFSLEVEN
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AANMELDEN

Aanmelden voor studiejaar 2017-2018:

• tot en met 1 mei 2017

• meld je zo vroeg mogelijk aan

• deelname aan studiekeuzecheck

is verplicht
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STUDIEKEUZECHECK

• Een realistische kennismaking met de opleiding.

• Eerst: thuis teksten leren en webcolleges kijken.

• Dan: een halve dag onderwijs, gevolgd door 

halve dag toets.

Onderwijs

• hoorcollege rechtsbeginselen

• instructiecollege taalbeheersing

Toets

• rechtsbeginselen

• leesstrategieën en tekstanalyse
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STUDEREN XL
Wetenschappelijk excellentieprogramma

• Zie de vorige sheet: je combineert HBO-Rechten met de

rechtenstudie op de UvA

Professioneel excellentieprogramma

• Extra uitdaging bovenop het reguliere onderwijsprogramma

• Ruim aanbod van modules bij andere opleidingen

• Samenwerken met studenten vanuit de hele HvA

• Jaar 1: Honours Talent Modules (3 EC per module)

Oriënterend, geen toelatingseisen

• Jaar 2, 3, 4: Honours Modules (5 EC per module)

Verdiepend, wél toelatingseisen

• Certificaat waarmee jij je onderscheidt
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Studievereniging

• Ontmoet andere studenten

• Ontvang korting op je schoolboeken

• Deelname aan activiteiten zoals:

- een bezoek aan de Tweede Kamer

- een opname van Pauw bijwonen

- een bezoek aan een escape room

- borrels met medestudenten



MEER INFORMATIE

Handige websites:
• Recht en Bestuur

• HBO-Rechten: Een dagje Meelopen met een student of Proefstuderen

• Studielink: havo of vwo (geen profieleisen) of mbo niveau 4

• DUO

Tips voor vandaag:
1) Proefles in 04A42 (theorieles) en in 04A38 (vaardighedenles) 
2) Informatieruimte in de lounge op de 4e verdieping
3) Opleidingscommissie en Studievereniging JuristA in de lounge
4) Beroepenfilms in 04A46

http://www.hva.nl/onderwijs/interessegebieden/content/nl/recht-en-bestuur/recht-en-bestuur.html
http://www.hva.nl/hbo-rechten
http://www.studielink.nl/
https://www.duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/

