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Afgestudeerd in Bestuurskunde

"Ben jij maatschappelijk betrokken? En wil 

je invloed uitoefenen op maatschappelijke 

vraagstukken?

Bij de opleiding Bestuurskunde leer je hoe 

je via beleid je bijdrage kan leveren en 

welke organisaties en personen jou hierbij 

kunnen steunen."

Amsterdam is dé plek om het vak van bestuurskundige te leren. 
Een dynamische metropool met unieke uitdagingen en een grote 
diversiteit aan betrokken partijen.

Je bekijkt maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende 
invalshoeken: van de juridische, economische, sociologische en 
bestuurlijke kant. Je krijgt inzicht in de manier waarop 
beslissingen tot stand komen en hoe je daar invloed op kunt 
uitoefenen. Vanaf het begin van de opleiding maak je kennis met 
de praktijk. Je voert veel projecten uit bij externe opdrachtgevers: 
gemeentes, provincies en het Rijk en commerciële organisaties 
zoals adviesbureaus. Na afronding van je opleiding ben je wegwijs 
in het openbaar bestuur, kun je samenwerkingsverbanden 
aangaan, meedenken over beleidsvraagstukken en oplossingen 
aandragen. Je treedt op als verbinder tussen bewoners, politieke 
partijen, bedrijven en andere betrokkenen.

Wil je helpen om de maatschappelijke 
vraagstukken van een grote stad op te lossen? Ben 
jij een echte netwerker, sociaal, taalvaardig en 
communicatief? En wil je precies weten hoe de 
structuur van de overheid en maatschappelijke 
organisaties in elkaar steekt? Dan is de opleiding 
Bestuurskunde iets voor jou.
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L Voor wie?
► Je hebt hart voor maatschappelijke vraagstukken.
► Je werkt goed samen.
► Je bent sociaal en communicatief sterk.

N Beroepsmogelijkheden
Na je afstuderen ben je een bestuurskundige die werkt 
in de dynamische context van de publieke sector, 
bijvoorbeeld als projectleider, 
beleidsmedewerker/-adviseur of (praktijk)onderzoeker. 
Alumni werken bij gemeentes en andere overheden, bij 
maatschappelijke organisaties of zijn vanuit het 
bedrijfsleven betrokken bij de publieke zaak.

M Belangrijke vakken
► Bestuurskunde
► praktijkopdrachten
► Sociologie
► Management en Organisatie
► Politicologie

B Studielast
► 42 lesweken per jaar, gemiddeld 40 uur per week.
► De contacttijd bij de opleiding bestaat uit onder meer 

hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en 
studiebegeleiding.

► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 
15. Een contactuur is een onderwijsuur van
50 minuten.

► Verder besteed je ca. 25 uren alleen of met 
medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoek, 
opdrachten en voorbereiding van lessen en 
tentamens).

► Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een 
studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het 
eerste studiejaar minder dan 50 studiepunten, dan 
geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies 
(BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met 
de opleiding.

A Toelatingseisen
Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met je 
DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal drie 
werkdagen. Na inschrijving doe je mee aan de verplichte 
studiekeuzecheck en krijg je een studiekeuzeadvies.
► hva.nl/skc

H Studiekeuzeactiviteiten
► Open dagen: 05/11, 10/12, 11/02, 04/04

Check hva.nl/opendag voor de laatste informatie.
► Proefstuderen: je kunt je aanmelden via 

hva.nl/bestuurskunde

G Meer informatie
► studiegids.hva.nl
► hva.nl/collegegeld
► studiekeuze123.nl

C Social media
► Youtube: Hvavideo
► Facebook: @hvanieuws
► Instagram: @hogeschoolvanamsterdam

I Contact
WhatsApp: 06 2853 3546 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl
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