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SAFORAH BLESCH
Student SJD deeltijd

“De mogelijkheid om een deeltijdopleiding 

te volgen, werd mij aangeboden door 

mijn werkgever, de gemeente Purmerend. 

Gezien mijn eerdere studie, MBO 

Administratieve Juridische Dienstverlening, 

was SJD een logische stap."

Je leert een brug slaan tussen de mens en het recht. Het recht 
komt aan bod rondom thema's als arbeid en inkomen en 
criminaliteit en veiligheid. Daarnaast is er ruime aandacht voor 
communicatieve vaardigheden en leren in de praktijk.

Leren en werken
De combinatie van leren en werken vormt de kern van het 
onderwijs. Je past je kennis uit de opleiding toe op de werkvloer. 
Omgekeerd breng je situaties uit de praktijk mee naar de lessen. 
Met medestudenten bespreek je relevante situaties van je 
werkplek en werk je aan je competenties. Zo ontstaat er een 
wisselwerking tussen de opleiding en de praktijk die ervoor zorgt 
dat je het maximale uit je opleiding haalt.

Door de combinatie van studie, werk en privé zijn discipline en 
zelfstandigheid erg belangrijk. Vanuit de opleiding krijg je 
ondersteuning door een studentbegeleider. Samen bespreken 
jullie je studievoortgang en eventuele knelpunten. 

Ben je maatschappelijk betrokken en wil je werken 
met mensen en het recht? Kies dan voor de 
deeltijdopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 
aan de Hogeschool van Amsterdam.
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Dienstverlening
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OPLEIDING IN 
FEITEN
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Dienstverlening
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L Voor wie?
► Je bent maatschappelijk betrokken.
► Je hebt gevoel voor rechtvaardigheid.
► Je kunt je goed uitdrukken, in woord en geschrift.

N Beroepsmogelijkheden
Na deze opleiding kun je onder andere aan de slag als:
► Schulddienstverlener
► Jongerenadviseur
► Medewerker reclassering
► Juridisch medewerker
► Woonconsulent
► Klantmanager

M Belangrijke vakken
► Arbeidsrecht
► Huurrecht
► Bestuursrecht
► Gedrag en Samenleving
► Gespreksvoering en Methodiek

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

(werk)colleges, trainingen en studentbegeleiding.
► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 

12 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 
minuten.

► Verder besteed je ca. 28 uren alleen of met 
medestudenten aan zelfstudie (projecten, 
onderzoeken, opdrachten, voorbereiding van lessen 
en tentamens). Een significant aantal van deze uren 
wordt ingevuld op je werkplek.

► 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.  

► Lesdagen zijn woensdagavond vanaf 18.40 uur en 
donderdag vanaf 8.30 tot 18.40 uur. N.B. toetsen 
kunnen anders in geroosterd zijn.

A Toelatingseisen
Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt 
over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma. Daarnaast 
worden er eisen aan je werkplek gesteld.
Check hva.nl/sjd-dt voor de laatste informatie en de 
toelatingseisen.

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei, maar uiterlijk op
31 augustus, via hva.studielink.nl met je DigiD.
Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal drie 
werkdagen. Na inschrijving word je uitgenodigd voor de 
studiekeuzecheck. hva.nl/skc-dt

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

Check hva.nl/opendag voor de laatste informatie.

C Social media
► Instagram: @sjd_hva

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

I Contact
WhatsApp: 06 2853 35 46 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl FO

-1
36

-2
1

D variant

O niveau

F start

E titel

K interessegebied

Deeltijd
Bachelor
September
Bachelor of Laws
Recht en Bestuur

A
an

 d
e 

in
ho

ud
 v

an
 d

ez
e 

fl
ye

r 
ku

nn
en

 g
ee

n 
re

ch
te

n 
w

or
de

n 
on

tl
ee

nd
. G

a 
vo

or
 d

e 
m

ee
st

 a
ct

ue
le

 in
fo

rm
at

ie
 n

aa
r 

hv
a.

nl
.

http://www.hva.nl/praktisch/professionals/hva-breed/communicatie/studiekeuzecheck-deeltijd-duaal/studiekeuzecheck-deeltijd-duaal.html
http://www.hva.nl/opendag
https://www.instagram.com/hogeschoolvanamsterdam/?hl=nl
https://studiegids.hva.nl/
http://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/collegegeld/collegegeld.html
mailto:studievoorlichting@hva.nl
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