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HBO-Rechten Amsterdam is een praktijkgerichte juridische opleiding die studenten 
opleidt tot professionals voor de juridische beroepspraktijk. Uw organisatie kan op 
verschillende manieren profi teren van de kennis en vaardigheden van studenten én 
docenten van de opleiding HBO-Rechten. Deze brochure vertelt u meer over de 
mogelijkheden. Uiteraard denken wij graag met u mee over een nadere invulling.

MOGELIJKHEDEN VOOR UW ORGANISATIE
Er zijn voor u verschillende mogelijkheden om 

kennis te maken met de studenten van HBO-

Rechten. Zij kunnen een waardevolle bijdrage 

leveren aan uw organisatie, terwijl u de 

mogelijkheid heeft om toekomstige werknemers 

te ontmoeten tijdens een stage, onderzoeks-

practicum of afstudeeropdracht. 

STAGE
In het derde jaar van de opleiding lopen de 

studenten 20 weken stage. Een stagiair werkt 

vier dagen per week (32 uur) bij een organisatie. 

Eén dag per week komt de student terug naar 

school of werkt hij zelfstandig aan opdrachten. 

De stageperiode start in september en in februari. 

De stage kan op verschillende manieren worden 

ingevuld, afhankelijk van de wensen van de 

organisatie. Zo kan een stagiair zelfstandig 

meewerken aan de reguliere werkprocessen 

bij een organisatie, of kan hij fl exibel worden 

ingezet bij verschillende afdelingen. Uitgangspunt 

is dat de student een variëteit aan 

werkzaamheden verricht en zo de gelegenheid 

krijgt zich te ontwikkelen tot juridisch 

professional, terwijl hij tegelijkertijd een bijdrage 

levert aan de werkzaamheden van de organisatie. 

De stage heeft een zogenoemd meeloopkarakter.

De organisatie biedt de student dagelijks 

begeleiding. Daarnaast wordt de student 

begeleid door een docent van de opleiding.

Aarzel niet om contact op te nemen met de 

opleiding als u interesse heeft in een stagiair of 

vragen heeft over de invulling van een stage.

DE OPLEIDING HBO-RECHTEN
De bacheloropleiding HBO-Rechten Amsterdam is, na een uitgebreid onderzoek in de beroepspraktijk, 

voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam en de Faculteit 

der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels bestaat de opleiding bijna 15 jaar 

en kent HBO-Rechten Amsterdam meer dan 1000 afgestudeerden die met succes werkzaam zijn in de 

rechtspraktijk. De opleiding duurt vier jaar. Direct vanaf het eerste jaar werken de studenten aan 

praktijkopdrachten. Zij combineren bij deze praktijkopdrachten hun opgedane theoretische kennis met 

juridische beroepsvaardigheden, zoals het zoeken in juridische databanken, dossierbeheer, 

projectmanagement en vergader- en presentatietechnieken. Studenten leren tijdens de opleiding in 

toenemende mate hun eigen leerproces te sturen. Tijdens de voorbereidende eerste twee jaar van de 

opleiding wordt de beroepspraktijk door excursies en praktijkopdrachten in huis gehaald. In het derde 

en vierde jaar van de opleiding gaan studenten zelf de praktijk in.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN VOOR 
EEN NIEUW TYPE JURIST
HBO-Rechten leidt op tot een nieuw type jurist. 

Afgestudeerden hebben een stevige juridische 

basis. Hierdoor zijn ze in staat om zelfstandig 

dossiers voor te bereiden, te ordenen en te 

behandelen. Daarnaast verwerven zij kennis en 

vaardigheden die hen in staat stellen bij te dragen 

aan de effectieve organisatie van uiteenlopende 

juridische processen. De opleiding besteedt 

daarom onder meer aandacht aan 

projectmanagement, organisatiekunde, 

kennismanagement en juridische kwaliteitszorg. 

Bovendien richt de opleiding zich sterk op het 

leren zoeken, analyseren, opslaan en beheren van 

(juridische) informatie. Afgestudeerden koppelen 

eenvoudig theoretische kennis aan de praktische 

vaardigheden waaraan de rechtspraktijk behoefte 

heeft. Ze zijn daarom geschikt voor een breed 

spectrum aan juridische functies. Voorbeelden 

daarvan zijn handhavings- of bezwaarjurist bij een 

gemeente, dossierbehandelaar bij een 

rechtsbijstandverzekeraar, contractmanager bij een 

groot bedrijf, professional support lawyer bij een 

advocatenkantoor of informatiemanager bij een 

groot notariskantoor.



ONDERZOEKSPRACTICUM
In het vierde jaar van de opleiding doen 

studenten, ter voorbereiding op hun individuele 

afstudeeronderzoek, ongeveer 20 weken 

praktijkgericht onderzoek. Zij doen dit in 

groepen van vier tot zes studenten en onder 

intensieve begeleiding van een ervaren docent. 

De onderzoeksperiodes starten in september en 

in februari.

Wij geven u graag enkele voorbeelden 

van opdrachten in het kader van het 

onderzoekspracticum:

  uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek

onder advocaten bij een groot

advocatenkantoor naar de dienstverlening van

de afdeling kennis- en informatiemanagement;

  helpen opzetten van een kwaliteitszorgsysteem

voor de verlening van omgevingsvergunningen

door een gemeente;

  opstellen van een handboek met betrekking

tot nieuw in te voeren wetgeving

voor de claimbehandelaars bij een

schadeverzekeringsmaatschappij;

   uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek

onder ruim 100 burgers over een

bezwaarprocedure bij een gemeente, waarbij

aandacht is voor verbetermogelijkheden door

het invoeren van ‘best practices’.

Voor aanvang van het onderzoek bespreekt u uw 

wensen met de onderzoekscoördinator of een van 

de begeleidende docenten. Vervolgens kunnen 

studenten intekenen op uw opdracht. Na aanvang 

van de onderzoeksperiode vindt een startgesprek 

plaats tussen u, de studenten en de begeleidende 

docent om de inhoud van de onderzoeksopdracht 

en de onderzoeksopzet nader te bespreken. 

Afhankelijk van de gekozen onderzoeksopzet 

verrichten studenten hierna dossieronderzoek, 

interviewen zij medewerkers of cliënten of doen 

zij onderzoek naar literatuur en rechtspraak. Het 

eindresultaat van het onderzoek is er altijd op 

gericht praktisch bij te dragen aan het oplossen van 

een probleem of het verbeteren van een situatie 

binnen uw organisatie. Gedurende het onderzoek 

wordt u steeds op de hoogte gehouden van de 

voortgang. Daarnaast vindt er altijd een tussen- en 

eindrapportage plaats, waarbij de studenten de 

voortgang of het eindresultaat aan u presenteren. 

De onderzoeksopdrachten kunnen zich 

richten op uiteenlopende rechtsgebieden en 

onderwerpen. De mogelijkheden zijn talrijk. De 

docenten denken graag met u mee over de opzet 

en invulling van een onderzoeksopdracht. De 

meeste docenten die de studenten begeleiden 

zijn ervaren onderzoekers en werkzaam bij 

het onderzoeksprogramma Legal Management. 

Dit programma is een onderdeel van 

het Amsterdams Kenniscentrum voor 

Maatschappelijke Innovatie. Het programma 

staat onder leiding van Mr. Dr. A. G. Mein. Meer 

informatie over het onderzoeksprogramma vindt 

u op www.hva.nl/akmi.

AFSTUDEREN
De opleiding wordt afgesloten met een 

individuele afstudeeropdracht: de proeve van 

bekwaamheid. De student verricht gedurende 

een periode van ongeveer twintig weken 

onderzoek. Het afstuderen kan in beginsel 

elk moment van het jaar starten. De meeste 

studenten starten hun afstudeeropdracht in 

februari. De student voert het onderzoek in hoge 

mate zelfstandig uit. 

Een afstudeeronderzoek is een praktijkgericht 

onderzoek met een juridische component. Het 

wordt uitgevoerd in opdracht van een organisatie 

uit de beroepspraktijk. Praktijkgericht houdt in dat 

het afstudeeronderzoek een bijdrage levert aan de 

oplossing van een praktijkprobleem, een knelpunt 

of aan de verbetering van een praktijk-

situatie bij de opdrachtgever. De afstudeer-

opdracht mondt uit in een onderzoeksrapport.

Voorbeelden uit het recente verleden zijn:

  Een stadsdeel is gefuseerd en een groot aantal

beleidsregels van de twee rechtsvoorgangers

moet nog met elkaar in overeenstemming

worden gebracht. Een student verricht een

onderzoek naar de omvang van het probleem

en de beste werkwijze voor de oplossing ervan.

  Een verzekeraar merkt dat medewerkers van

de administratieve afdeling veel moeite hebben

Kevin de Bruijn, kennissysteemauteur bij Berkeley Bridge 

en alumnus HBO-Rechten:

“Deze studenten weten waaraan 
organisaties en klanten behoefte hebben.”

“Berkeley Bridge ontwikkelt voor haar klanten kennissystemen die op basis van 

de wet- en regelgeving, vragenlijsten en processtappen tot een juridisch advies komen. 

Bij het ontwikkelen van deze systemen zijn studenten HBO-Rechten zeer goed inzetbaar. 

Zij beschikken enerzijds over brede juridische kennis en zijn anderzijds in staat deze kennis om te 

zetten in concrete kennissystemen. Zij vormen echt de schakel tussen kennis en informatietechnologie. 

Voor organisaties die dicht op hun klanten zitten, loont het leerplekken aan te bieden aan studenten HBO-

Rechten. Dankzij stages en praktijkgerichte projecten hebben deze studenten namelijk goed inzicht in hoe 

organisaties werken en waaraan klanten behoefte hebben.”

Hanane Kouaa, transitiemanager, Bestuur en Organisatie, Gemeente Amsterdam:

“Studenten HBO-Rechten beheersen het juridische 
uitzoekwerk perfect.”

“Wij bieden sinds 2012 leerplekken aan voor studenten HBO-Rechten en dat 

bevalt erg goed. Deze studenten zijn leergierig en breed inzetbaar. Ze vinden snel 

hun draai op de werkvloer en maken zich de materie in korte tijd eigen. Bovendien zijn 

ze prima in staat juridisch complexere zaken te doorgronden. Hier richten ze zich bijvoorbeeld 

op de juridische handhaving na constatering van de overtreding. Het daarbij vereiste uitzoekwerk 

beheersen deze studenten perfect. Het uiteindelijke advies is professioneel en secuur. Studenten HBO-

Rechten zijn in staat juridische kennis juist te interpreteren. Wij zien zeker aanleiding afgestudeerden van 

deze opleiding als werknemers aan te nemen.”



BEROEPSUITOEFENING BINNEN ORGANISATIES MET EEN NIET-JURIDISCH PRIMAIR PROCES

Beroepscontext Functies en beroepsrollen

Openbaar bestuur, centrale, provinciale en gemeentelijke overheid, waterschappen, 

overheidsdiensten, gemeentelijke diensten, publieke organisaties zoals belastingdiensten, 

hoogheemraadschappen en milieudiensten

VOORBEELDEN:
 Ambtelijk secretaris
 Bedrijfsjurist
 Bestuurlijk juridisch medewerker
 Broker juridische diensten
 Compliance offi cer
 Informatiespecialist
 (IT) contractmanager 
 Juridisch adviseur
 Juridisch beleidsmedewerker


Semi-overheid, zoals woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, 

zelfstandige bestuursorganen en non-profi torganisaties waaronder branche- en 

belangenorganisaties

Bedrijfsleven, zoals MKB, zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen en 

multinationals

met bepaalde beslissingen na de invoering van 

nieuwe regelgeving, waarover op onderdelen 

bovendien nog onduidelijkheid bestaat. Een 

student doet onderzoek naar manieren om de 

problemen te verminderen en brengt daartoe 

eerst de gevolgen van de regelgeving zoveel 

mogelijk in kaart.

  Een gemeente vraagt zich af waardoor een

stijging van het aantal bezwaarschriften

wordt veroorzaakt en zoekt manieren om de

bezwaarprocedure te versnellen. Een student

brengt de stijging en achterliggende oorzaken

nauwkeurig in kaart en doet onderzoek naar

mogelijkheden om de bezwaarprocedure

sneller te laten verlopen.

Voor zover dit ten dienste staat van het onderzoek 

kan de student gedurende de afstudeerperiode 

ook enige tijd meewerken in de organisatie. Anders 

dan bij de groepsgewijze onderzoeksopdrachten 

verricht de student het onderzoek in beginsel op 

een werkplek bij de organisatie, gedurende drie 

tot vijf dagen per week. De organisatie is tijdens 

de afstudeerperiode opdrachtgever van het 

onderzoek. Een docent van de opleiding begeleidt 

de student tijdens zijn afstudeeropdracht. 

De docent heeft expertise op het terrein van 

de opdracht. Wij denken graag met u mee 

over de vormgeving en invulling van een 

afstudeeropdracht.

DOCENTEN HBO-RECHTEN
De docenten die de stage, de onderzoeks-

opdracht en de afstudeeropdracht begeleiden, 

zijn academisch juridisch geschoold. Ze zijn 

afkomstig uit de juridische beroepspraktijk of nog 

steeds werkzaam daarin. De stages worden soms 

ook begeleid door docenten Communicatieve 

vaardigheden en Taalbeheersing. 

WAAR KOMEN STUDENTEN 
HBO-RECHTEN TERECHT?
Het schema Beroepsrollen en beroepscontexten 

laat ziet in welke functies en beroepsrollen 

afgestudeerden HBO-Rechten terechtkomen en 

bij welk type organisaties ze deze functies en 

beroepsrol uitoefenen.

Yvonne Huisman, senior juridisch adviseur omgevingsrecht, Gemeente Amsterdam, 

Stadsdeel Oost:

“Studenten HBO-Rechten krijgen bij stadsdeel Oost 
veel kansen en mogelijkheden.” 

“Wij hebben ervaring met derdejaarsstudenten HBO-Rechten tijdens 

zowel meeloopstages als afstudeerprojecten. Studenten HBO-Rechten worden 

overduidelijk breed opgeleid en hebben een scala aan competenties. Zij krijgen bij 

ons dan ook echt hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Hun kennis en vaardigheden 

worden ingezet op verschillende afdelingen en bij diverse aspecten van ons werk. Wij ervaren 

deze studenten als initiatiefrijk, pro-actief, pragmatisch en communicatief sterk. Als overheidsinstantie 

zien wij het als onze maatschappelijke taak om leerplekken aan te bieden. En hoewel het begeleiden van 

stagiairs tijd en energie kost, nemen de studenten van HBO-Rechten je ook veel werk uit handen.”

BEROEPSUITOEFENING BINNEN ORGANISATIES MET EEN JURIDISCH PRIMAIR PROCES

Beroepscontext Functies en beroepsrollen

Rechtspraak VOORBEELDEN: 
  Bedrijfsjurist
  Handhavingsjurist
  Informatiespecialist
  Juridisch adviseur
  Juridisch consultant
  Juridisch controller
  Juridisch informatiemanager
  Juridisch kwaliteitsmanager
  Juridisch medewerker 
  Kennismanager
  Legal assistant
  Procesvertegenwoordiger
  Professional support lawyer
  Projectleider
  Projectbegeleider

Advocatuur

Notariaat

Gerechtsdeurwaarderskantoren

Rechtsbijstandverzekeraars

Juridisch adviesbureau

OVERZICHT
BEROEPSROLLEN EN BEROEPSCONTEXTEN

Informatiespecialist

(IT) contractmanager 

Juridisch adviseur

Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch consultant

Juridisch informatiemanager

Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch consultant

Juridisch controller

Juridisch informatiemanager

Juridisch kwaliteitsmanager 

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker handhaving 

Jurist handhaving

Jurist vergunningverlening 

Procesvertegenwoordiger

Projectleider

Raadsgriffi er

Juridisch adviseur

Juridisch beleidsmedewerker
 Juridisch consultant
 Juridisch controller
 Juridisch informatiemanager
 Juridisch kwaliteitsmanager 
 Juridisch medewerker
 Juridisch medewerker handhaving 
 Jurist handhaving
 Jurist vergunningverlening 
 Procesvertegenwoordiger
 Projectleider
 Raadsgriffi er

De werkzaamheden van de afgestudeerden 

HBO-Rechten zijn gericht op rechtstoepassing 

en het faciliteren daarvan. Hij doet dit in of voor 

organisaties met een juridisch primair proces, 

of organisaties die juridische expertise nodig 

hebben, zoals overheden, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties. Hieronder volgt 

een overzicht van functies die een afgestudeerde 

HBO-Rechten kan vervullen in organisaties met 

een juridisch en een niet-juridisch primair proces.
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INFORMATIE EN CONTACT
Op www.hva.nl/werkgevers onder Stages en 

Afstudeeropdrachten vind u de pagina’s van het stagebureau. 

Hier kunt u meer lezen over stages en afstudeer- en 

onderzoeksopdrachten bij HBO-Rechten. Is uw interesse 

gewekt? Voor informatie of een afspraak kunt u van maandag 

t/m vrijdag contact opnemen met Externe Betrekkingen. 

Telefoon: 020 - 595 49 25 

E-mail: eb-fmr@hva.nl

Hogeschool van Amsterdam

Maatschappij en Recht

HBO-Rechten 

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam 

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

MISSIE HBO-RECHTEN
HBO-Rechten Amsterdam leidt studenten op tot praktijkgerichte hbo-juristen, die gedegen kennis 

van het recht hebben en deze vaardig en doelgericht kunnen inzetten. De afgestudeerden zijn breed 

inzetbaar en kunnen inspelen op de uitdagingen en continue veranderingen in het juridisch werkveld. 

Zij vinden hun weg in de ingewikkelde en steeds internationaler wordende wet- en regelgeving. 

Bovendien zijn zij sterk in communicatie, in juridisch kennis- en informatiemanagement en het 

regisseren van organisatieprocessen. Het zijn ondernemende en creatieve professionals met als bagage 

competenties die er toe doen.

mailto:eb-recht@hva.nl

