
HBO-Rechten: 
een opleiding voor de praktijk

Juridisch talent met twee rechterhanden

Het gaat goed met de hbo-juristen in Nederland. Steeds meer bedrijven en 
diverse overheden zien de meerwaarde in van deze goed opgeleide en praktisch 
ingestelde juristen. Afgestudeerden HBO-Rechten bewijzen hun waarde bij 
rechtbanken, advocatenkantoren, verzekeraars, juridische adviesbureaus, het 
bedrijfsleven, gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Ze snappen 
de praktijk en kunnen direct aan de slag als het gaat om het schrijven van 
een bezwaarschrift, het verlenen van rechtsbijstand, onderhandelen en 
organiseren. Ze zijn communicatief, ondernemend, oplossingsgericht en 
in staat om met professionals van verschillende disciplines (zoals ICT, 
communicatie en HRM) samen te werken. De samenwerkende opleiders 
lichten graag toe wat de afgestudeerde HBO-Rechtenstudent zo aantrekkelijk 
maakt voor het bedrijfsleven, instellingen en de overheid.
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Deze folder is gebaseerd op het Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-
Rechten, de hbo-bacheloropleiding zoals 11  hogescholen die aanbieden en op 
de actuele dagelijkse beroepspraktijk van de hbo-jurist. 

Ramona Hulshof

‘Ik begon met de studie omdat ik door een blessure 
moest stoppen met mijn sportopleiding. HBO-Rechten 
aan de Hanzehogeschool in Groningen bleek al snel 
een hele goede beslissing. Ik koos de combinatie 
van bestuurs- en privaatrecht en studeerde in juli 
2009 af. Al voordat ik afstudeerde, had ik een baan 
bij Bos Incasso, dat was wel bijzonder. Tijdens de 
opleiding werk je tijdens blokken van tien weken in 
teams aan een casus. Dan leer je samenwerken, je 
verantwoordelijkheid nemen, en – heel belangrijk – 
je leert schrijven, want vanaf het begin moet je alle 
stukken zelf opstellen. Dat is pittig, maar je plukt er 
in de praktijk de vruchten van, merkte ik al tijdens 
de stage, en zeker tijdens mijn eerste baan. Toen ik 
een tijd werkzaam was bij BOS Incasso kreeg ik de 

kans om leiding te geven aan de afdeling grootbedrijf juristen. Op deze afdeling werkten 
uitsluitend hbo-juristen. De tien samenwerkende hbo-juristen konden de klanten goed 
bedienen omdat we een vergelijkbare, zakelijke manier van werken hadden. Ik denk 
dat de combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden eraan heeft 
bijgedragen dat ik vrij snel sectorjurist bij de afdeling grootbedrijf werd. Tijdens de studie 
heb ik veel aan de praktische vaardigheden die ik in de opleiding leerde, vooral het 
schrijven komt van pas. Iedere dag weer.’

Rayan Rammo

Rayan werkt bij de Raad van State in 
Den Haag. Ze studeerde HBO-Rechten 
aan de HvA. Haar specialisme is staats- 
en bestuursrecht. ‘Ik merkte tijdens de 
studie dat dit me het beste ligt. Het is heel 
divers omdat je met veel verschillende 
juridische vragen te maken krijgt. Om 
daar de juiste antwoorden op te vinden, 
moet je veel uitzoeken en dat doe ik 
graag. HBO-Rechten bereidt je goed 
voor op de praktijk, onder meer doordat 
je leert je weg te vinden in de juridische databanken. In de studie leer je ook zaken van 
alle kanten bekijken; in casussen schrijf je bijvoorbeeld zowel het bezwaarschrift als het 
antwoord en de uitspraak. Je stelt dus alle producten zelf op en je leert communiceren. 
Bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, bereid ik zittingen voor. 
Bijvoorbeeld zaken van omwonenden die bezwaar maken tegen uitbreiding van een 
veehouderij. Tijdens de zitting ben ik griffier en schrijf ik vervolgens de concept-uitspraak. 
Een prachtige baan.’ 



De meerwaarde van de hbo-jurist: kennis én onmisbare vaardigheden

Het is de combinatie van kennis en praktische vaardigheden van de hbo-jurist 
die ervoor zorgt dat hij of zij in beeld komt bij organisaties die juridische 
professionals zoeken. Daarom spreken we van juridische talenten met twee 
rechterhanden. In de opleiding ontwikkelen de studenten zich op zeven 
competentiegebieden. Dat maakt ze, eenmaal afgestudeerd, zo allround en 
breed inzetbaar. 

Kennis
De afgestudeerde HBO-Rechten werkt vanuit een stevige en brede 
juridische kennisbasis die onder andere de volgende terreinen omvat: 
Staatsrecht, Bestuurs(proces)recht, Privaat(proces)recht, Bedrijfsrecht, 
Sociaal recht, Straf(proces)recht en Europees recht.

Vaardigheden
 De hbo-jurist beschikt over vaardigheden op de volgende gebieden: 
•  ethiek - is in staat om te gaan met waardendilemma’s, beroepsregels en 

tegenstrijdige belangen, zoals recht hebben en recht krijgen
•  onderzoek, management en organisatie - onderzoek opzetten en 

uitvoeren naar de rechtstoepassing en facilitering ervan in de juridische 
beroepspraktijk

• juridische informatiemethoden - rechtsbronnen ontsluiten en beheren
•  sociale en mondelinge communicatieve vaardigheden - juridisch 

argumenteren, projecten leiden, organiseren, samenwerken en presenteren
•  schriftelijke en communicatieve vaardigheden - schrijft heldere, 

overtuigende en correcte teksten die zijn afgestemd op de lezer en is in 
staat mondeling goed te formuleren

Competenties
In de opleiding ontwikkelt de hbo-jurist de volgende zeven competenties: 
•  juridisch analyseren - formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis 

van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen
• adviseren - op basis van een juridische analyse een advies uitbrengen
•  vertegenwoordigen - behartigen van belangen door rechtsbijstand te 

verlenen, te onderhandelen en te bemiddelen
• beslissen - vaststellen van rechtsposities

• reguleren - opstellen en wijzigen van regelgeving
• dossier managen - aanleggen, beheren, afsluiten en overdragen
•  organiseren - efficiënt en effectief uitvoeren en regisseren van organisatie-

processen

De eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en 
oriëntatie geconcretiseerd. Bovendien voldoen ze aan internationale eisen.

Relatief korte historie, rijke toekomst

In september 2002 gingen de eerste HBO-Rechtenopleidingen van start. Ruim 
tien jaar later hebben de afgestudeerden zich een stevige positie verworven 
als allround en praktische juridische professionals. De opleidingen bieden 
inmiddels ruim 10.000 studenten een boeiende en gevarieerde opleiding 
die hen voorbereidt op de praktijk. In een samenleving die steeds verder 
juridiseert, bieden zij waardevolle bijdragen en oplossingen. 

Functies waarin afgestudeerden HBO-Rechten werkzaam zijn: 
bedrijfs- en handhavingsjurist, (bestuurlijk) juridisch medewerker, legal 
assistant, jurist vergunningverlening, procesvertegenwoordiger, raadsgriffier, 
juridisch  adviseur, mediator, bemiddelaar, lid geschillencommissie, beleids-
medewerker, compliance officer en juridisch Informatiemanager.

In het Landelijk Overleg van de Opleidingen HBO-Rechten (LOO), werken de 
elf hogescholen die de opleiding verzorgen samen. Het LOO heeft het Landelijk 
beroeps- en opleidingenprofiel HBO-Rechten gevalideerd en geactualiseerd. Het 
profiel is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging Hogescholen na advies 
van het sectoraal adviescollege van de sector economie.

Miechel Rooth

Miechel studeerde HBO-Rechten aan 
de Juridische Hogeschool. ‘De opleiding 
HBO-Rechten is mij heel goed bevallen, 
ik heb vier prettige en leerzame jaren 
gehad. De kwaliteit van het onderwijs 
is uitstekend en de opleiding bereidt 
je goed voor op de praktijk. Je krijgt 
een solide theoretische basis en 
leert belangrijke vaardigheden zoals 
gesprekstechniek en onderhandelen. 
Die komen in de praktijk heel goed 
van pas. De stages zijn beslist een 
waardevol onderdeel. Je ontdekt hoe het er in de praktijk aan toe gaat, en of jij past 
bij een bedrijf. Daarnaast biedt de stage een organisatie een goede gelegenheid om 
de talenten van de student op waarde te schatten. De reden dat ik aan deze studie 
ben begonnen, is dat ik graag een bijdrage lever aan een rechtvaardiger samenleving. 
In mijn rol als eerstelijns juridisch adviseur bij het Juridisch Loket in Rotterdam - waar 
ik ook stage heb gelopen - krijg ik de kans om die ambitie te realiseren. Het is een 
mooie plek om te werken.’

Richard Wolthof
Hoofd administratie Sector Bestuursrecht 
Rechtbank Zwolle-Lelystad

‘Mijn ervaringen zijn positief. De studenten 
die ik begeleid werken heel zelfstandig.’ 

Daan Keur
President Rechtbank Noord-Nederland

‘Ik voorzie een mooie carrière voor de hbo-
jurist, vooral bij de rechtbanken.’

Rob Verburg
Beleidsmedewerker Kennis en Kwaliteit 
FNV Bouw

‘Wanneer studenten van de opleiding HBO-
Rechten stage lopen bij FNV Bouw werken 
zij, binnen het kader van hun opdracht, 
volledig zelfstandig.’

Clementine Verheijen
Teamleider Achmea 

‘Hbo-juristen zoeken het vaak in 
teamverband en een pragmatische 

aanpak.’

Leon Spronken
Advocaat Spronken & Co Advocaten 

‘Bepaalde zaken kunnen grotendeels door 
de paralegal worden voorbereid  

dan wel uitgevoerd.’ 

Erik van Egeraat
Notaris Schepers & Van Nunen 

‘Hbo-juristen combineren juridische 
dossierwerkzaamheden met 

bedrijfseconomische werkzaamheden.’


