
STAGE

BIJ DE OPLEIDING SOCIAAL JURIDISCHE 

DIENSTVERLENING (SJD) IS ER RUIM 

AANDACHT VOOR DE PRAKTIJK DOOR 

MIDDEL VAN STAGES EN ONDERZOEKS- 

OPDRACHTEN IN HET WERKVELD. 

In het derde jaar van de opleiding lopen studenten SJD stage. 

Er zijn twee momenten waarop studenten starten met hun 

stage, namelijk in september en in maart. Gedurende 10 

maanden werkt de stagiair van maandag tot en met donderdag 

bij de stagebiedende organisatie. Op vrijdag volgt de stagiair 

onderwijs of werkt hij zelfstandig aan onderwijsopdrachten. 

Een stagebiedende organisatie dient te voldoen aan een aantal 

criteria, de organisatie:
► vervult langer dan een jaar op professionele wijze een her-

kenbare functie binnen het SJD beroepenveld, d.w.z. sociaal

juridische dienstverlening uitvoert;
► heeft drie of meerdere professionals met een juridische en/of

sociaal agogische achtergrond op hbo-/wo-niveau in dienst
► biedt praktijkbegeleiding door een gekwalificeerde, ervaren

professional op hbo-niveau c.q. wo-niveau;
► borgt juridische feedback door een gekwalificeerde hbo-jurist

c.q. een wo-jurist borgt;
► is bereid de stagiair te beoordelen volgens door de opleiding

SJD vastgestelde criteria;
► een passende taakomschrijving biedt, zodat de stagiair de ge-

legenheid krijgt te leren en te werken om de SJD-competenties

op het vereiste niveau te behalen;
► garandeert voldoende werk en cliëntencontact om de opleid-

ingscompetenties te ontwikkelen en op het vereiste eindniveau

te behalen;
► biedt de stagiair de mogelijkheid tot het bijwonen van (team)

vergaderingen;
► biedt de stagiair de mogelijkheid zich te verdiepen in de visie,

het beleid en de werkwijze van de organisatie;
► is bereid de bepalingen uit de standaard stage-overeenkomst

van SJD te accepteren.

Voorbeelden van stage

► Wmo consulent
► juridisch maatschappelijk begeleider bij VluchtenlingenWerk
► medewerker afdeling Vergunningen bij de gemeente
► sociaal raadslieden
► consulent jongerenloket
► medewerker sociaal beheer of woonfraude bij een 

woningcorporatie
► schulddienstverlener
► klantmanager Werk en Inkomen
► medewerker Juridisch Loket
► casemanager re-integratiebureau

EEN STAGIAIR BEGELEIDEN
Wilt u een stagiair SJD begeleiden? Dan zijn er een aantal eisen 

vanuit de opleiding waaronder: 
► u bent een gekwalificeerde beroepskracht (minimaal hbo-

niveau) en langer dan een jaar in dienst van de organisatie;

► u biedt inhoudelijke begeleiding gedurende minimaal een uur

per week.

► u bent bereikbaar voor de stagiair.

► u levert een bijdrage aan de competentieontwikkeling van de

stagiair.

► u geeft begeleiding op hbo-niveau.

EEN STAGEPLEK AANBIEDEN
Heeft u een stageplek voor een student SJD? Neem dan contact 

op met de afdeling Externe Betrekkingen. 

SOCIAAL JURIDISCHE DIENSTVERLENING

► medewerker bezwaar en beroep



AFSTUDEREN

IS ER BINNEN UW ORGANISATIE EEN 

SOCIAAL JURIDISCH VRAAGSTUK, 
BIJVOORBEELD DOOR DE 

INVOERING VAN NIEUWE WETGEVING, 

NIEUW BELEID OF EEN REORGANISATIE, 

DAT NADER ONDERZOEK BEHOEFT? 

VIERDEJAARS STUDENTEN VAN DE 

OPLEIDING SJD VERRICHTEN DIT 

ONDERZOEK GRAAG IN HET KADER 

VAN HUN AFSTUDEEROPDRACHT. DIT 

IS EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN 

EEN ORGANISATIE WAAR STUDENTEN 

GEDURENDE 5 MAANDEN RUIM 700 UUR 

AAN WERKEN. 

Naast een onderzoeksrapport en een presentatie hierover 

leveren de studenten ook een beroepsproduct af voor hun 

opdrachtgever. Het beroepsproduct is gebaseerd op de 

onderzoeksresultaten. Vorm en inhoud van dit 

beroepsproduct worden in principe bepaald door de 

opdrachtgever. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

► een implementatieplan
► een checklist
► een preventieplan
► een beleidsnotitie
► een voorlichtingsplan
► een instructiefolder
► een stroomschema
► een artikel in een vakblad
► de (inhoudelijke) voorbereiding en organisatie van een

congres.

Maar ook een andere vorm is mogelijk.

Er zijn 2 momenten waarop studenten starten met de 

afstudeeropdracht, namelijk in september en in februari. 

Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn terug te vinden op de 

website.

CRITERIA AFSTUDEEROPDRACHT
► Het onderzoek is relevant voor de SJD-beroepspraktijk.
► Het vraagstuk dat in het onderzoek centraal staat is actueel

en is nog niet eerder (op die manier) onderzocht.
► Het vraagstuk kent zowel juridische als sociale en/of

methodische aspecten.
► Het vraagstuk behoeft naast literatuuronderzoek ook

veldonderzoek (bv., interviews).
► Het uitvoeren van de opdracht kost de student ongeveer 5

maanden.

BEGELEIDING
De student krijgt een docent-begeleider binnen de opleiding, 

die het onderzoeksproces ondersteunt. Daarnaast krijgt de 

student een docent-beoordelaar binnen de opleiding, die het 

onderzoeksrapport beoordeelt. 

Van u wordt verwacht dat u het uitvoeren van het praktijkdeel 

van het onderzoek mogelijk maakt. Dit kan van u vragen dat u 

zorgt voor inzage in de noodzakelijke stukken en dossiers en 

voor de eerste contacten met medewerkers, ketenpartners en 

cliënten voor zover dat relevant is voor het onderzoek.

Ook verwachten wij van u dat u de onderzoeksopzet bespreekt 

en goedkeurt, advies geeft over de beoordeling van het 

beroepsproduct en aanwezig bent bij de presentatie van het 

eindproduct. De presentatie vindt plaats op de opleiding.

EEN AFSTUDEEROPDRACHT AANBIEDEN
Heeft u een mogelijke afstudeeropdracht? Download het 

aanmeldingsformulier van de website en stuur dit op naar de 

afdeling Externe Betrekkingen.

CONTACT
Externe Betrekkingen SJD

T 020 595 4925

E eb-fmr@hva.nl

website: www.hva.nl ► bedrijven en instellingen ► stages 

en afstudeeropdrachten ► stage- en afstudeerbureaus ► 

stagebureau Sociaal Juridische Dienstverlening.
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