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Praktisch
In de opleiding HBO-Rechten benader je het recht op een 
praktische wijze. De studie is veel minder theoretisch dan 
op de universiteit. 
Je leert hoe je juridische problemen oplost en hoe de 
juridische wereld werkt. Hoe ga je bijvoorbeeld professio-
neel om met juridische stukken? Hoe leg je juridische 
dossiers aan? Je leert hoe je het beste kunt omgaan met 
cliënten en juridische collega’s. En op welke wijze je 
onderzoek doet en conclusies presenteert. 

In het tweede jaar loop je tien weken stage in een bedrijf of 
instelling, bij de rechtbank of de (lokale) overheid. In het 
derde jaar loop je twintig weken stage en in het vierde jaar 
25 weken. Op een praktische manier leer je hoe juridische 
procedures verlopen en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Luuk Huijnen
eerstejaars student

Past de opleiding bij jou?
 – Je hebt een groot gevoel voor rechtvaardigheid
 – Je zoekt graag problemen uit tot op de bodem
 – Je helpt graag mensen en kunt je inleven in een ander
 – Het lijkt je leuk om wetten, termen, regels en procedures 

te analyseren
 – Je ziet het als een uitdaging deze helder uit te leggen 

aan een niet-jurist
 – Je wilt bemiddelen in conflicten
 – Je kunt zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke               

informatie
 – Je hebt gevoel voor taal en kunt helder formuleren.

 

Recht is overal
Regels, wetten en recht zijn overal in onze samenleving terug te 
vinden, ook al ben je je daar misschien niet zo bewust van. Recht is er 
in vele vormen: arbeidsrecht, huurrecht, bestuursrecht, sociaal zeker-
heidsrecht, familierecht, strafrecht en daarmee is de lijst nog zeker 
niet af! Als je een mobieltje koopt op internet, verricht je een rechts-
handeling. Iedereen die zich als wandelaar, fietser of automobilist 
buiten de deur begeeft, moet zich houden aan de regels van het 
verkeersrecht. En wat te denken van jouw recht op privacy? 

Ik ben op de uni begonnen, maar merkte daar 

dat er weinig 0og voor de praktijk was. Hier is 

het praktischer, maar ook socialer en 

persoonlijker. Ik heb al best veel met mijn klas 

ondernomen. Tot nu toe bevalt dit goed!



Voorkomen van juridische 
problemen
“Als iets me interesseert, wil ik er alles 
van weten. Zo is het ook met de 
wetgeving. Ik vind het super interes-
sant om te weten wat mijn rechten en 
plichten zijn”, vertelt Faissal. “Maar je 
leert veel meer dan alleen maar het 
uitpluizen van wetboeken. ” Docent 
Lydia Bertram: “Het recht kent zijn 
eigen taal, die moet je je wel eerst 
eigen maken. Je leert niet alleen 
juridische problemen op te lossen, 
maar ook hoe je ze kunt voorkomen. 
Dat maakt het zo interessant voor 
onze studenten.”

Verschillende rollen
“Het recht koppelen aan de praktijk, 
daar draait het om bij onze opleiding. 
Studenten verplaatsen zich in de 
verschillende rollen die zij in de 

“Dan weet je pas echt dat je het 
goed doet”
Tijdens zijn stage bij de Gemeente 
Heerlen, hield Faissal zich bezig met 
uitkeringsaanvragen. “Wanneer 
iemand een uitkering aanvraagt, toets 
je dat aan de wet. Je kijkt dus of 
iemand aan alle eisen voldoet.” Samen 
met een collega gaf Faissal bij de 
Gemeente Heerlen een lezing over de 
rechten en plichten op het gebied van 
de participatiewet. “Achteraf kwamen 
deelnemers naar me toe met vragen. 
Dan weet je pas echt dat je het goed 
gedaan hebt!”

Faissal Boulakhrif
tweedejaars student

Je leert juridische 
problemen oplossen 
én voorkomen

toekomst gaan uitoefenen en ze 
onderzoeken wat een persoon in die 
functie aan juridische kennis en 
vaardigheden nodig heeft. Bijvoor-
beeld op het gebied van communicatie 
of het doen van onderzoek. Deze 
kennis en vaardigheden staan dan 
vervolgens centraal in een lesblok.”  

Faissal: “Je leert bijvoorbeeld hoe je 
gesprekken voert met emotionele of 
boze klanten. Je leert ze gerust te 
stellen door een juridische kwestie 
simpel uit te leggen.” 

De praktijk naar binnen halen
“Je kunt op heel verschillende plekken 
terechtkomen”, zegt Lydia. “Om die 
reden zijn er ook veel gastcolleges van 
ervaren juristen en gaan we op 
werkbezoek naar bijvoorbeeld een 
rechtbank.” Faissal: “Juist die gastcol-
leges zijn zo fijn, omdat je dan diverse 
kanten van het beroep ziet. Zo hebben 
we een deurwaarder gehad, een 
advocaat, maar ook iemand van de 
gemeente en het UWV.”

Leren lezen wetsartikelen
Lydia: “Naast (gast)colleges werk je 
samen aan projecten. Je oefent 
bijvoorbeeld het indienen van een 
beroepschrift of het schrijven van een 
afwijzing of toewijzing voor een 
werkloosheidsuitkering.” Faissal: “Ook 
leer je lastig geformuleerde wets-

artikelen begrijpen. Je leert om ze op 
een bepaalde manier te lezen. Al die 
wetten uit het hoofd leren is onmo-
gelijk.”

Begeleiding tijdens je opleiding
Elke student wordt tijdens zijn studie 
door een coach begeleid. Tijdens 
spreekuren kun je bij docenten 
aankloppen met vragen. Faissail: 
“Maar ook buiten die uren kun je bij ze 
binnenlopen hoor.” Hij klopt ook 
regelmatig aan bij zijn medestuden-
ten. “Je werkt veel samen met 
studenten uit andere klassen. Zo leer 
je veel meer mensen kennen. Dat is 
leuk en handig. Er zitten er altijd wel 
een paar tussen die net weer wat 
meer weten over een bepaald 
onderwerp dan jij.” 
 

Juist die gastcolleges 

zijn zo fijn, omdat je dan 

diverse kanten van het 

beroep ziet.

Met gastcolleges 

halen we de praktijk 

naar binnen.

Lydia Bertram
Docent



Leerwerkbedrijf Legal Lab
“Het Legal Lab is een werkplek waar 
studenten niet alleen mogen proeven 
aan juridische vraagstukken, maar ook 
echt juridische diensten verlenen”, 
vertelt Lucas Lieverse, initiatiefnemer 
en docent. “Studenten helpen klanten 
om juridische problemen juist te 
voorkomen en kansen te creëren in 
plaats van achteraf problemen op te 
lossen. Meestal vragen mensen pas 
juridische hulp als ze al problemen 
hebben. Wij willen bereiken dat 
iemand in een vroeger stadium naar 
ons toekomt voor advies en begelei-
ding.” 

Om ervoor te zorgen dat de studenten 
producten afleveren die van een hoog 
niveau zijn, worden zij begeleid door 
twee medewerkers met juridische 
achtergrond. Lucas: “Ik ben achter de 
schermen bezig met de acquisitie en 
organisatie van het lab. Het Legal Lab 
is goed voor de student omdat hij 
direct praktijkervaring opdoet, en het 
is ook goed voor de kwaliteit van de 
opleiding zodat we meer gewilde en 
toekomstbestendige professionals 
afleveren”.

Stagiaire bij het Legal Lab, Anne 
Lindelauff: “Je maakt een verschil, 
omdat je echt wat voor een cliënt 
doet.” Ze koos bewust voor een stage 
bij het Legal Lab, omdat ze wist dat ze 
daar aan verschillende zaken zou 
mogen werken. “Ik weet nog niet wat 
ik in de toekomst wil doen en wil daar-
om overal aan proeven.” Ze heeft al 

één zaak met succes afgerond. 
“Iedereen was na afloop tevreden. En 
van de cliënt heb ik positieve feedback 
gehad.” 

Lucas ziet een markt voor het 
gedachtegoed van het Legal Lab: “Wat 
wij doen, is juridische hulp laagdrem-
peliger maken.” Het uurtarief voor de 
inzet van een stagiair bij het Legal Lab 
is marktconform. “Wij vinden dat onze 
diensten betaald moeten worden. Zo 
laten we onze studenten ervaren dat 
ze met deze manier van werken later 
hun geld kunnen verdienen.” 

 

Ik leerde een begrijpelijk antwoord 
te geven op complexe juridische 
vragen

Overal aan proeven? 
Dat kan in het Legal Lab!

Voldoet een klant aan de voorwaarden 
voor een arbeidsongeschiktheidsver-
zekering? Moet er binnen de aan-
vraagprocedure een medisch traject 
gestart worden? Met dat soort vragen 
houdt Srousht Waly (25) zich dagelijks 
bezig bij inkomensverzekeraar Loyalis 
in Heerlen. 

Ze studeerde vorig jaar af bij Zuyd. 
“Mijn voorkennis van de sociale 
zekerheidswetgeving én dat ik op de 

Anne Lindelauff
derdejaars student

Je maakt een verschil, 

omdat je echt wat 

voor een cliënt doet.

    In het Legal Lab helpen studenten 

cliënten met juridische vraagstukken.
Wat kun je worden?
Als hbo-jurist word je ondernemer of juridisch 
medewerker bij:
- Advocatenkantoren
- Bank- en Verzekeringswezen
- Juridisch Loket
- Bureau Slachtofferhulp
- Consumentenorganisaties
- Provincie, Gemeente of Waterschappen
- Stichting HALT
- Huizen van bewaring en penitentiaire inrichtingen
- Instellingen voor gezondheidszorg
- Notarissen
- Openbaar Ministerie
- Raad voor de Kinderbescherming
- Rechtbank
- Reclassering
- UWV
- Vakbond (o.a. vakbondswinkels)
- Vluchtelingenwerk
- Woningcorporaties 
Ook kun je bewindvoerder, deurwaarder of ombuds-
man worden.

Lucas Lieverse
docent

Door klantgericht te werken 

kun je van echte meerwaarde 

zijn voor een bedrijf.

Srousht Waly
afgestudeerde

hoogte was van de wijzigingen 
rondom deze wetgeving, werden als 
een pré ervaren.” Al tijdens mijn 
sollicitatie gaf ik mijn ambities aan.” 
Srousht wil uiteindelijk doorgroeien 
naar de functie van jurist bij Loyalis. 
“Daarvoor ga ik naast mijn werk nog 
twee jaar Rechten studeren aan de 
Universiteit Maastricht.” 

Ze is niet alleen gedreven en leergierig, 
ze beschikt ook over een flinke portie 
doorzettingsvermogen. “Daar heb ik 
veel aan gehad tijdens mijn opleiding”, 
zegt ze. “Je moet je in korte tijd veel 
theoretische kennis eigen maken, dat 
valt niet altijd mee.” Na al die theorie 

Carrière 
Als je de opleiding succesvol 
afrondt, mag je de titel Bachelor 
of Laws voeren. Deze titel levert 
je goede mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt op. Met een 
diploma op zak zijn je vooruitzich-
ten op een baan goed. Je startsa-
laris ligt rond de € 2200.

ligt de uitdaging nu bij het inzetten 
van de opgedane kennis in de praktijk.

“Tijdens mijn stages leerde ik een 
begrijpelijk antwoord te geven aan 
klanten op complexe juridische 
vragen. En hoe je slecht nieuws 
klantvriendelijk kunt overbrengen. 
Maar ook hoe je oplossingsgericht 
kunt denken en innovatief kunt zijn. 
Allemaal vaardigheden die ik nu 
dagelijks inzet bij het verbeteren van 
processen, om klanten nog beter van 
dienst te kunnen zijn. Want door 
klantgericht te werken kun je van 
echte meerwaarde zijn voor een 
bedrijf.”
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Deze brochure is gemaakt in 2019. Het is mogelijk dat daarna informatie is 
gewijzigd. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend. Niets van deze uitgave mag worden gebruikt of vermenigvuldigd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Zuyd Hogeschool.

Toelating
Je wordt toegelaten als je een havo-, vwo- of mbo-diploma 
niveau 4 hebt. Een specifiek profiel is niet nodig. Heb je een 
andere vooropleiding, overleg dan met de examencommis-
sie van HBO-Rechten over jouw toelating.

Aanmelding
Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden voor deze opleiding 
op www.studielink.nl. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 mei. 

Meer weten?
Zit je in het laatste jaar van havo, vwo of mbo en wil je 
weten hoe het er bij ons aan toe gaat? Kom dan een dag 
proefstuderen. Je volgt een lesprogramma met een college 
en werkgroepen. Je kunt je via onze website aanmelden. 

Wil je meer weten over toelatingseisen, aanmelding, kosten 
en het studieprogramma? Of wil je naar een Open Dag 
komen of komen proefstuderen? 
Kijk dan op www.zuyd.nl/hbo-rechten. 

Contact
- Via het Kennis- en Informatie-  
 centrum van Zuyd Hogeschool   
 088 - 989 30 00

- HBO - Rechten +31 (0)46 420 71 67,   
 secretariaat.hbo-rechten@zuyd.nl

Praktisch


