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Studenten opleiden tot goede juridische professionals, dat is onze missie! 

  

Dit kunnen we echter niet zonder een intensieve samenwerking met de beroepspraktijk. 

Denk hierbij aan samen realtime opdrachten te ontwikkelen en studenten werkervaring 

laten opdoen door middel van een stage binnen uw organisatie. Door de studenten 

kennis te laten maken met verschillende taken en verantwoordelijkheden, ontwikkelen zij 

een helder beroepsbeeld en heeft u misschien een toekomstige werknemer in huis. 

Onze studenten werken leeruitkomsten. Deze geven het niveau aan dat de student na 

afloop van een module moet kunnen aantonen. Na vier jaar studie moeten zij op 

bachelorniveau aantonen dat zij op basis van een gedegen juridische analyse, een 

opdrachtgever van een onderbouwd advies kunnen voorzien en belangen van cliënten 

kunnen behartigen. Daarnaast moeten ze besluiten kunnen nemen en organisaties 

kunnen adviseren over verbeteringen van hun processen. 

 

U kunt in diverse jaren een bijdrage leveren aan de professionele en persoonlijke 

ontwikkeling van onze studenten. 

  

  



                
 

Studieprogramma  HBO-Rechten 

 

Jaar 1 

• Oriëntatie op recht  

• Recht van de overheid 

• Recht van de burger 

• Het procesrecht 

 

Je krijgt vakken als: vermogensrecht en staatsrecht, inleiding recht, zakelijke 

communicatie • bestuursrecht  

Jaar 2 

• De rechtsbijstandjurist  

• De arbeidsjurist 

• De overheidsjurist 

• De procederende jurist 

Je volgt vakken als: ondernemingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht, Europees recht, 

vreemdelingenrecht, legal English, ethiek 

Jaar 3/4 

• Gaat op stage 

• Volgt een minor naar keuze  

Werken bij de overheid: 

Studentenrechtbank / Politicologie / Internationale Contracten / Legal Management / 

Huwelijksvermogensrecht 

Werken in het bedrijfsleven:  

Studentenrechtbank / Aansprakelijkheidsrecht / Insolventie / Mediation en Interculturele 

Communicatie 

• Studeert af 

  

 

  

  



                
 

Praktijkervaring tijdens de opleiding 

  

Stage   
                                                                                                             
In het 3e leerjaar lopen studenten 20 weken stage. Zij hebben keuze uit een periode van 
september tot medio januari of uit een periode van februari tot medio juni. De student 
werkt mee in uw organisatie en toont daarmee zijn juridische competenties aan. 

Studenten die in september starten hebben de mogelijkheid om de stage te verlengen 
met de minor praktijk. Dit kan bij hetzelfde bedrijf of bij een ander bedrijf. 

De werkzaamheden zijn afhankelijk per organisatie en vallen binnen de vijf landelijk 
vastgestelde beroepscompetenties. De student moet 

o.a. onder begeleiding in meer of mindere mate zelfstandig: 

• een juridische analyse kunnen uitvoeren 
• een juridisch advies kunnen opstellen dan wel ondersteunende 

werkzaamheden ten behoeve van het advies kunnen uitvoeren 
• de belangen van cliënten kunnen behartigen 
• een juridische beslissing kunnen opstellen dan wel ondersteunende 

werkzaamheden ten behoeve van de beslissing kunnen uitvoeren 
• effectieve en efficiënte bijdrage kunnen leveren aan de 

organisatieprocessen 

De student krijgt de gelegenheid om tijdens zijn stage aan zijn schoolopdrachten te 
werken. 

 

Minor praktijk 

 

De student kan alleen aansluitend aan de stageperiode de stage verlengen met de minor 

praktijk (een jaarstage). 

In deze 20-weekse stage kan hij zich verder ontwikkelen bij dezelfde óf bij een andere 

afdeling binnen uw organisatie en kan hij meer complexere vraagstukken of andere 

kwesties uitzoeken (verbreding en/of verdieping). Bespreek die mogelijkheid tijdig met 

elkaar. 

  

  



                
 

Afstuderen                                                                                                     

 

In het 4e leerjaar voert de student een eindopdracht* uit bij en voor een externe 

opdrachtgever. Het uitgangspunt is dat de student naast het maken van een juridische 

analyse (leeruitkomst analyseren) een andere leeruitkomst op bachelorniveau aantoont 

en praktisch relevante beroepsproducten oplevert. De opleiding hbo-rechten werkt met 

de leeruikomsten analyseren, adviseren, behartigen van belangen, beslissen en 

organiseren.De eindopdracht beslaat idealiter 14 weken, uitgaande van 40 uur per week, 

maar kan geheel op eigen wijze worden ingevuld in samenspraak met de organisatie. De 

student heeft in elk geval 20 weken de tijd voor het afronden van zijn afstudeerproject. 

Die eindopdracht kan bestaan uit een onderzoeksopdracht, maar kan ook bestaan uit het 

zelfstandig uitwerken van meerdere complexe opdrachten. 

De student levert concrete beroepsproducten op, zoals bijvoorbeeld een advies, een 

analyse, een ontwerp van een nieuwe werkprocedure, een voorstel voor toekomstig 

beleid. 

(*) Er zijn 4 startmomenten, september, november, februari en april.  

De meeste afstudeerders starten per februari. 

 

Persoonlijke profileringsruimte jaar 1 t/m 4:  

Studenten kunnen gedurende de 4 - jarige studie HBO - beroepscompetenties 

ontwikkelen door op basisniveau praktijkopdrachten uit te voeren (max 252 uur). 

 

Contact:  

                                                                                       

Algemeen mailadres vragen over praktijkopdrachten domein BMR:  

bmr-praktijk@windesheim.nl 

Mailadres praktijkzaken HBO-Rechten: 

hbor-praktijkadviseur@windesheim.nl 

Mailadres opleiding HBO-Rechten:  

opleidinghborechten@windesheim.nl 

Website praktijkopdrachtendomein BMR (Business Media en Recht)                                                                                       

Publicatie praktijkopdrachten domein BMR alleen bedoeld voor stage- en 

afstudeeropdrachten: https://samenwerkenmetwindesheim.nl/bmr/ 
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