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1. Algemene informatie
D1: Doorstroom HBO Sociaal juridisch
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Dit keuzedeel richt zich op doorstroom richting juridische (hbo-)opleidingen vanuit de kwalificatie Sociaal Maatschappelijk
Dienstverlener. Een aanzienlijk deel van de studenten met deze kwalificatie stroomt door naar hbo-opleidingen in het sociaal
juridisch domein. Bij het Albeda College kiest een derde van de studenten die doorstroomt richt hbo voor een sociaal juridische
opleiding.
De doelstellingen van dit keuzedeel zijn:
1. De student kan een gefundeerde keuze maken voor een hbo-opleiding in het sociaal juridisch domein.
2. De student verwerft studievaardigheden gericht op studie in het hbo.
3. De student maakt kennis met vakkennis en vraagstukken binnen de sociaal-juridische dienstverlening.

Relevantie van het keuzedeel
Landelijk kiest 59% van de SMD studenten na hun mbo-opleiding voor een opleiding in het hbo. Een deel daarvan stroomt door
naar hbo-opleidingen in het sociaal juridisch domein. Met dit keuzedeel kunnen studenten goed voorbereid worden op het
volgend van een hbo-opleiding in dit domein.
Beschrijving van het keuzedeel
Keuzedeel bestaat uit vakkennis en vaardigheden en heeft een werkproces. De doelstellingen van dit keuzedeel zijn:
1. De student kan een gefundeerde keuze maken voor een hbo-opleiding in het sociaal juridisch domein.
2. De student verwerft studievaardigheden gericht op studie in het hbo.
3. De student maakt kennis met vakkennis en vraagstukken binnen de sociaal-juridische dienstverlening.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Doorstroom
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2. Uitwerking
D1-K1: Treft voorbereidingen voor het volgen van een hbo-opleiding gericht op sociaal juridische dienstverlening
Complexiteit
In voorbereiding op een hbo-opleiding gericht op de sociaal juridische dienstverlening wordt van de student groei verwacht op het
gebied van kennis, vaardigheden en gedrag. Voor doorstroom naar de hbo-opleiding wordt ook groei verwacht naar meer
uitgebreide praktische en theoretische kennis. De student wordt zich bewust van de verschillen tussen mbo en hbo. Op het
gebied van gespecialiseerd cognitieve en praktische vaardigheden om creatieve oplossingen voor concrete en abstracte
problemen te ontwikkelen wordt groei verwacht. De student werkt aan casi (praktijkvoorbeelden) binnen strafrecht, familie- en
persoonsrecht. Deze studieactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van vaardigheden om te werken met minder
(voor)gestructureerde vraagstelling en werkwijze die gangbaar is binnen een hbo-opleiding gericht op sociaal juridische
dienstverlening.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De student is verantwoordelijk voor de resultaten van eigen activiteiten en studie. Hij werkt alleen of samen met medestudenten
in een projectgroep. De student is verantwoordelijk voor zijn werkzaamheden en zijn inbreng in de projectgroep. Bij
bijzonderheden kan hij terugvallen op de docent en/of opdrachtgever.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft kennis van relevante theorieën en begrippen uit de rechtswetenschap

§

heeft kennis van relevante theorieën en begrippen uit het Nederlands recht, waaronder strafrecht

§

heeft kennis van relevante wet- en regelgeving

§

heeft kennis van vakterminologie op het gebied van recht, passend bij de context van sociaal juridisch werk

§
§

kan vakliteratuur op het gebied van sociaal juridische dienstverlening lezen en verwerken

§

kan rapportagevaardigheden (mondeling en schriftelijk) toepassen op beginnend hbo sociaal juridisch dienstverlening

kan beroepsgerichte kennis en vaardigheden verwerven ter voorbereiding op een sociaal juridische hbo-opleiding
niveau

§

kan reflectievaardigheden toepassen

§

kan informatie verwerken uit juridische brondocumenten/naslagwerken

§

kan documenten typeren en interpreteren

D1-K1-W1: Voert een sociaal-juridische casus uit met mede-studenten
Omschrijving
De student voert een casus uit in het hbo-werkveld sociaal juridische dienstverlening. Hij oriënteert zich op een praktijkgerichte
casus. Hij legt contact met mede-studenten en de docent om de casus te bespreken. Op projectmatige wijze voert hij de casus uit.
Hij formuleert zelfstandig een vraagstelling die voldoet aan de gestelde (rand)voorwaarden. In teamverband werkt de student de
vraagstelling uit. Voor het beantwoorden van de vraagstelling voert de student onderzoeksmatige activiteiten uit. Hij
rapporteert resultaten en conclusies, waarbij hij gebruik maakt van correct taalgebruik binnen de sociaal juridische
dienstverlening.

Resultaat
De student heeft door het uitvoeren van de casus samengewerkt met mede-studenten en projectmatig gewerkt op hbo-niveau
richting sociaal juridische dienstverlening. De student heeft de casus projectmatig uitgevoerd.

Gedrag
De student:
- maakt concrete afspraken met mede-studenten en de docent over de uitvoering en het resultaat van de casus;
- werkt conform afspraken die gelden voor projectmatig werken aan casi binnen hbo sociaal juridische dienstverlening;
- formuleert een duidelijke vraagstelling;
- maakt een planning voor de uitvoering van activiteiten;
- gebruikt adequaat diverse bronnen om informatie te verzamelen;
- analyseert de beschikbare gegevens grondig;
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D1-K1-W1: Voert een sociaal-juridische casus uit met mede-studenten
- formuleert duidelijke en goed onderbouwde resultaten en conclusies.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Analyseren, Leren, Plannen en
organiseren
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