
Toelatingseisen deeltijdonderwijs 
 
1. Aan studenten die de opleiding SJD in deeltijd volgen, worden eisen gesteld omtrent het verrichten van 
werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding. 
 
2. De student dient gedurende de eerste drie jaar van de studie relevante betaalde of onbetaalde werkzaamheden 
te verrichten. Eisen die aan de werkplek gesteld worden, zijn: 
 

 het werk dient in jaar 1 op minimaal mbo-niveau te liggen en in jaar 2 en 3 op minimaal hbo-niveau; 
 het werk dient relevant te zijn voor de opleiding SJD; het doel van de organisatie ligt in het verlenen van 

hulp of diensten binnen het sociaal-juridisch terrein; 
 naast een juridische component is er sprake van cliëntcontact; 
 de organisatie draagt zorg voor begeleiding gedurende de eerste drie jaren, waarvan jaar 2 en 3 op hbo-

niveau. 
 
a. In het eerste jaar (propedeuse) geldt een minimum werkduur van 8 uur per week voor de duur van 40 weken of 
16 uur - in de tweede helft van het eerste jaar - voor de duur van 20 weken. 
b. Voor zowel jaar 2 als 3 geldt een minimum werkduur van 12 uur per week voor de duur van 40 weken of 24 uur - 
in de tweede helft van het tweede en derde jaar - voor de duur van 20 weken. 
 
3. Indien een student minder dan driekwart van de opleiding met succes heeft voltooid en gedurende de loop van 
de opleiding niet meer aan de in het tweede lid bedoelde eisen voldoet, dan blijft de student gerechtigd de 
opleiding in deeltijd te volgen indien binnen zes maanden na het beëindigen van de vereiste werkzaamheden met 
vergelijkbare werkzaamheden wordt aangevangen. 
 
4. Indien een student driekwart of meer van de opleiding met succes heeft voltooid en gedurende de loop van de 
opleiding niet meer aan de in het tweede lid bedoelde eisen voldoet, dan kan de opleiding van de student eisen 
dat na het beëindigen van de vereiste werkzaamheden direct met vergelijkbare werkzaamheden wordt 
aangevangen. 
 
5. De student die niet (meer) voldoet aan het bepaalde in het derde en vierde lid, voldoet niet (meer) aan de 
voorwaarden om aan het in deeltijd aangeboden onderwijs in de opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de 
opleiding kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de 
vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. 
 
6. De opleiding is bevoegd de student elk jaar te verzoeken bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat aan het 
bepaalde in het tweede lid wordt voldaan. De student is verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. 
 
7. Aan het onderdeel Praktijklijn jaar 2 deeltijd kan pas worden deelgenomen als Praktijklijn jaar 1 deeltijd is 
behaald. Aan het onderdeel Praktijklijn jaar 3 deeltijd kan pas worden deelgenomen als Praktijklijn jaar 2 deeltijd is 
behaald. 
 
 

Toelatingseisen duaal onderwijs 
 
Niet van toepassing. 
 

 
 


