Een weekje*
HBO-Rechten studeren
Ma

1. SLB Connect!
De studieloopbaanbegeleiding noemen wij Connect!
Met Connect! willen we zorgen dat je je snel thuis voelt in je
groep, opleiding en school. Daarnaast helpen we je om vanuit
eigen motivatie en drijfveren keuzes te maken en je te
verbinden aan de thema’s binnen de opleiding. Tijdens
groepsbijeenkomsten en coachingsgesprekken komen deze
thema’s aan bod. Daarnaast kan je naar keuze een aantal
digitale modules volgen die je hierbij ondersteunen. Via een
Powerday trappen we elk thema af met een evenement.
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5. Projectbegeleiding
Elke periode staat een project centraal.
Dit project bestaat uit een praktijkopdracht,
vaak in samenwerking met andere organisaties.
Tijdens de campustijd is er gelegenheid om met
je groep aan de opdracht te werken. Er zijn dan
student-assistenten beschikbaar voor vragen
hierover. Handig!
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2. Campustijd
Hierin bereid je samen met studiegenoten
lessen voor of maak je de opdrachten van
de afgelopen lessen. Maar je kunt ook
een opdracht uitvoeren in de stad of voor
een organisatie. Daarnaast zijn er online
modules of workshops die je kunt volgen.
Tijdens campustijd kun je met vragen
terecht bij een student-assistent.
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4. Gemeenschappelijke lijn
Een aantal vakken volg je samen met
studenten uit andere opleidingen,
op je eigen niveau. Dit zijn vakken
waar je algemene vaardigheden
leert, zoals een taal of het doen
van onderzoek.

3. Actieve deelname
De opleiding maken we met elkaar. Je
kunt je daarom aansluiten bij een van de
verschillende commissies of groepen
binnen de opleiding. Er is altijd wel een
groep die aansluit bij jouw interesse.
Bijvoorbeeld de opleidingscommissie die
meedenkt over de inhoud van de opleiding.
Of sluit je aan bij de feestcommissie van de
studievereniging.

6. Extra!
‘s Avonds organiseert de
studievereniging, of de opleiding,
extra activiteiten. Soms in het
thema van de opleiding, maar soms
ook juist helemaal niet.
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*Dit is een voorbeeld hoe je week eruit kan komen te zien.
Lessen kunnen ook in de avond plaatsvinden.
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