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Legal, Insurance & HR Services Specialist
Ben je communicatief sterk? Vind je het leuk om je te verdiepen in wettelijke regelingen en procedures? En om
hierin te adviseren en te ondersteunen? Dan is de mbo-opleiding Legal, Insurance & HR Services Specialist echt
iets voor jou!
Je geeft juridische informatie en advies aan klanten, beantwoordt vragen en zorgt voor de administratieve
afhandeling waarbij jouw kennis van wet- en regelgeving onmisbaar is.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• managementinformatie leveren
• ondersteunen bij aanvragen en opdrachten op juridisch en/of HR-gebied
• ondersteunen interne en externe klanten

HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD?
Je start in het Brede Basisjaar Business Services en maakt het eerste jaar kennis met de
verschillende opleidingen die deel uitmaken van dit brede basisjaar. In de praktijk ga je ontdekken
wat het verschil is tussen de opleidingen. Je maakt samen met je mentor de keuze voor de
opleiding die het beste bij jou past. Als je kiest voor de opleiding Legal, Insurance & HR Services
Specialist dan volg je in het tweede en derde jaar de vakken van dit uitstroomprofiel.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?

De opleiding duurt 3 jaar, inclusief het brede basisjaar.

DIPLOMA BEHAALD EN DAN?
Na het behalen van je diploma kun je gaan werken of je gaat een vervolgstudie doen op het hbo.
Mogelijke hbo-studies zijn Bestuurskunde, Fiscaal recht en Economie, Rechten of Human
Resource Management.

WAAR GA JE WERKEN?
Je kunt op veel plekken gaan werken, bijvoorbeeld bij een advocaten of notariskantoor, maar ook
bij een gemeente, een bewindvoerderskantoor of in de makelaardij.

AANVULLENDE INFORMATIE
In het 2e en 3e leerjaar loop je 450 uur stage per jaar.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl en vmbo-tl (wiskunde en economie gewenst)
• havo 3 (met overgangsbewijs van 3 naar 4)
• mbo niveau 2
• mbo niveau 3 Allround Assistant Business Services
Startniveau Nederlands minimaal 2F gewenst.
Crebo: 25726

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Deze opleiding start in een gezamenlijk basisjaar met de opleidingen Allround Assistant
Business Services, Office & Management Support Specialist, Business Administration &
Control Specialist en Marketing & Communication Specialist. Dit wordt ook wel het
Brede Basisjaar Business Services genoemd. Na het eerste jaar kun je kiezen voor een
uitstroomrichting, waaronder de opleiding Legal, Insurance & HR Services Specialist.
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