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Situering
Het doel van de cursus sociaal recht is de studenten kennis en inzicht te verschaffen in het
sociaal recht in de brede betekenis van het woord. Inhoudelijk spitst de cursus zich toe op twee
domeinen: het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Voor wat het arbeidsrecht betreft
wordt kennis en inzicht verschaft in, enerzijds, de collectieve arbeidsverhoudingen en,
anderzijds, de individuele arbeidsverhoudingen. De juridische kennis van deze materies is van
belang in het kader van het personeelsmanagement. Voor wat het socialezekerheidsrecht
betreft, wordt aandacht besteed aan de publiekrechtelijke structuren inzake socialezekerheid
en aan de werking en mechanismen inzake socialezekerheidsuitkeringen die één van de pijlers
van onze samenleving en welvaartsstaat uitmaken, met als sluitstuk de zogenaamde sociale
bijstand.
Inhoud
De cursus sociaal recht omvat drie luiken:
1) het arbeidsrecht , omvattende het collectieve arbeidsrecht, d.i. organen en methodes van
collectief overleg, en het individuele arbeidsrecht, d.i. de juridische aspecten inzake het
ontstaan, de uitvoering en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
2) het sociale zekerheidsrecht, omvattende de socialezekerheidsstructuren en een overzicht
van de verschillende takken van de socialezekerheid (tegemoetkomingen bij arbeidsongeval,
ziekte en werkloosheid, de pensioenen en de gezinsbijslagen)
3) de sociale bijstand; dit zijn de zogenaamde gewaarborgde minimumtegemoetkomingen.
Begincompetenties
Basiskennis recht en privaatrecht.
Eindcompetenties
1 inzicht hebben in het arbeidsrecht en de inleidende begrippen van het arbeidsrecht kunnen
1 toelichten
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2 De inleidende begrippen van het arbeidsrecht kunnen gebruiken;
3 inzicht hebben in het socialezekerheidsrecht en de inleidende begrippen van het
1 socialezekerheidsrecht kunnen toelichten
4 De inleidende begrippen van het socialezekerheidsrecht kunnen gebruiken;
5 de inleidende begrippen m.b.t. de sociale bijstand kunnen toelichten.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
'Sociaal recht in essentie', Heylen en Verreyt, Uitgeverij Intersentia, 2014, 502 p.
Geraamde kostprijs 35 euro
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vraagstelling mogelijk voor, tijdens en na de colleges.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen (gedeeltelijk multiple choice, gedeeltelijk open vragen)
Eindscoreberekening
periodegebonden evaluatie (100%)

(Goedgekeurd)

2

