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ECTS-fiche 

 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en 

opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module.  

 

1. Identificatie 

 

 

 

  

                                                                 
1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de student . De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 
lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 

Opleiding Graduaat Verzekeringen 

Module Sociale wetgeving 

Code C4 

Lestijden 40 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

60 

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

 

Vereiste aanwezigheid 100% 
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2. Inhoud : 

Na een hoofdstuk waarbij de basisbegrippen van het recht, de bronnen van het recht, het 
relatieve van het recht worden bekeken, met een indeling klassieke Indeling en situering van het 
recht, met het functioneren in een systeem van een parlementaire democratie met fundamentele 
rechten en vrijheden, komen achtereenvolgens aan bod: 
 
Vanuit een historische context worden de voornaamste kenmerken van het sociaal recht 
beschreven, met de twee peilers, het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Er wordt 
gestart met een bespreking van de representatieve organisaties voor werknemers en werkgevers, 
het functioneren van de overlegorganen, de taak van de Nationale Arbeidsraad. 
 
Na deze inleiding volgen: 
Individueel arbeidsrecht: de arbeidsovereenkomst; soorten arbeidsovereenkomsten; 
verplichtingen van de partijen; het proefbeding; de oorzaken van schorsing van de 
arbeidsovereenkomst en in het bijzonder ziekte en ongeval, arbeidsongeval en 
moederschapsverlof; het beëindigen van de arbeidsovereenkomst: einde van de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
duur of bepaald werk, einde wegens een dringende reden. 
Arbeidsreglementering: het arbeidsreglement; het begrip loon en de bescherming van het loon; 
de arbeidswet (arbeidsduur, zondagsrust, nachtarbeid). 
De sociale zekerheid voor werknemers: het doel van de sociale zekerheid; de werking van de 
rijksdienst voor sociale zekerheid; de organisatie van en de toekenningsvoorwaarden en de 
berekening van de uitkeringen in de verschillende takken van de sociale zekerheid: 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, gezinsbijslagen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en 
overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie. 
Bijzondere aandacht gaat naar de wetgeving en de rechtspraak aangaande de arbeidsongevallen. 
Algemeenheden inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen: verplichtingen van de 
zelfstandige; de rechten van zelfstandigen en helpers (ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
moederschapsrust, rust- en overlevingspensioen). 
 
 

3. Competenties 

De student hoeft geen andere module gevolgd te hebben om deze module te starten. 

 

4.            Doelstellingen 

Denken en logisch redeneren. Het verwerven (geheugen) en verwerken (hanteren) 
van informatie. Een juridisch opgebouwde redenering kunnen hanteren, waarbij 
aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheid van co-existentie van oplossingen, dit 
om eventueel klantgericht te kunnen werken. 
 

De student kent de basisregels van het sociaal recht, met bijzondere aandacht voor de 
regels die het meest relevant zijn voor de praktijk. 
Naast het verwerven van theoretische kennis kan de student ook praktische 
vraagstukken in basissituaties analyseren en oplossen. 
 



 

 

3 

 

5. Werkvormen 

 

a. Instructievormen: doceren en vertellen,  

b. Interactievormen: samenwerkend opzoeken wetgeving en rechtspraak 

c. Opdrachtvormen: afleveren casusanalyse, practicum : online-opzoekingen 

 

6.             Leermiddelen 

 Elektronische leeromgeving (ELO) 

 Cursusmateriaal :  
           - Praktisch Handboek Sociaal Recht, Antwerpen-Berchem, De Boeck 

 - Powerpoint Presentaties 

 

 

7.             Evaluatie 

Schriftelijke proef 
 
Deze evaluatievorm wordt uitdrukkelijk hernomen en toegelicht in het evaluatiecontract 
dat de cursisten moeten ondertekenen. 

 

8.    Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Afstandsonderwijs : 50% contacturen, 50% afstandsonderwijs 

  

9.             Laatste wijziging 

Deze fiche werd voltooid op 14 juni 2016 

 


