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Situering
Het opleidingsonderdeel wil studenten vertrouwd maken met de juridische ordening van
de arbeid in België. Het referentiekader daarvoor zijn de centrale assen die het
moderne arbeidsrecht vorm geven: de arbeidsmarktorganisatie, het
werkgelegenheidsbeleid, de regulering van de arbeidsrelatie, de infrastructuur voor
collectieve arbeidsverhoudingen, de internationalisering en de grondrechten.
Het opleidingsonderdeel wil de student inzicht geven in de gelaagdheid van het
arbeidsrecht: de diversiteit van doelstellingen, actoren, instellingen en bronnen; de
interactie tussen arbeidsrecht en maatschappij; de rol van arbeidsrecht in de economie
en voor ondernemingen.
Het opleidingsonderdeel wil de student de nodige basis geven om in een verdere
masteropleiding aan te sluiten bij onderdelen uit het sociaaleconomisch recht in het
algemeen, alsook de geschikte kennis, vaardigheden en -attitudes bijbrengen om
professionele activiteiten in relatie met het arbeidsrecht en het ondernemingsleven te
kunnen ontplooien.

Inhoud
Na een brede en historische situering, gebeurt de initiatie tot het arbeidsrecht volgens
de voormelde centrale assen. Elk deeldomein wordt in inleidend geduid in een context
die de maatschappelijke en juridische kernvragen positioneert. De hoofdbrok is de
eigenlijke regeling van de arbeidsrelatie, waarbij geopteerd wordt voor een
levenslijnbenadering die het ontstaan, leven en einde van de arbeidsrelatie volgt.
Daarbij komen alle onderdelen van het arbeidsrecht aan bod.

Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel veronderstelt een basiskennis van en -vertrouwdheid met de
beginselen van het publiek- en het privaatrecht in het algemeen, van het Belgische
grondwettelijk, bestuurs-, verbintenissen- en strafrecht in het bijzonder, evenals
vertrouwdheid met het vinden en manipuleren van de rechtsbronnen.
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Parate basiskennis hebben van en inzicht hebben in het Belgisch arbeidsrecht en
haar verdere ontwikkeling onder impuls van het EU-recht.
Inzicht hebben in de positie van het arbeidsrecht tussen het privaat en publiekrecht.
Bronnen van het arbeidsrecht opzoeken, interpreteren en hanteren voor concrete
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toepassingen of studie.
De benadering en het instrumentarium eigen aan het arbeidsrecht beheersen.
Zich inleven in de wereld van de arbeid binnen en buiten de ondernemingen.
Begrijpen en inzien op welke wijze het recht kan ingrijpen op het arbeidsmarkt en op
het arbeidsgebeuren en hoe deze laatsten het recht beïnvloeden.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Gelet op het studentenaantal neemt het onderwijs vooral de vorm aan van hoor- en
responsiecolleges. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het wetboek. Via het stellen van
vragen en het uitlokken van reacties wordt ernaar gestreefd de studenten aan te zetten
tot actief meedenken en participeren.

Leermateriaal
Het leermateriaal bestaat in
- "Handboek Belgisch Arbeidsrecht", periodiek bijgewerkt uitgegeven in de facultaire
publicatiereeks Gandaius
- het bronnenboek "BAMACodex Sociaal recht", jaarlijks opnieuw uitgegeven door Die
Keure.
Prijs leermateriaal : ongeveer € 50

Referenties
W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal Compendium Arbeidsrecht, Kluwer, II dln., jaarlijkse
nieuwe editie.
P. HUMBLET en M. RIGAUX, Synopsis van het Belgische arbeidsrecht, Intersentia,
laatste editie.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Na ieder college wordt op de digitale leeromgeving Minerva de presentatie die bij het
college hoorde ter beschikking gesteld van de studenten.
Op hetzelfde platform worden ook voorbeelden van examenvragen geplaatst, alsook
actualiteitsteksten.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het schriftelijk examen is gericht op het testen van het vermogen van de student om
bronnen te zoeken, te interpreteren en te hanteren en dit met het oog op een flexibele
toepassing, van zijn inzicht en schrijfvaardigheid en, ondergeschikt, van zijn parate
basiskennis.
Er wordt gewerkt met keuzevragen (20 tot 30) waarbij een stelling wordt opgegeven,
die de student moet aanduiden als zodanig juist of niet juist, met dien verstandig dat
een korte motivering moeten worden gegeven die bepalend is voor de quotering. Een
antwoord is fout als ze strijdig is met de aankruising of niet aankruising, het antwoord is
ook fout als ze de aankruising of niet-aankruising onjuist motiveert.

Eindscoreberekening
het schriftelijk examen telt voor 100 %
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