Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017

Arbeidsrecht voor zorgorganisaties (D012569)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 1)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
De Becker, Alexander

hoorcollege
RE23

30.0 u
Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
stptn
Schakelprogramma tot Master of Science in het management en het 6
beleid van de gezondheidszorg

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht,

Situering
Deze cursus is een inleidende basiscursus en heeft als doel de studenten vertrouwd te
maken met de algemene beginselen van het arbeidsrecht op een wijze dat ze de
verworven kennis praktisch kunnen gebruiken.

Inhoud
De docent besteedt aandacht aan alle aspecten van het arbeidsrecht waarmee een
werknemer of een werkgever kunnen worden geconfronteerd, o.a.:
§
Het sluiten van een arbeidsovereenkomst
§
Schorsing
§
Ontslag
§
De vakbondsvrijheid
§
De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
§
De collectieve arbeidsovereenkomst
§
Collectieve conflicten

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
De student beschikt over een algemene kennis van het arbeidsrecht, waardoor hij
eenvoudige juridische problemen kan oplossen.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges

Leermateriaal
• powerpointpresentaties

(Goedgekeurd)
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Aanbevolen studiemateriaal: P. HUMBLET en M. RIGAUX (eds.), Synopsis van het
Belgisch Arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia (laatste versie)

Referenties
P. HUMBLET en M. RIGAUX (eds.), Synopsis van het Belgisch Arbeidsrecht,
Antwerpen, Intersentia (laatste versie)

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• op afspraak
• per mail
• helpdesk tijdens de examenperiode met terugkoppeling via Minerva
De begeleiding geschiedt door de docent.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen

Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (100%)

Faciliteiten voor werkstudenten
De colleges worden opgenomen (audio).

(Goedgekeurd)
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