
 
 

Studiefiche HBO5 Boekhouden 

 

Identificatie
 

Opleiding : HBO Boekhouden 

Eenheid / module : B1 Vennootschapsrecht 

Aantal lestijden : 60 LT 

Studiepunten : - 

Geldig vanaf schooljaar : 2018-2019 

 

Volgtijdelijkheid 
 

 

Het wettelijk structuurschema legt de volgtijdelijkheid vast tussen de eenheden / modules. 

Link naar het structuurschema.   

 

Leerinhoud
 

 

• Wat is een rechtspersoon? Hoe richt ik een BVBA op? Welke aansprakelijkheid draag ik als 

bestuurder in een NV? Kan ik mijn aandelen in een Comm.V. verkopen? Ik wil mijn CVBA 

beëindigen, hoe doe ik dat? 

 

• In deze cursus bespreken we de oprichting, organisatie, werking en beëindiging van de meest 

voorkomende vennootschapsvormen. We vergelijken ze met elkaar zodat je inzicht verwerft in de 

typische kenmerken van de diverse vennootschapsvormen. We bekijken ook de VZW en meer 

onbekende vennootschapsvormen als de Europese vennootschap en de vennootschap met sociaal 

oogmerk. We besteden hierbij de nodige aandacht aan de praktische toepassing van de wetgeving. 

 

Begincompetenties
 

☒ Voldoen aan de decretale voorwaarden van het volwassenenonderwijs. 

☐ Er wordt geen specifieke voorkennis vereist. 

☐ Eindcompetenties verworven hebben van: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leerstad.be/images/leerstad/schema-traject-pdf/schema-graduaat-hbo5-boekhouden.pdf


Eindcompetenties
 

 
De volgende eindcompetentie(s) worden bereikt: 
 
De cursist: 
 

• is vertrouwd met de structuur, de organisatie en de werking van de meest voorkomende 

vennootschapsvormen en dit doorheen alle levensfasen. 

• heeft noties van minder vaak voorkomende vennootschapsvormen door de specifieke 

eigenschappen van de vennootschapsvormen te benoemen. 

• kent de opbouw van het Wetboek voor Vennootschappen en gebruikt het op correcte wijze tijdens 

opzoekingen. 

• kan juridische problemen met betrekking tot vennootschappen onderkennen zoals 

aansprakelijkheden, bevoegdheden inzake vertegenwoordiging en leiderschap.  

• kan professioneel advies geven bij de oprichting van een eenmanszaak, een vennootschap en een 

vzw.            

   

 

Onderwijsorganisatie
 

   

Contactonderwijs : 75 % 
Afstandsonderwijs : 25 % 
   

 

☒ begeleid zelfstandig leren ☒ onderwijsleergesprek ☐ simulatiespel 

☒ casus gestuurd onderwijs ☒ opdrachten met feedback ☐ situatiespel 

☒ coaching ☐ peer teaching ☐ stage 

☐ excursie ☐ practicum – atelier – labo ☐ veldwerk 

☐ groepsdiscussie ☐ projectwerk ☐ werkcollege 

☐ groepswerk ☐ rollenspel ☐ werkplekleren 

☒ hoorcollege (doceren) ☐ seminarie  
 

Andere: - 
 
 

Bemerking: - 
 
 

 

Begeleiding
 

 

De lector is beschikbaar voor vragen. 
De cursisten kunnen een beroep doen op het team studiebegeleiding en de HBO-studiecoach. 
Klik hier voor alle informatie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leerstad.be/index.php/56-cursusaanbod/graduaat-hbo5/503-studie-en-trajectbegeleiding-we-helpen-je-op-weg


Evaluatie
 

 

Eerste examenperiode 

Niet-periodegebonden evaluatie (gespreide evaluatie)  
 

Omschrijving: - 
 
 

25 % 

Periodegebonden evaluatie (examen) 75 % 
 

Omschrijving:  

☒ schriftelijk examen 

☐ mondeling examen met schriftelijke voorbereiding 

☐ mondeling examen zonder voorbereiding   

☐ praktijkexamen 

☐ project- of eindwerk (presentatie/verdediging) 
    

Andere: - 
 

 
  

Tweede examenperiode 100 % 

☒ schriftelijk examen 

☐ mondeling examen met schriftelijke voorbereiding 

☐ mondeling examen zonder voorbereiding   

☐ praktijkexamen 

☐ project- of eindwerk (presentatie/verdediging) 

 ☐ geen 2de examenkans mogelijk 

 
    

Andere: - 
 

 

Studiematerialen
 

   

Verplicht : Handboek Praktisch vennootschapsrecht - uitgeverij VAN IN 

Aanbevolen : Wetboek vennootschappen 

 

Bijzondere studiekosten
 

 

- 

 


