
 
 

Studiefiche HBO5 Boekhouden 

 

Identificatie
 

Opleiding : HBO Boekhouden 

Eenheid / module : C3 Burgerlijk, handels- en economisch recht 

Aantal lestijden : 80 LT 

Studiepunten : - 

Geldig vanaf schooljaar : 2018-2019 

 

Volgtijdelijkheid 
 

 

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

Link naar het structuurschema.   

 

Leerinhoud
 

 

• Algemene rechtsprincipes 

• Personen- en familierecht : staat van de persoon, bekwaamheid, huwelijk, echtscheiding en andere 

samenlevingsvormen 

• Zakenrecht: de goederen, indeling, eigendom, wijzen van verkrijging, beperkingen, vruchtgebruik 

• Erfrecht en huwelijksvermogensstelsels 

• Verbintenissenrecht: bronnen, indeling, grondbeginselen, geldigheid, tenietgaan 

• Gebruikelijke contracten: koopcontract, huurovereenkomst, verzekeringscontract 

• Zekerheden: borgstelling, inpandgeving, hypotheek, voorrechten 

• Rechten en verplichtingen van de handelaar 

• De handelstussenpersonen 

• WER: consumentenbescherming en marktpraktijken 

• Wet op de continuïteit van de ondernemingen 

• Het faillissement 
 

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 basisbegrippen van het recht en kan de gerechtelijke organisatie begrijpen, 

verklaren en toepassen. 

• kent de kenmerken, gelijkenissen en verschillen van/ tussen de diverse samenlevingsvormen 

alsook hun beëindigingswijze en de gevolgen. 

• kan de indeling der goederen toepassen en kent de voornaamste zakelijke rechten. 

• kan aan de hand van concrete gevallen de regels inzake het erfrecht toepassen. 

• kent de basisbegrippen inzake het verbintenissenrecht. 

• kent de belangrijkste overeenkomsten alsook de verplichtingen van de partijen, duurtijd en einde. 

• kent de basisbegrippen van het handelsrecht. 

• kan de belangrijkste elementen uit de faillissementswetgeving duiden en toepassen. 

• kent de elementen van de consumentenwetgeving. 

 

Onderwijsorganisatie
 

   

Contactonderwijs : 100 % 
Afstandsonderwijs : 0 % 
   

 

☐ 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: oefeningen en casestudies tijdens de 
eenheid 
 
 

10 % 

Periodegebonden evaluatie (examen) 90 % 
 

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 : Praktisch burgerlijk recht – uitgeverij VAN IN
 

Praktisch handels- en economisch recht, JG. Ghysels en J. Roodhooft – uitgeverij VAN IN 
Aanbevolen : - 

 

Bijzondere studiekosten
 

 

- 

 


