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WELKOM IN DE WERELD
VAN HET RECHT!
Je kan onze samenleving niet meer los zien van het recht. De vraag naar medewerkers
met een ruime praktische kennis van het recht is dan ook bijzonder groot. De opleiding
Rechtspraktijk opent vele deuren naar de arbeidsmarkt, zowel in de privé- als in de
openbare sector.
Heb je belangstelling voor het recht? Wil je graag praktijkgericht bezig zijn met recht?
Beschik je over logisch denkvermogen, over een behoorlijke dosis leergierigheid,
zelfstandigheid en zin voor initiatief?

DAN IS DE GRADUAATOPLEIDING RECHTSPRAKTIJK IETS VOOR JOU.
Deze tweejarige opleiding bereidt je voor op een job als juridisch medewerker in
bedrijven, financiële instellingen of in de sociale sector. Je kan ook als juridisch
medewerker aan de slag op een advocatenkantoor, op een notariaat, bij een
gerechtsdeurwaarder of bij de overheid.
De opleiding is interactief en de lessen geven je een duidelijk inzicht in de leerstof.
Onze lectoren dagen je uit om de leerstof te verkennen en juridische problemen op te
lossen.
Onze aanpak staat garant voor hoge slaagkansen:
• onze lectoren hebben een ruime professionele ervaring in de juridische sector en
zijn gedreven lesgevers;
• experten in een bepaald onderdeel van het recht verzorgen regelmatig gastcolleges;
• je verwerft al ervaring op de werkplek tijdens je studie;
• Leuven biedt heel wat stagemogelijkheden voor een geslaagde start van je carrière.

WAT IS EEN HBO5GRADUAATOPLEIDING?
Hoger onderwijs. HBO5 staat voor Hoger Beroepsonderwijs niveau 5. Het diploma van
gegradueerde is internationaal erkend (Associate Degree) en vervolledigt – naast bachelor,
master en doctoraat – het aanbod hoger onderwijs. Hogescholen bieden vervolgtrajecten
aan om, als je dat wenst, van gegradueerde door te stromen naar bachelor.
Sterk praktijk- en beroepsgericht. Graduaatopleidingen bereiden je voor op een beroep.
Daarom vertrekken ze vanuit de beroepspraktijk om je kennis en vaardigheden bij te
brengen. Op die manier verhogen je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?
De tweejarige opleiding omvat 23 modules en is opgebouwd rond zes domeinen. In het
tweede jaar maak je dankzij werkplekleren kennis met de beroepspraktijk. Je werkplek
kies je op basis van je persoonlijke interesse.

De zes domeinen zijn:
A. Algemene vaardigheden
Je maakt kennis met de basisbeginselen van het recht. Ook
meer algemene modules zoals communicatievaardigheden en
bedrijfsmanagement komen aan bod.
B. Openbare besturen
Je verwerft inzicht in verschillende rechtstakken van het publiek recht.
Zo toont Europees recht je de weg in de werking van de Europese
instellingen, de besluitvorming, het mededingingsrecht en het vrij verkeer
van goederen en personen.
C. Burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht
Je wordt wegwijs gemaakt in de verschillende rechtstakken van het
privaatrecht: je leert meer over de basisprincipes van de gerechtelijke
organisatie en maakt kennis met onderwerpen zoals huwelijk,
echtscheiding, huwelijkscontract en overeenkomst.
D. Handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht
Ook hier komen rechtstakken uit het privaatrecht aan bod. Je raakt
vertrouwd met de basisregels rond de vestiging en de uitbating van
een handelszaak. Je verwerft inzicht in de organisatie en werking van
vennootschappen. De kenmerken en geldigheidsvoorwaarden voor het
verzekeringscontract komen aan bod in de module verzekeringsrecht.
E. Sociaal en fiscaal recht
Ken je je rechten en plichten als werknemer? Weet je wat een cao is?
Hoeveel bedraagt je jaarlijkse belasting? Deze vragen worden grondig
behandeld in deze modules.
F. Strafrecht en strafvordering
Straffen en gestraft worden, wat zijn de grenzen en de mogelijkheden?
De module strafrecht gaat dieper in op deze vraag. In de module
strafvordering leer je meer over de strafprocedure.
Een gedetailleerd overzicht van de vakken vind je op www.cvovolt.be.

EEN CARRIÈRE UITBOUWEN
Elke module die je behaalt, levert je een officieel erkend attest op. Aan het eind van
de opleiding Rechtspraktijk behaal je het diploma van gegradueerde, uitgereikt door
de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en het CVO VOLT, waar je de lessen volgde. Je
diploma is erkend door de Vlaamse Gemeenschap; op internationaal vlak is het erkend
als een Associate Degree (EQF5). Rechtspractici zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt,
zowel in de privé- als in de openbare sector.

Wil je verder studeren?
Je kan met je diploma vrijstellingen aanvragen voor vakken van een aantal bachelors
van EhB. De opleiding biedt ook aansluiting bij de bachelor Bedrijfsmanagement,
afstudeerrichting Rechtspraktijk.

DE PRAKTISCHE ASPECTEN
Het avondtraject telt 3 schooljaren (1440 lestijden). Kies je voor het tweejarig traject,
dan volg je lessen overdag en een aantal lessen ‘s avonds. Een beperkt aantal modules
wordt op zaterdag geprogrammeerd. Je kan ook een individueel traject aanvragen op
jouw maat.
Toelatingsvoorwaarden. Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair
onderwijs, dan kan je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.
Lesplaats. CVO VOLT, campus Heverlee,
Interleuvenlaan 3 - 5, 3001 Heverlee.
Info en inschrijving. Voor meer info of
inschrijving kan je terecht
bij opleidingscoördinator Kristel Spelmans
(info.rechtspraktijk@cvovolt.be).
CVO VOLT | campus Heverlee
Interleuvenlaan 3 - 5, 3001 Heverlee
tel.: 016 31 99 20
e-mail: info.rechtspraktijk@cvovolt.be
www.cvovolt.be

INFODAGEN
Infodag op campus Heverlee
• zaterdag 20 mei ‘17 van 14 - 18u
• vrijdag 30 juni ‘17 van 14 - 16u
Op twee infodagen van EhB kan je
ook info over de opleiding verkrijgen
(Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel)
• Zaterdag 24 juni ‘17 van 9 - 13 u
• Zaterdag 2 september ‘17 van 9 - 13 u
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