
 
 

Graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning 
 

Dagtraject (JAO 1) 
 
 

Opleidingsonderdelen 2021-2022 Studiepunten Type vak Begeleiding Werkvormen 
Verbintenissen- en vermogensrecht (S2) 4 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Gerechtelijk recht (S2) 4 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Project 1: juridische actualiteit (S2)1 4 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Communicatie Engels (S2) 3 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Administratief recht (S2)2 4 Keuzevak Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Strafrecht en strafvordering (S2) 4 Keuzevak Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Bedrijfseconomische inzichten (S2) 3 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Rechtsmethodologie (S2)3 3 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Stage I + POP (J) 6 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

 
Totale studiebelasting 

 
31 studiepunten 

 
Het definitieve inschrijvingsprogramma wordt steeds in overleg met de trajectbegeleider (sarah.ronse@ehb.be) bepaald in functie van de voorkennis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Project I: Student moet eerder Publiek recht  en Personen-en familierecht/Familiaal Vermogensrecht gevolgd hebben of  hiervoor vrijstelling bekomen hebben op basis van elders behaald vak. 
2 Administratief recht: Student moet eerder Publiek recht gevolgd hebben of vrijstelling bekomen hebben op basis van elders behaald vak. 
3 Rechtsmethodologie: Student moet eerder het vak Inleiding tot het recht en rechtsmethodologie gevolgd hebben of een vrijstelling bekomen hebben op basis van elders behaald vak. 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144681&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144681&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144684&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144684&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144689&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144689&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144688&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144688&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144677&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144677&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144680&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144680&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144685&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144685&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144692&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144692&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144693&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144693&b=5&c=1
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Dagtraject (JAO 2) 
 
 

Opleidingsonderdelen 2021-2022 Studiepunten Type vak Begeleiding Werkvormen 

Sociaal recht (S2) 4 Keuzevak Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

  Verzekeringsrecht(S2) 4 Keuzevak Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Vennootschapsrecht(S2) 4 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Project III (S2)4 6 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Afstudeerproject(S2)5 5 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Totale studiebelasting 19 studiepunten 

 
Het definitieve inschrijvingsprogramma wordt steeds in overleg met de trajectbegeleider (sarah.ronse@ehb.be) bepaald in functie van de voorkennis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Project III: Student moet eerder Fiscaal recht en Economisch recht gevolgd hebben of vrijgesteld zijn op basis van elders behaalde vakken. 
5 Afstudeerproject: Kan enkel in het jaar van afstuderen. 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144709&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144709&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144697&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144697&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144712&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144712&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144712&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144712&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144716&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144716&b=5&c=1
about:blank


Werktraject (WT 1) 
 
 

Opleidingsonderdelen 2021-2022 Studiepunten Type vak Begeleiding Werkvormen 
Verbintenissen-en vermogensrecht (S2) 4 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Gerechtelijk recht (S2) 4 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Communicatie Engels (S2) 3 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Administratief Recht (S2)6 4 Keuzevak Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Strafrecht en strafvordering (S2) 4 Keuzevak Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Rechtsmethodologie (S2)7 3 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

 
Totale studiebelasting 

 
18 studiepunten 

 
Het definitieve inschrijvingsprogramma wordt steeds in overleg met de trajectbegeleider (sarah.ronse@ehb.be) bepaald in functie van de voorkennis. 
 
Werktraject (WT 2) 

Opleidingsonderdelen 2021-2022 Studiepunten Type vak Begeleiding Werkvormen 
Project I (S2)8 4 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Sociaal recht (S2) 4 Keuzevak Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Verzekeringsrecht(S2) 4 Keuzevak Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Bedrijfseconomische inzichten (S2) 3 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Vennootschapsrecht (S2) 6 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Stage I + POP 6 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Totale studiebelasting 23 studiepunten 

Het definitieve inschrijvingsprogramma wordt steeds in overleg met de trajectbegeleider (sarah.ronse@ehb.be) bepaald in functie van de voorkennis. 

 
6 Administratief recht: Student moet eerder Publiek recht gevolgd hebben of vrijstelling bekomen hebben op basis van elders behaald vak 
7 Rechtsmethodologie: Student moet eerder het vak Inleiding tot het recht en rechtsmethodologie gevolgd hebben of een vrijstelling bekomen hebben op basis van elders behaald vak. 
8 Student moet eerder Publiek recht  en Personen-en familierecht/Familiaal Vermogensrecht gevolgd hebben of  hiervoor vrijstelling bekomen hebben op basis van elders behaald vak. 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144682&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144682&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144683&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144683&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144687&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144687&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144678&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144678&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144687&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144687&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144691&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144691&b=5&c=1
about:blank
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144690&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144690&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144710&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144710&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144698&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144698&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144686&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144686&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144711&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144711&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144694&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144694&b=5&c=1
about:blank


Werktraject (WT3) 
 

Opleidingsonderdelen 2021-2022 Studiepunten Type vak Begeleiding Werkvormen 

Stage II + POP9 18 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Project III: juridische actualiteit10 4 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

Afstudeerproject11 5 Verplicht Normaal lesverloop Zie ECTS - fiche 

 
Totale studiebelasting 

 
27 studiepunten 

 

Het definitieve inschrijvingsprogramma wordt steeds in overleg met de trajectbegeleider (sarah.ronse@ehb.be) bepaald in functie van de voorkennis. 

 

 
9 Enkel mogelijk indien student eerder een korte stage volgde: neem contact op met de trajectbegeleider 
10 Student moet eerder Fiscaal recht en Economisch recht gevolgd hebben of vrijgesteld zijn op basis van elders behaalde vakken. 
11 Afstudeerproject: Kan enkel in het jaar van afstuderen worden opgenomen. 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144707&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144707&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144714&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144714&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144715&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144715&b=5&c=1
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