ACADEMIEJAAR

IN JE DERDE
JAAR KIES JE
EEN TRAJECT.

TRAJECT CRIME & JUSTICE - ACADEMIC

SP

TRAJECT CRIME & JUSTICE - POLICE

MODULE 1
Schakel universiteit
Criminologie & politiewezen
Juridische vaardigheden

*
5
**

TOTAAL

14

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP: Studiepunten

SP

TRAJECT SOCIAL LAW

MODULE 1
Deontologie en politiezorg (politieschool)
Identiteit (politieschool)
Criminologie & politiewezen
Juridische vaardigheden

4*
3*
5
**

MODULE 1
Arbeidsrecht
Personeelsbeleid**
Juridische vaardigheden
Frans III*

5
4*
3
*

TOTAAL

15

TOTAAL

15

MODULE 2
Geweldbeheersing en opsporing (politieschool)
Rechtspsychologie
Jeugd- en strafrecht
Legal mobility

5*
3
4
4

TOTAAL

16

MODULE 2
Sociale zekerheidsrecht
Sociaal statuut van zelfstandigen
Vergelijkende studie sociale zekerheid in de
Europese unie**
Frans III*
Legal mobility

MODULE 3 & 4
Stage en bedrijfsproject

29

TOTAAL

29

OPLEIDINGSONDERDELEN

MODULE 2
Schakel universiteit
Rechtspsychologie
Jeugd- en strafrecht
Legal mobility

*
3
4
4

TOTAAL

17

MODULE 3 & 4
Stage en bedrijfsproject

29

TOTAAL

29

*		 12 SP in totaliteit: via samenwerking met de Universiteit behaal je
reeds credits uit het schakelprogramma Rechten
* * Gespreid over twee modules (3stp)

ALGEMENE INFO

MODELTRAJECT - JAAR 3

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

OPLEIDINGSONDERDELEN

TOTAAL

* 		 In samenwerking met de politieopleiding van Campus Vesta.
* * Gespreid over twee modules (3stp)

5
3
4
*
4

SP

MODULE 3 & 4
Stage en bedrijfsproject

29

TOTAAL

29

SP

** Opleidingsonderdeel dat in een andere taal (Engels) wordt aangeboden, als meerwaarde voor de student.

OPLEIDINGSONDERDELEN

OPLEIDINGSONDERDELEN
MODULE 1
Milieurecht en ruimtelijke ordening
Onroerend goed
Juridische vaardigheden
Frans III*

3
7
*
*

TOTAAL

15

MODULE 2
Registratie- en successierechten
Notarieel familierecht
Frans III*
Legal Mobility

4
7
*
4

TOTAAL

16

MODULE 3 & 4
Stage en bedrijfsproject

29

TOTAAL

29

* Het opleidingsonderdeel wordt gespreid over de 2 modules
(samen 3 sp).

TRAJECT BUSINESS LAW
MODULE 1 & 2
Juridische vaardigheden
Belasting over de toegevoegde waarde
Verzekeringsrecht
Frans III
Motorrijtuigenverzekering
Personenbelasting
Aansprakelijkheids- en personenverzekering
Financial planning
Legal mobility

3
3
3
3
3
3
6
3
4

TOTAAL

31

MODULE 3 & 4
Stage en bedrijfsproject

29

TOTAAL

29

INFOMOMENTEN

Je mag starten als je een diploma secundair
onderwijs hebt. Met een ASO of TSO diploma
ben je goed voorbereid op deze opleiding.
Studenten uit het BSO raden we aan eerst de
studiebegeleiding te contacteren alvorens in
te schrijven.

Openlesdagen

ACADEMIEJAAR
Je lessen starten midden september en
lopen tot eind juni. Je krijgt les in een
modulesysteem met een studentvriendelijk lessenrooster. Aan het einde van elke
module van zes lesweken volgt een blok- en
evaluatieperiode.

16

* Het opleidingsonderdeel wordt gespreid over de 2 modules
(samen 3 sp).

TRAJECT REAL ESTATE

TOELATINGSVOORWAARDEN

AFSTUDEREN
Afstuderen doe je na een geslaagde stage
en een bedrijfsproject over een specifiek
vraagstuk dat je tijdens de stage onderzocht
hebt. De jobdienst van de opleiding houdt
interessante vacatures voor je in de gaten en
geeft je de kans om snel te solliciteren.

Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool.
Data, meer informatie en inschrijvingen op
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen en infoavonden
Tussen februari en september organiseren we twee
infodagen en twee infoavonden zodat je écht alles
over ons te weten komt: Vuur al je vragen af op onze
lectoren en studenten, neem een kijkje in de lokalen,
snuif de sfeer op en blader al eens door het cursusmateriaal. Natuurlijk hebben we het ook uitgebreid
over alle praktische dingen die bij het verder studeren
komen kijken: studiegeld, diploma’s, het kotleven en
inschrijvingen.
Data en meer informatie op
www.ap.be/infomomenten.

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen:
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op
inschrijven.ap.be.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecretariaat van campus Meistraat en vervolledig je je
dossier.
Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

In het 3 jaar ga je een half jaar lang op stage
en leer je on-the-job hoe een juridische dienst
concreet werkt. Dankzij de lengte van je stage
kan een bedrijf je effectief inschakelen om mee
te draaien in de dagelijkse praktijk.
de

Onze stagiaires zijn terug te vinden bij de Federale Politie, griffies van rechtbanken, juridische
diensten van werknemers- en werkgeversorganisaties, de kantoren van notarissen en advocaten, in de vastgoedsector, in de brede bank- en
verzekeringssector, de consultancy,…

CAMPUS
Je volgt les op de Campus Meistraat in hartje
Antwerpen. Daar vind je ook onze bibliotheek
en mediatheek.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W www.ap.be/rechtspraktijk
E MC@ap.be
T +32 3 220 55 20

BACHELOR
BEDRIJFSMANAGEMENT

RECHTSPRAKTIJK
ARTESIS PLANTIJN 
HOGESCHOOL ANTWERPEN

2019/2020

F. Halsplein

St.-Jacob

smarkt

P
Lange Nieu

wstraat

Wil je graag verder studeren? Dat kan! Na een schakelprogramma mag je beginnen aan de masteropleiding
in de Rechten, maar ook Handelswetenschappen,
Criminologie en Publiek management behoren tot de
mogelijkheden. Aan jou de keuze!

Traject Social Law
Social Law is dé opleiding voor jou omdat jij een
sterke sociale reflex hebt. Pensioenen? Schijnzelfstandigen? Personeel uit Oost-Europese landen? Jij wil
weten wat de regels precies zijn. Wat mag en niet mag
en waarom. Jij wilt graag een rol spelen in één van de
meest uitdagende sectoren van onze maatschappij.
De markt wordt elke dag met sociale kwesties geconfronteerd. Vakbonden, werkgeversorganisaties en
bedrijven zijn op zoek naar breed geschoolde juristen
met een gespecialiseerde kennis van sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht. Jij groeit straks door
in personeelsafdelingen, bij sociaal secretariaten of
HR-bedrijven.

MODULE 1
Verbintenissen
Juridische bronnen
Toepassingen ICT I (alg.)
Frans I/1-2*
Engels I/1-2*
Zakelijke en juridische communicatie I/1-2*

4
3
3
*
*
*

TOTAAL

14

MODULE 2
Heuristiek
Toepassingen ICT I (Word)
Gerechtelijk recht I
Frans I/1-2*
Engels I/1-2*
Zakelijke en juridische communicatie I/1-2*

3
3
3
*
*
*

TOTAAL

14

MODULE 3
Boekhouden & handelsdocumenten (deel 1)
Juridische mobiliteit
Zakenrecht
Economie
Zakelijke en juridische communicatie I/3-4*
Engels I/3-4*
Frans I/3-4*

3
3
3
4
*
*
*

TOTAAL

16

MODULE 4
Boekhouden & handelsdocumenten (deel 2)
Personen- en familierecht
Bijzondere contracten
Zakelijke en juridische communicatie I/3-4*
Frans I/3-4*
Engels I/3-4*

3
4
3
*
*
*

TOTAAL

16

* Deze opleidingsonderdelen (elk 3 studiepunten) worden gespreid over
de 2 modules.

MODULE 1
Inleiding sociaal recht
Vennootschapsrecht
Handels- en economisch recht
Frans II*
Engels II/1-2*

3
3
4
*
*

TOTAAL

14

MODULE 2
Europees recht en instellingen**
Staatsrecht en administratief recht
Huwelijksvermogensrecht
Inleiding fiscaal recht
Frans II*
Engels II/1-2*

3
3
3
3
*
*

TOTAAL

15

MODULE 3
Juridische markt
Toepassingen ICT II (Word/PP)
Juridisch debat en actua
Strafrecht
Mobilité juridique
Engels II/3-4*

3
3
3
3
3
*

TOTAAL

16
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VOLG ONS
www.ap.be
APHogeschool

MODULE 4
Strafprocedures
Erfrecht
Toepassingen ICT II (Excel)
Gerechtelijk recht II
Frans II*
Engels II/3-4*

3
4
3
3
*
*

TOTAAL

15
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Wie dacht dat recht enkel nationaal was, heeft het
grondig mis. Daarom zoeken we in elk trajectjaar ook
het buitenland op. Het hoogtepunt is ongetwijfeld de
gezamenlijke studiereis naar Granada in het laatste
jaar - die wil niemand missen!
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Rechspraktijk is een concrete rechtsopleiding. We
vertalen rechtsregels naar een échte casus, zo uit de
praktijk gegrepen. Je docenten hebben heel veel praktijkervaring als magistraat, advocaat of bedrijfsjurist.
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Real Estate is dé opleiding voor jou omdat jij geboeid bent door vastgoed en notarieel recht. Je bent
geïnteresseerd in de juridische achtergrond van
vastgoedtransacties: hoe zit het precies met registratie- en successierechten? Wat is de rol van de notaris?
Jij wordt straks een rechtsspecialist met heel veel
kennis van onroerend goed: klaar om die markt te
veroveren. De markt van het vastgoed valt ook nooit
stil. Het diploma Rechtspraktijk verleent toegang tot
de BIV-stage (Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars)
om zelfstandig vastgoedmakelaar te worden. Maar je
talenten komen ook goed van pas bij een notariaatskantoor, het patrimoniumbeheer van een groot bedrijf
of bij de overheid,…

OPLEIDINGSONDERDELEN

BEDRIJFSMANAGEMENT-RECHTSPRAKTIJK

P

Meistraat

Traject Real Estate

Business Law is dé opleiding voor jou omdat de
zakenwereld je aantrekt. Voor cijfers heb je geen
schrik, maar meer nog boeien de juridische constructies achter die cijfers je. Op de juridische afdeling van
grote ondernemingen komt jouw veelzijdigheid goed
van pas, maar ook de bank- en verzekeringswereld
zoekt naar die dubbelrol. Jij denkt immers graag na
over contracten, verbintenissen en juridische figuren
die achter de euro’s staan. Het diploma Rechtspraktijk
Business Law verleent toegang tot het beroep van
verzekeringsmakelaar.

SP

UGC

Meir
Wapper

* Rechtspraktijk is een afstudeerrichting van de bachelor Bedrijfsmanagement

Traject Business Law

SP: Studiepunten

brug

at

Wil je meer weten? Neem dan
zeker een kijkje op www.ap.be of
mail naar MC@ap.be.

Je volgt voor 12 studiepunten juridische opleidingsonderdelen uit het universitaire schakelprogramma
Rechten. Nadat je bent afgestudeerd kan je de behaalde credits aanwenden om een verkort schakelprogramma te volgen en zo sneller in te stappen in de
Master Rechten.

SP: Studiepunten

P
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Meir

Schoenmarkt

Leopoldstra

Je ideale opleiding kiezen uit
het ruime aanbod aan onze
hogeschool is niet eenvoudig.
Waarop moet je letten? De
vakken? De lectoren? De
beroepsmogelijkheden? Deze
brochure helpt je alvast om juist
te kiezen.

Crime & Justice - Academic is dé opleiding voor jou
omdat jij begrijpt dat de processen in de assisenzaal
en de ruzies over echtscheidingen een wettelijke
grondslag hebben, waarover lang gedebatteerd is
door echte specialisten. Je wil die regels tot op het bot
begrijpen, interpreteren en toepassen.

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

shopping
Groenplaats boerentoren

Lange Gasthuisstraat

Traject Crime & Justice - Academic

at

P

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

BEDRIJFSMANAGEMENT-RECHTSPRAKTIJK
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Omdat wij je al op dag één onderdompelen in een diep
juridisch bad. Je krijgt uiteraard veel recht op je bord.
In de eerste twee jaren bestudeer je de basisvakken:
zakenrecht, familierecht, handelsrecht, ... Altijd vanuit
een stevige theoretische basis, maar nooit zonder te
kijken naar hun toepassing in de praktijk. In het derde
jaar kies je zelf je specialisatierichting. Zo bereiden
we je heel concreet voor op een boeiende carrière als
paralegal.

MODELTRAJECT - JAAR 2

at
tra
ens

Crime & Justice - Police is dé opleiding voor jou
omdat jij geboeid bent door de politie. Waarom gaan
misdadigers in de fout? Hoe moeten ze gestraft
worden? Je vindt het samenspel tussen parket,
magistratuur en advocatuur ontzettend interessant.
Je bent geïnteresseerd in psychologie en criminologie.
Je ziet de stap naar politie best zitten. Je volgt een
aantal opleidingsonderdelen op campus Vesta, de
politieschool van de provincie Antwerpen. Je treedt
deeltijds in de sporen van een agent. Je maakt
kennis met sporenonderzoek en bekwaamt jezelf in
zelfverdedigingstechnieken. Je leert de politionele
deontologie kennen, je begrijpt waarom technische en
wetenschappelijke kennis gebruikt wordt in de strijd
tegen de criminaliteit en bij het opsporen van daders.
We verwachten dat je met je twee voeten in de praktijk
staat. De binnenkant van het gerechtsgebouw en het
politiekantoor is niet zo netjes als de binnenkant van
je wetboek.

MODELTRAJECT - JAAR 1

Nat

Traject Crime & Justice - Police
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KIES VOOR RECHTSPRAKTIJK..
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BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT

Reyn

@AP_Hogeschool
APHogeschool

* De opleidingsonderdelen Frans II (4sp), Engels II/1-2 en Engels II/3-4
(elk 3 studiepunten) worden gespreid over meerdere modules.
** Opleidingsonderdeel dat in een andere taal (Engels) wordt aangeboden, als meerwaarde voor de student.
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V.U. Pascale De Groote, Lange Nieuwstraat 101, B-2000 Antwerpen - onder voorbehoud van wijzigingen.
AP Hogeschool maakt deel uit van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
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