Aanvulling bij het Interuniversitair Examenreglement voor de Interuniversitaire ManamaJeugdgezondheidszorg
(KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel)

Beslissingen van de interuniversitaire stuurgroep voor het academiejaar 2014-2015
In dit document worden de regels opgenomen die van toepassing zijn op het verloop van de examens
en deliberatie over de examens afgelegd binnen de interuniversitaire masteropleiding in de
Jeugdgezondheidszorg en die niet behandeld worden in het Interuniversitair Examenreglement
(IUER). Wanneer van toepassing, wordt verwezen naar het artikel uit het IUER waarvan de regel
een nadere bepaling is.
Het interuniversitair examenreglement is terug te vinden op:
www.opleiding-jgz.be , link “examenreglement”
1. Organisatie van de examens (punt 2 IUER)
1e jaar
- Van gezondheidszorg tot Jeugdgezondheidszorg Datum: 05/06/2015
Vorm: Workshop
- Module Zuigeling
Vorm: schriftelijk, open boek
- Module Jonge Kind
Vorm: schriftelijk, open boek
- Module Schoolkind
Vorm: schriftelijk, open boek
- Module Adolescent
Vorm: schriftelijk, open boek
- Stage 1
Vorm: evaluatiegesprek (volgens
afspraak in mei-juni)
- Masterproef 1
Vorm: mondeling
Examenperiode 1e zittijd: 08 juni 2015– 27 juni 2015
Examenperiode 2e zittijd: 17 augustus 2015– 05 september 2015
2e jaar
- De studenten zullen op vooraf meegedeelde data kunnen intekenen voor de mondelinge
examens van het 2e jaar.
- Stage 2 : evaluatiegesprek (volgens afspraak in mei-juni)
- Eindwerk 1e zittijd: 18 juni 2015 en 17 juni 2015 (reservedag)

2e zittijd: 08 september 2015
De examencommissie kan ook vergaderen na het eerste gedeelte van de eerste
examenperiode (januarizittijd), enkel voor studenten die uitsluitend nog hun masterproef
dienen af te werken. De uiterste indiendatum voor de masterproef voor deze zittijd is 20
december 2014. De deliberatie en proclamatie over de masterproef gebeuren echter in de
junizittijd.
Examenperiode 1e zittijd: 08 juni 2015– 27 juni 2015
Examenperiode 2e zittijd: 17 augustus 2015– 05 september 2015
De stuurgroep kan na overleg met de studenten beslissen om bepaalde opleidingsonderdelen buiten
de gewone examenperiode te examineren.
2. Aard en samenstelling van de examencommissie – examinatoren (punt 3 IUER)
Er wordt een examencommissie opgericht voor: het geheel van de masteropleiding.
De leden van examencommissie van het geheel van de masteropleiding zijn:
Prof. dr. K. Allegaert (KU Leuven), Prof. dr. H. Bastiaens (UAntwerpen), Prof. dr. J. De Schepper
(UGent), Prof. dr. K. Hoppenbrouwers (KU Leuven), Prof. dr. A. Jansen (VUB), Prof. dr. D.
Matthys (UGent), Prof. dr. E. Ortibus (KU Leuven), Prof. dr. L. Peremans (VUB), Prof. dr. H.
Theeten (UAntwerpen), Prof. dr. P. Van Damme (UAntwerpen).
Telefonische beschikbaarheid tijdens de deliberatie geldt als aanwezigheid.
Het voorzitter- en secretarisschap wordt jaarlijks herbevestigd.
De ombudspersoon is lid van het academisch personeel en wordt jaarlijks bij de start van het
academiejaar aangewezen
Voor de examencommissies 2014-2015 geldt:
- Voorzitter: Lieve Peremans (VUB)
- Plaatsvervangend voorzitter: Karel Hoppenbrouwers (KU Leuven)
- Secretaris: Karel Hoppenbrouwers (KU Leuven)
- Plaatsvervangend secretaris: Pierre Van Damme (UAntwerpen)
- Ombudspersoon: Mathieu Roelants (KU Leuven)
- Administratief verantwoordelijke: Karel Hoppenbrouwers (KU Leuven)
De examenombudspersoon is lid met raadgevende stem van de examencommissies.
De examencommissie die oordeelt over het geheel van de masteropleiding beslist welke graad van
verdienste wordt toegekend aan de studenten die voor dat geheel geslaagd zijn.

3. Vaststellen van examenresultaat (punt 5 IUER)
Bij de berekening van het puntenpercentage van ieder programmajaar wordt rekening gehouden met
een weging van de opleidingsonderdelen in functie van de eindtermen, waarbij alle
opleidingsonderdelen even zwaar wegen, en derhalve een wegingsfactor 1 krijgen. Enkel de
masterproef 2 krijgt een wegingsfactor 2, gezien daarin verschillende vaardigheden, kennis en
competenties geïntegreerd dienen te worden.
De student die geslaagd is voor elk programmajaar behaalt het diploma van Master in
Jeugdgezondheidszorg.
De student die geslaagd is voor de opleidingsonderdelen relevant voor het functioneren als cb-arts
(cb-traject) ontvangt het getuigschrift van consulatiebureau-arts.
Aan een student die het diploma van Master behaalt, wordt de volgende graad van verdienste
toegekend:
- op voldoende wijze, op voorwaarde dat hij/zij voor elk opleidingsonderdeel is geslaagd;
- onderscheiding, op voorwaarde dat hij/zij 68 % van de punten behaalt;
- grote onderscheiding, op voorwaarde dat hij/zij 77 % van de punten behaalt;
- grootste onderscheiding, op voorwaarde dat hij/zij 85 % van de punten behaalt.
Aan een individuele student die niet voldoet aan de criteria voor het behalen van een bepaalde graad
van verdienste, kan deze graad van verdienste toch worden toegekend, indien de examencommissie
op gemotiveerde wijze daartoe beslist. Deze motivering wordt opgenomen in het beraadslagingsverslag.
4. Beraadslaging (punt 6 IUER)
De deliberatie van de eerste zittijd vindt plaats op vrijdag, 03 juli 2015, 09.00 uur.
De deliberatie van de tweede zittijd vindt plaats op vrijdag, 11 september 2015, 09.30 uur.
5. Bekendmaking van de resultaten (punt 7 IUER)
Aansluitend op de beraadslaging van de examencommissie worden de resultaten geproclameerd door
de voorzitter.
Het coördinatiesecretariaat zorgt ervoor dat de examinandi binnen de 14 dagen na de bekendmaking
hun resultaten ontvangen.
Het diploma van Master in Jeugdgezondheidszorg wordt aan de examinandi bezorgd door de
bevoegde administratieve dienst van elke universiteit.
Het getuigschrift van consultatiebureau-arts wordt door het coördinatiesecretariaat bezorgd aan de
examinandi.

