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De bepalingen in het interuniversitair examenreglement en in de aanvullingen hierna hebben voorrang 

op de bepalingen in de individuele examenreglementen van de deelnemende universiteiten. 

 

 

1. Samenstelling van de interuniversitaire stuurgroep 

 

De interuniversitaire stuurgroep bestaat uit de coördinerende ZAP-leden van de participerende 

universiteiten. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs van de 

interuniversitaire opleidingen Master in de Arbeidsgeneeskunde en Permanente Vorming Arbeids-

geneeskunde. 

 

Samenstelling van de interuniversitaire stuurgroep 

Voor de Universiteit Antwerpen: Prof. dr. Antoon De Schryver 

Voor de Universiteit Gent: Prof. dr. Lutgart Braeckman 

Voor de Katholieke Universiteit Leuven: Prof. dr. Benoit Nemery, prof. dr. Lode Godderis, prof. dr. 

Jeroen Vanoirbeek 

Voor de Vrije Universiteit Brussel: Prof. dr. Pascale De Quint 

 

Samenstelling interuniversitaire opleidingscommissie 

De interuniversitaire opleidingscommissie bestaat uit: 

 de leden van de interuniversitaire stuurgroep (vaste leden); 

 vertegenwoordigers van de studenten per opleiding (wisselende leden); 

 twee alumni die het werkveld vertegenwoordigen (wisselende leden). 

 

De vertegenwoordiging van de wisselende leden is als volgt georganiseerd: 

 voor de Masteropleiding zijn er twee vertegenwoordigers per opleidingsjaar; 

 voor de Permanente Vorming zijn er twee vertegenwoordigers die komen uit het werkveld en 

voorgedragen worden door de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezond-

heidskunde voor een periode van 4 jaar. 

 

Voorzitter en secretaris 

Het voorzitter- en secretarisschap wordt vierjaarlijks vastgelegd. De voorzitter en secretaris van de 

interuniversitaire stuurgroep zijn tevens voorzitter en secretaris van de interuniversitaire opleidings-

commissie. 

 

Voor de periodes 2008-2012 en 2013-2016 is het voorzitter- en secretarisschap als volgt bepaald: 

Voorzitter: Prof. dr. Benoit Nemery (K.U.Leuven) 

Secretaris: Prof. dr. Lutgart Braeckman (UGent) 
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2. Aard en samenstelling van de examencommissie (art. 5-6 IUER) 

 

De examencommissie over de opleiding bestaat uit de leden van de interuniversitaire stuurgroep en 

één van de ZAP-leden van de opleiding. 

 

Het voorzitter- en secretarisschap wordt jaarlijks herbevestigd. 

De ombuds- en plaatsvervangend ombudspersoon zijn leden van het academisch personeel van de 

universiteit waar de deliberatie plaats vindt. 

 

Voor de examencommissie 2014-2015 geldt: 

Voorzitter: prof. dr. Pascale De Quint (VUB) 

Secretaris: prof. dr. Lutgart Braeckman (UGent) 

Ombudspersoon: prof. dr. Anna Jansen (VUB) 

Plaatsvervangend ombudspersoon: prof. dr. Johan Bilsen (VUB) 

Administratief verantwoordelijke: mevr. Kristien Debrock (UGent) 

De examenombudspersoon is lid met raadgevende stem van de examencommissies. 

 

 

3. Data openbare verdediging van de Masterproef 

 

Locatie: VU Brussel 

 1
e
 zittijd: donderdag 25 juni 2015, reserve halve dag: donderdag VM 2 juli 2015 

 2
e
 zittijd: donderdag 3 september 2015, reserve halve dag: donderdag VM 10 september 

2015 

 

4. Beraadslaging en bekendmaking van de resultaten (art. 16-22 IUER) 

 

De deliberaties vinden plaats als volgt: 

 1
e
 zittijd: donderdag 2 juli 2015, 15u (VUB) 

 2
e
 zittijd: donderdag 10 september 2015, 15u (VUB) 

 

Aansluitend op de bekendmaking van de resultaten van de examencommissie worden de resultaten 

geproclameerd door de voorzitter. 

Enkel studenten met een volledig deliberatiepakket per masterjaar (60 studiepunten) worden 

geproclameerd. 

Na het afsluiten van elke examenperiode kunnen de examenresultaten geconsulteerd worden via de 

gebruikelijke kanalen van de universiteit van inschrijving van de student. Elke student is 

verantwoordelijk voor het opvragen van alle officiële documenten (puntenbrieven, attest van behalen 

van diploma’s). De eigenlijke diploma’s worden door de universiteit van inschrijving verstrekt. 

 

5. Aanvraag vrijstellingen 

 

Alle aanvragen inzake vrijstellingen, credits of afwijkende trajecten worden uiterlijk op 15 oktober 

van het lopende academiejaar voorgelegd aan de interuniversitaire stuurgroep, in afwijking van de 

bestaande regelingen aan de participerende universiteiten.  

De student neemt hiertoe contact met het secretariaat van de universiteit van zijn inschrijving. 

De interuniversitaire stuurgroep beslist over de aanvragen tegen 31 oktober van het lopende 

academiejaar en deelt aansluitend de beslissingen terzake mee aan het faculteitsbestuur van de 

deelnemende universiteiten. 


