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Algemeen reglement Masterproef voor de Master na Master in de 

Specialistische Geneeskunde 

 

1) Inleiding 

- Dit is het algemeen reglement voor de Masterproef voor de Master na Master in de 

Specialistische Geneeskunde. Op het einde van de rol Wetenschapper wordt door de 

opleiding voorzien in het afleggen en verdedigen van een wetenschappelijk werk dat werd 

voorbereid gedurende de voorgaande jaren van de Master na Master. 

- Een eindwerk wordt verdedigd voor een jury samengesteld uit universitaire en niet-

universitaire juryleden. 

-  Bij het eindwerk hoort het publiek maken van zelf vergaarde wetenschappelijke informatie. 

Hiervoor zijn verschillende modaliteiten mogelijk (publicatie, posters, lezing,…) 

- Dit document dient als basisreglement voor alle specialiteiten. Het staat elke specialiteit vrij 

een aangepast reglement voor te stellen aan de Onderwijsraad voor de ManaMa in de 

Specialistische Geneeskunde, die zal oordelen of dit aangepast reglement kan worden 

toegepast. Zonder aangepast reglement is dit document van kracht.  

 

2) Verloop over de opleiding 

- Het is de bedoeling dat de student reeds van bij de aanvang van de opleiding tot arts-

specialist zou worden betrokken bij wetenschappelijke activiteiten op stagediensten waar 

hij/zij stage loopt. Idealiter wordt door de stagemeester een tutor/promotor aangeduid die 

de begeleiding van dit werk op zich neemt.  

- Studenten moeten van hun stagemeester en –begeleider de kans krijgen voldoende tijd en 

middelen te kunnen investeren om de wetenschappelijke activiteit succesvol te ontplooien. 

Over het verloop van de opleiding wordt 0.5 dag per week als richtlijn genomen.  

- De wetenschappelijke activiteit hoeft zich niet te beperken tot wat zich op de dienst zelf 

afspeelt. 

- Tijdens de opleidingsonderdelen aangeboden in de rol “Wetenschapper”, zal de student de 

vaardigheden verwerven die het succesvol afronden van het eindwerk mogelijk maken.  

- De stagemeester of tutor zal de student de kans geven en begeleiden om met zoveel 

mogelijk impact over het wetenschappelijk werk te communiceren.  

 

3) Inhoud 

De masterproef heeft een waarde van 30 studiepunten (Sp) en bestaat uit :  

 

Een internationaal peer reviewed artikel over een origineel wetenschappelijk en/of klinisch 

onderzoek, met verdediging voor een Jury = 30 Sp 

o Het is een schriftelijke neerslag van verricht wetenschappelijk werk volgens een vast 

stramien. Ofwel wordt het onderzoek neergeschreven volgens de hieronder 

bepaalde richtlijnen (A, B of C). Ofwel is het onderzoek reeds gerapporteerd als “full 
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research” paper in een peer-reviewed tijdschrift en zal dit rapport gelden als bewijs 

van het verricht wetenschappelijk werk.  

� Richtlijn A: beschrijvend onderzoek: een literatuurstudie, de analyse van 

bestaande data (uit patiëntendossiers, databank van resultaten, 

videobanden,…), een beschrijving van casussen, enquêtes per post.  

� Richtlijn B: interventiestudies: uitbreiding van A, waarbij actieve interventie 

met populatieonderzoek of interventiestudie met gebruik van “specifieke 

infrastructuur”.  

� Richtlijn C: laboratoriumonderzoek: labo met dure verbruiksgoederen 

(reagentia) of proefdieren, uitgebreide analyse op weefsel- of bloedstalen 

van patiënten.  

o De structuur van het eindwerk moet opgebouwd zijn rond de klassieke thema’s: 

inleiding, materiaal en methodes, resultaten, discussie. 

OF  

Een nog niet gepubliceerd onderzoek met voorstelling en beoordeling door een Jury = 20 Sp 

Aan te vullen met : 

- Een case report, aanvaard voor publicatie (10 Sp) 

- Een mondelinge presentatie op een internationaal congres (10 Sp), inclusief (e-)poster met 

mondelinge toelichting 

- Twee mondelinge presentaties op een nationaal congres (geldt telkens voor 5 Sp), inclusief 

(e-)poster met mondelinge toelichting 

- Een portfolio van 5 klinische casussen met bijhorende wetenschappelijke toelichting, 

verdedigd voor een Jury (10 Sp)  

 

 

4) Quotering 

o Het proces om tot het eindwerk te komen wordt geëvalueerd door de promotor op 

30 punten. 

o Het product wordt geëvalueerd door de promotor, een universitaire commissaris en 

een andere commissaris, liefst niet-universitair, anders universitair op 20 punten per 

evaluator. 

o De verdediging wordt geëvalueerd door de promotor, een universitaire commissaris 

en een andere commissaris, liefst niet-universitair, anders universitair op 10 punten 

per evaluator. 

o Het totaal wordt gemaakt en omgezet naar een quotering op 20 punten, bij een 

totaal van 10/20 of meer zijn de 30 studiepunten voor het Opleidingsonderdeel 

behaald. 

 

 

Het eindwerk dient te worden ingediend bij de cöordinerend stagemeester voor 31 mei. 

 


