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Situering
De masterproef sluit de studie in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie af.
De masterproef is een werkstuk waarin de student onder begeleiding van een promotor
zelfstandig een probleem analyseert en onderzoekt. Het is de weerslag van persoonlijk
literatuuronderzoek en/of het beredeneerd en op wetenschappelijke literatuur gesteund
en becommentarieerd verslag van een (pre)experimenteel project.

Inhoud
De masterproef is de weerslag van nieuw, oorspronkelijk en eigen werk. De inhoud van
de masterproef is dus niet in eerder, vóór de aanvang van de studie gepubliceerd of
niet gepubliceerd werk terug te vinden.
Wanneer de student niet op eigen werk terugvalt (bv. ook een eerdere masterproef of
werkstukken uit eerdere opleiding of cursussen) moet dat als referentie worden
gebruikt.
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A. De studie kan een experimenteel onderzoek zijn in een bepaald gebied.
Het onderzoek kan een welomschreven studie zijn of kan deel uitmaken van een groter
onderzoek. De student kan ook op door anderen verzamelde gegevens werken of een
secundaire analyse van voor andere doeleinden verzamelde gegevens maken. De
promotor(en) moet(en) erover waken dat de opdracht die de student opneemt in
overeenstemming is met het aantal voorziene studiepunten voor dit vak. Het
onderzoeksverslag moet (in de inleiding) duidelijk maken waarin precies het aandeel
van de student bestond. Ook hier is er bijkomend een literatuurstudie vereist in verband
met de relevante aspecten t.a.v. het onderwerp.
B. De studie kan ook een literatuuronderzoek zijn. Van een specifiek probleem wordt
dan een status quaestonis opgemaakt. De student specificeert de vraagstelling,
verzamelt de relevante literatuur in binnen- en buitenlandse tijdschriften en boeken,
vergelijkt de methodes, analyses en conclusies of standpunten die erin naar voor
gebracht worden, en brengt hiervan een eigen synthese. Het gaat hier dus om een
oorspronkelijke en kritische (statistische) analyse en synthese van eerdere analyses,
waarin de verschillende bronnen met elkaar geconfronteerd worden om een afgewogen
oordeel over de meest waarschijnlijke stand van zaken te geven. Het naast elkaar
plaatsen van uit de literatuur overgenomen fragmenten beantwoordt niet aan de
bedoeling. De juistere benaming voor een dergelijke studie betreft een systematische
review of in bepaalde gevallen zelfs een meta-analyse.
De studie, voor welke vorm ook gekozen is, wordt op zorgvuldige wijze in een
manuscript neergelegd. Dat verslag moet beantwoorden aan de eisen die aan een
wetenschappelijk werkstuk worden gesteld. Het moet volledig zijn, maar synthetisch.
Afhankelijk van de aard van de studie kan de omvang variëren van 40-50 pagina's.
Naast dit manuscript wordt tevens de masterproef onder artikelvorm neergelegd
waarbij de voertaal het Engels is. In samenspraak met de promotor zal een
voorbeeldtijdschrift worden gekozen waarvan de specifieke richtlijnen worden
gebruikt. 

Begincompetenties
Als begincompetentie gelden naast de eindcompetenties van de Bachelor in de
revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, tevens met goed gevolg het
opleidingsonderdeel “Masterproef revalidatie en kinesitherapie Deel 1” hebben
beëindigd en als dusdanig de daarbij beoogde competenties hebben verworven.

Eindcompetenties
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
8
1

- De student(e) kan een probleem in wetenschappelijke termen formuleren of
doorlichten.
- Hij/zij kan de relevante cursusinhouden in het project integreren, zonder ze te
reproduceren.
- De student(e) kent de belangrijke bronnen in het gebied dat hij/zij heeft bestudeerd
en kan ze gebruiken.
- Hij/zij kan de verschillende stappen die het proces van zijn/haar project
veronderstelt onder begeleiding zetten en kan deze adequaat verwoorden.
- De student(e) kan zelfstandig een kritische literatuurstudie en (experimenteel)
onderzoek uitwerken, inclusief de gepaste data-analyse.
- De studente(e) heeft een wetenschappelijke visie en kan bijgevolg een
experimentele studie of een publicatie kritisch beoordelen.
- De student(e) heeft inzicht in de grenzen van het beroep en baseert zich hierbij
vooral op de stand van zaken inzake wetenschappelijke onderbouw.
- Hij/zij heeft de attitude om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het
beroep.

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
(Goedgekeurd)
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Didactische werkvormen
Masterproef
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
hoorcolleges

Leermateriaal
Handleiding Masterproef Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (Minerva).

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Individuele begeleiding gebeurt door de (co)promotor(en). De (co)promotor(en) staan
ter beschikking op de dagen en uren die hij/zij daarvoor uitdrukkelijk meedelen.
Afspraken kunnen worden volgens overeengekomen wijze.
er worden een aantal ondersteunende hoorcolleges statistiek aangeboden

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen, werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen, werkstuk
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Specifieke evaluatiecriteria zijn beschikbaar voor de studenten in de handleiding
aangaande de masterproef in de revalidatie en kinesitherapie.

Eindscoreberekening
De score van dit opleidingsonderdeel wordt samengesteld door een procesevaluatie
(30%), productevaluatie (50%) en een mondelinge presentatie (20%). Het is geen
mathematische optelsom van de deelscores.
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