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Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2019-2020
stptn
Educatieve Master of Science in de lichamelijke opvoeding
6
Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de
6
bewegingswetenschappen (afstudeerrichting bewegingsonderwijs)
Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen
6
(afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid)
Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de
6
bewegingswetenschappen (afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid
en gezondheid)
Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen
6
(afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement)
Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de
6
bewegingswetenschappen (afstudeerrichting sportbeleid en
sportmanagement)
Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen
6
(afstudeerrichting sporttraining en coaching)
Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de
6
bewegingswetenschappen (afstudeerrichting sporttraining en
coaching)
Uitwisselingsprogramma lichamelijke opvoeding en
6
bewegingswetenschappen

aanbodsessie
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Masterproef, wetenschappelijk onderzoek, literatuuronderzoek, onderzoekstechnieken,
wetenschappelijke rapportering, zelfstandig werk, kritisch reflectie

Situering
De masterproef is een werkstuk waarin de student onder begeleiding van een promotor
(en eventueel copromotor of begeleider) blijk geeft van een analytisch en synthetisch
vermogen en van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch
niveau. Het werkstuk [een origineel wetenschappelijk onderzoek (observationeel of
experimenteel) of een systematische review/meta-analyse] weerspiegelt de algemeen
kritisch-reflecterende ingesteldheid en de onderzoeksingesteldheid van de student.

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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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. Ook hier is er bijkomend een
literatuurstudie vereist in verband met de relevante aspecten t.a.v. het onderwerp.
De studie wordt op zorgvuldige wijze in een manuscript neergelegd. Dat verslag
moet beantwoorden aan de eisen die aan een wetenschappelijk werkstuk worden
gesteld. In deel 1 zal gestreefd worden om minimaal de inleidende literatuurgegevens
te hebben verwerkt die leiden tot een concrete onderzoeksvraag. Een
uitgeschreven onderzoeksplan behoort eveneens tot de doelstelling.

Begincompetenties
Het diploma ‘Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
bezitten.

Eindcompetenties
1
2
3
4
1
5
6
1
7
1
8
1
9
1

Een probleem in wetenschappelijke termen formuleren of doorlichten.
De relevante cursusinhouden in het project integreren, zonder ze te reproduceren.
De belangrijke bronnen verwoorden en ze gebruiken.
Onder begeleiding de verschillende stappen zetten die het proces van zijn/haar
project veronderstelt en deze adequaat verwoorden.
Zelfstandig een kritische literatuurstudie en (experimenteel) onderzoek uitwerken.
Een wetenschappelijke visie hebben en een wetenschappelijke publicatie kritisch
beoordelen.
De grenzen van het beroep verklaren en zich hierbij vooral baseren op de stand van
zaken inzake wetenschappelijke onderbouw.
De attitude hebben om een bijdrage te leveren binnen de academische opleiding tot
master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.
Hij/zij heeft inzichten in de wetenschappelijke integriteit (plagiaat, ethisch comité,
correct gebruik van referenties,…)

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, masterproef
Leermateriaal
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 gemaakt in onderling overleg.

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
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk

Eindscoreberekening
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100% periodegebonden: beoordeling masterproef deel 1 door (co)promotor(en) – De
eindscore komt niet overeen met het rekenkundig gemiddelde. Ondervragingsvorm
Periodegebonden evaluatie (schriftelijk met mondelinge voorstelling en verdediging):
specifieke evaluatiecriteria zijn beschikbaar voor de studenten in de handleiding
aangaande de masterproef deel 1 in bewegings- en sportwetenschappen)

Faciliteiten voor werkstudenten
nvt

Addendum
addenda op minerva
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