
 

PROCEDURE MASTERPROEF WISKUNDE (versie 3/11/2016) 
 

PROMOTOR  U kiest zelf uw promotor 
ONDERWERP: Bespreek dit samen met Uw promotor 
DOELSTELLING: Samen met de promotor worden duidelijke afspraken gemaakt 

over de verwachtingen van de thesis. Deze doelstellingen komen 
aan bod in de inleiding van de thesis. 

WERKMETHODE: In samenspraak met de promotor worden afspraken gemaakt wat 
betreft de te volgen werkwijze. O.a. het aantal contacten, 
tussentijdse inleveringen van teksten, opvolging vooruitgang 
thesis, seminaries, lezingen,... 

TIMING :  
-keuze promotor  
-indienen thesisformulier  
 
 
-indienen thesis  
 
 
 
 
-jury 

Deadlines: 
-eerste week academiejaar 
-eerste maandag na 15/10 (zittijd eerste semester) 
-1 december WE + kopie secretariaat DWIS (zittijd tweede 
semester) 
-eerste maandag na 15/12 (zittijd eerste semester) 
-eerste maandag na 15/05 (juni zittijd), 
-eerste maandag na 15/08 (tweede zittijd) 
 
-eerste maandag na indienen thesis, minstens 3 jury leden 
(inclusief promotor) 

THESIS:  
- tekst 

 
- aantal copieen  
- waar indienen  

 
 

- jury  

Tekst in het Nederlands of Engels met een samenvatting in de 
andere taal. 
-in (la)tex formaat (inclusief samenvatting, inhoudstabel, 
referentielijst, index) 
-aantal juryleden + 2 
-digitale versie bij promotor en secretariaat wiskunde (via email, 
in pdf formaat), ingebonden versie op secretariaat wiskunde 
- De definitieve masterproef in Pdf-formaat elektronisch opladen op de  
website van de plagiaatserver website van Turnitin: 
https://turnitin.com/static/index.php. Dit dient te gebeuren alvorens 
men de papieren exemplaren op het secretariaat van de vakgroep 
afgeeft.  
-voorstel door promotor wordt ingediend bij de 
examencommissie, deadline 1 juni (juni zittijd), 
deadline 22 augustus (september zittijd) 

VERDEDIGING THESIS: 
 

-datum: tijdens laatste examenweek (donderdag of vrijdag) 
-mondelinge verdediging (20 minuten), gevolgd door vragen van 
jury en eventueel uit het publiek. Student antwoordt op vragen 
zonder tussenkomst van promotor. 
-publiek: het is een openbare verdediging, dus iedereen is 
welkom. Alle studenten en professoren worden aangemoedigd 
om de verdediging bij te wonen. 

 EVALUATIE: 
  

 

Volgende aspecten worden geevalueerd: 
-inhoud van de thesis (o.a. volgende factoren zijn van belang: 
doelstellingen bereikt, inzet, persoonlijk werk) 
-tekst (o.a. volgende factoren zijn van belang: duidelijkheid van 
de tekst, uiteenzetting van de context, volledigheid van 
argumentatie). 
-mondelinge verdediging (o.a. volgende factoren zijn van belang: 
duidelijkheid uiteenzetting van de doelstelling, bijdrage in de 
thesis, taalgebruik,... ). 


