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Van elke student wordt verwacht dat volgende punten in het tussentijds verslag behandeld worden:!

1. Probleemsituering: binnen welke context kadert het probleem? Wat zijn de specifieke uitdagingen? 

Het is hier niet de bedoeling reeds een volledig uitgeschreven literatuurstudie te kunnen voorleggen: 

een bondige schets van het probleem volstaat.

2. Onderzoeksaanpak: vertrekkende van de uitdagingen geformuleerd in punt 1 (de probleemsituering), 

hoe poogt het eigen onderzoek hierop  een antwoord te bieden? De doelstelling is om zo specifiek 

mogelijk de te hanteren methodologie (het “hoe” van het onderzoek) als de inhoud (het “wat” van het 

onderzoek, bijvoorbeeld het formuleren van testen, hypotheses, scenario’s) toe te lichten. We 

verwachten hier duidelijk een concrete invulling van zowel methodologie als inhoud!

3. Planning: vertrekkende van het onderzoeksopzet geformuleerd in punt 2, wanneer wordt welke fase 

van het onderzoek behandeld?

4. Voorlopige resultaten: Ongeacht het feit dat de resultaten nog niet volledig werden bereikt, kan toch 

al een tussentijdse resultatensectie geschreven worden. Daar kan de focus liggen op  de verzameling 

van data, een eerste experiment, een tussentijdse berekening, etc.

Eveneens is het de bedoeling dat de hierboven geschetste punten een logische samenhang vertonen, 

waarbij de verschillende onderdelen voortbouwen op elkaar.

Vermits inhoud altijd voorrang heeft op  lengte, bedraagt het verwachte verslag niet meer dan 5 pagina’s. 

Uiteraard is het zo dat dit slechts een samenvatting is van het grotere werk, nl. de halfafgewerkte thesis. Dit 

werkdocument kan eventueel bij het verslag bijgevoegd worden. De uiterlijke indiendatum is 9 mei 2014.

Let op: Dit tussentijds rapport wordt geëvalueerd en telt dus mee in de eindscore van uw thesis. We 

verwachten dus meer dan een gewone samenvatting van bovenstaande punten, maar een kritische 

benadering én een vooruitblik op  uw onderzoeksaanpak. Zoals bij elke stap  in uw thesistraject zullen we dit 

rapport aandachtig bekijken in samenspraak met de begeleider én de promotor. Feedback is uiteraard 

mogelijk.

Succes!

Verdere informatie kan teruggevonden worden op Minerva onder MASTERPROEVEN FEB
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