Beste student,
Hierbij een aantal algemene richtlijnen inzake de begeleiding van de
masterproeven.
Vóór het eerste gesprek met uw promotor, dient u zich in te werken in de materie.
Tijdens dat eerste gesprek verwacht de promotor immers uitleg over en
voorlegging van:
1) de onderzoeksvraag: dit omvat de toelichting over uw onderwerp;
vertrekkend van de opgegeven titel moet u uiteenzetten wat u binnen dit
thema concreet gaat onderzoeken. Leg uit waarom dit thema relevant is.
2) de onderzoeksmethode: leg uit of u zich vooral gaat concentreren op
analyse van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak, praktijkgevallen, modellen
en/of bevragingen. Leg uit waarom dit volgens u de beste methode is om
dit onderwerp te onderzoeken.
3) het onderzoeksplan: dit zal meestal overeenkomen met de inhoudstafel
van uw masterproef; zorg voor een heldere en coherente structuur, in
functie van uw onderwerp, die toelaat alle facetten die relevant zijn na te
gaan en tot een conclusie te komen.
4) de bronnen: dit zal meestal overeenkomen met uw bibliografie; als u ook
rechtspraak opneemt, vermeldt u niet alleen over welk vonnis of arrest het
gaat, maar ook welke vraag in dat vonnis of arrest aan bod is gekomen,
zodat meteen blijkt dat u de relevantie van deze bron hebt nagekeken; zorg
dat u de V&A-regels naleeft.
Zodra u zich heeft ingewerkt in uw onderwerp en over bovenstaande informatie
beschikt, kan u een afspraak maken met uw promotor om dit alles te overlopen en
te bespreken.
Nadien moet u zelfstandig aan het werk en uw tekst opstellen. Voor bijkomende
vragen, waarop u een antwoord nodig hebt om verder te kunnen werken, kan u
opnieuw bij uw promotor terecht.
De begeleiding door de promotor kan per mail, telefonisch of via een
contactmoment verlopen, afhankelijk van zijn bereikbaarheid en zijn voorkeuren.
De Opleiding Notariaat legt geen verplichtingen op inzake het aantal
contactmomenten met uw promotor. Dat behoort tot de verantwoordelijkheid van
de student. Evenmin legt de Opleiding Notariaat een timing op. Dat is evenzeer een
onderdeel van de organisatie van uw werk. Indien u echter twijfelt, wacht u
uiteraard best niet te lang met het voorleggen van uw onderzoeksplan, zodat er
waar nodig tijdig kan bijgestuurd worden.

We raden u tot slot ook aan het beoordelingsformulier van de masterproeven erop
na te slaan, zodat u weet wat de beoordelingscriteria zijn (dit formulier vindt u via
volgende link:
https://my.vub.ac.be/sites/default/files/nieuws/users/tdebaerd/rc_beoordelin
gsformulier_mp_notariaat_versie_20140920.pdf)
Veel succes!

