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3.2.22 STOMATOLOGIE - MKA
Universitaire stagemeester: prof. Dr. Maurice Mommaerts

3.2.22.1 CRITERIA DIE EEN ROL SPELEN BIJ DE RANKING EN DE SELECTIE VAN DE
KANDIDATEN:
Kandidaten worden pas geselecteerd na het behalen van de twee masters (arts en tandheelkunde). Een
kandidatuur voor deze discipline kan ingediend worden op moment dat een student in het afstudeerjaar van de
2e opleiding zit, of reeds in het bezit is van beide diploma’s.
De motivatiebrief omvat specifiek ook volgende elementen:




Beschrijf uw voorkeurstraject (Master Tandheelkunde ULB, UGent, KUL, Algemene heelkunde, Rotatie MKA
Tilburg/Antwerpen/elders)
Heeft u bijzondere interesse in een deelgebied? (orthognatische, cosmetische, implantaten, oncologische,
reconstructief, congenitale, traumatologie, pathologie, imaging/simulatie/CadCam)
Vorige stagemeesters met contactgegevens (telefoon secretariaat; e-mailadres)
Onderdeel

Toelichting

Weging

Resultaten behaald tijdens de masterjaren (zowel geneeskunde
als tandheelkunde)

10%

Masterproef(ven), seminariewerk, publicaties in het vakgebied
MKA-heelkunde (met papieren of pdf-kopie indien afgewerkt),
extracurriculair wetenschappelijk onderzoek

10%

Disciplinespecifieke stage

MKA stage in UZB, 1 maand, met beoordeling van attitude

20%

Interview en motivatie

Interview peilt ook naar gedrevenheid, spreekvaardigheid,
attitude, algemene cultuur

20%

Theoretische kennis:

20%

Curriculum geneeskunde

Bijkomend

De basis wordt gevormd door de cursus MKA 2e master VUB en
door de publicaties van de stafleden. Het tijdstip van de
evaluatie wordt in samenspraak met de kandidaat bepaald. De
evaluatie gebeurt schriftelijk en wordt door de interviewgroep
gequoteerd. De leerstof kan bij mr. Vermeir worden
opgevraagd.
Oog-hand-coördinatietest (0-Connor tweezer dexterity test)

10%

Indien u deze nog niet heeft afgelegd, gelieve dan een afspraak
te maken met mr. Vermeir op het nummer 02/4779936
Vaardigheidsresultaten prekliniek tandheelkunde
(tandmorfologie-ruimtelijk inzicht)

10%
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3.2.22.2 LEDEN SELECTIECOMMISSIE:
De universitaire stagemeester en een groep van vaste UZ Brussel-stafleden, aangevuld met minstens één
externe stagemeester. De quotering gebeurt door de volledige interviewgroep.

3.2.22.3 CONTACTPERSOON EN INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN:
Elektronisch indienen kandidatuur via secretariaat.geneeskunde@gf.vub.ac.be
Contactgegevens stagemeester: maurice.mommaerts@uzbrussel.be
Contactgegevens secretatiaat Prof. Mommaerts: maxfac@uzbrussel.be

