Vaak gestelde vragen door studenten Diergeneeskunde in verband met buitenlandse stages
BELANGRIJKE OPMERKING VOORAF: RAADPLEEG DE FACULTAIRE WEBSITE IVM STAGES !
Ik wil graag een stage lopen in het buitenland. Ben ik dan wel verzekerd ?
Je bent verzekerd tijdens jouw stageperiode OP VOORWAARDE DAT je alle administratieve
verplichtingen naleest én opvolgt, die je hier kunt terugvinden: denk onder meer aan het voorzien van
een stageovereenkomst, risico-analyse én werkpostfiche ! Het is daarom onverantwoord om op stage
te vertrekken zonder dat deze voorgaande stappen werden doorlopen ! Dit geldt zowel voor een stage
die voorzien is in jouw opleidingsprogramma als voor een vrije of vrijwillige stage die buiten het
opleidingsprogramma (studiecurriculum) valt, maar die wel kadert binnen de universitaire opleiding.
Ik wil graag een stage lopen in het buitenland. Moet ik nog bijkomende maatregelen nemen op medisch
vlak ?
Je moet sowieso voor elke stage een gezondheidsonderzoek ondergaan (zie onze website). Je kan
hiervoor via Minerva een plaats reserveren.
Indien je reeds een gezondheidsattest hebt ingediend in het kader van de Bachelorstage “omgaan met
dieren” moet je geen nieuw gezondheidsattest indienen als de risico’s vergelijkbaar zijn. De risico’s
zijn vergelijkbaar indien het om een stage gaat waarbij je NIET in contact komt met zoo-dieren of
exoten (wildlife). Als je wél in contact komt met wildlife, moet je dus wel degelijk een
gezondheidsonderzoek ondergaan. Je neemt de volgende documenten mee naar het
gezondheidsonderzoek: 1) Werkpostfiche (minstens deel II ingevuld); 2) Ingevulde risicoanalyse; 3)
Status tetanusvaccinatie.
Verder moet je zeker altijd nagaan of inentingen of andere maatregelen wat betreft ziektepreventie
nodig zijn. Hiervoor kan
je een afspraak maken bij de Reiskliniek van het UZ Gent:
http://www.uzgent.be/nl/home/nieuws/Paginas/vakantie-basisvaccinaties.aspx
Ik zit in de 2de Master en wil graag een stage lopen in het buitenland. Kan dit meegeteld worden als een
dierartsenstage ?
Of jouw stage kan meetellen als dierenartsenstage en bijgevolg deel uitmaakt van het
opleidingsprogramma, moet gebeuren in overleg met de stageverantwoordelijken, Prof. Piet Deprez
en Prof. Sylvie Daminet. Je kan een mail sturen naar Prof. Piet Deprez (piet.deprez@ugent.be) of Prof.
Sylvie Daminet (sylvie.daminet@ugent.be) met de vraag of jouw stage hiervoor in aanmerking komt.
Geef voldoende uitleg over de stageplaats en programma zodat de stageverantwoordelijken hiervan
een inschatting kunnen maken.
Ik zit in de 3de Master en wil graag een stage lopen in het buitenland. Kan dit meegeteld worden als een
klinische stage als ik het keuzevak “Klinische stage en aanvullingen in de geneeskunde van
gezelschapsdieren/paard/herkauwers” opneem ? Krijg ik dan een vrijstelling van kliniekweken ?
Of jouw stage deels of volledig kan meetellen voor dit keuzevak en je bijgevolg hiervoor een vrijstelling
kunt krijgen, moet gebeuren in overleg met de stageverantwoordelijke. Je kan hiervoor een mail sturen
naar Prof. Luc Van Ham (luc.vanham@ugent.be) (gezelschapsdieren), Prof. Frank Gasthuys
(frank.gasthuys@ugent.be) (paard) of Prof. Lieven Vlaminck (lieven.vlaminck@ugent.be) (herkauwers)
met de vraag of jouw stage hiervoor in aanmerking komt.

Of je deze stage kan lopen in de verlofperiode is af te spreken met de jaarverantwoordelijken: de
kliniekregeling voor het verlof wordt immers in overleg tussen de studenten en de
jaarverantwoordelijken opgemaakt met het oog op een billijke verdeling.
Ik loop stage in een buitenlandse kliniek: kan ik een reductie in officiële kliniekweken krijgen ?
In geval het een langer durende stage (=min 1 maand) betreft die kadert in een Erasmus+ (=binnen
Europa en minimum 2 maand) of BIRAK (=buiten Europa en minimum 1 maand) verblijf, kan je het
aantal kliniekweken dat je wordt vrijgesteld terugvinden op onze Facultaire website
Internationalisering. Als het een korter durende stage betreft (2-4 weken) die dus niet kadert in
Erasmus+ of BIRAK verblijf, moet je jouw vraag via mail voorleggen aan de verantwoordelijke titularis
van het vak waarvoor je vrijstelling beoogt. Geef voldoende uitleg over de stageplaats en het
programma zodat men hiervan een inschatting kan maken.
Ik wil graag een stage lopen in het buitenland; kan ik hiervoor financiering verkrijgen ?
Vanuit de faculteit kan via het mobiliteitsfonds momenteel geen financiering toegekend worden,
omdat dit fonds enkel onderzoeksverblijven financiert voor reeds afgestudeerden. Ga zeker eens
kijken naar de UGent website ivm mogelijke financieringskanalen voor een buitenlands verblijf.
Specifiek voor ontwikkelingssamenwerking kan deze link jou helpen bij het zoeken naar financiering.
Wat zijn de voorwaarden bij vrijwillige stage om verzekerd te worden door de UGent?
Om verzekerd te zijn moet je een stageovereenkomst voor vrijwillige stage binnenbrengen bij het FDO.
Bijzonder belangrijk is dan ook dat je alle administratieve verplichtingen naleest én opvolgt, die
je hier kunt terugvinden: denk onder meer aan het voorzien van een stageovereenkomst, risicoanalyse én werkpostfiche. De termijn van je stage is ook belangrijk, je stage mag de totale duur van
zestig prestatiedagen bij eenzelfde stagegever in de loop van één academiejaar niet overschrijden.

