INFORMATIEBRIEF VOOR DE STAGEMENTOR
Betreft : De STAGE VARKENSPRAKTIJK studenten diergeneeskunde

Aan de stagementor,
Geachte Mevrouw, Mijnheer,

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent wil u alvast bedanken om een laatstejaarsstudent diergeneeskunde te
begeleiden tijdens een stage in uw bedrijf.
De studenten van de derde master afstudeerrichting ‘Varken, Pluimvee en Konijn’ volgen binnen de afstudeerstage een stage
van 2 weken bij een varkensbedrijf.
De doelstellingen van deze afstudeerstage stimuleren studenten om hun reeds verworven kennis en vaardigheden toe te
passen en te verbreden/verdiepen. Daarom worden er naast de algemene doelstellingen ook specifieke doelstellingen
geformuleerd (zie onderaan deze brief).
Van de stagementor wordt verwacht dat hij/zij
- vóór de stage, tijdens het kennismakingsgesprek, overlegt met de student inzake:
o de praktische afspraken (periode, uurregeling, werking van het bedrijf,…)
o de inhoudelijke aspecten van de stage, waarbij besproken wordt hoe de student zijn leerdoelen zal kunnen bereiken
- tijdens de stage de student begeleidt, feedback geeft en actief betrekt in de bedrijfsactiviteiten
- op het einde van de stage de student evalueert.
De Universiteit Gent voorziet de noodzakelijke verzekeringen inzake risico lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid, en dit volgens de modaliteiten zoals bepaald in de stageovereenkomst.
De stageflow zal volledig digitaal verlopen (alle goedkeuringen vervangen de handtekeningen op afgedrukte documenten):
- Nalezen en goedkeuren van het verslag van de intake (dit is een kort verslag van het kennismakingsgesprek gemaakt
door de student)
- Indien nodig aanvullen van de risicoanalyse en goedkeuren.
- Goedkeuren van de stageovereenkomst
- Evaluatie van de stagiair, waarbij vertrokken wordt van de zelfevaluatie door de student (indien beschikbaar)
De student dient voor zichzelf de feedback te noteren.
Wij zijn er ons van bewust dat de opvang en de begeleiding van een stagiair voor u een bijkomende inspanning betekent.
Anderzijds menen wij dat de stages voor de studenten een grote meerwaarde voor hun opleiding betekenen. We stellen uw
medewerking in dit verband dan ook heel erg op prijs.
Derhalve tekenen wij, met bijzondere dank voor uw medewerking en met oprechte hoogachting,
Prof. Dominiek Maes, Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde.
Tel: +32 (0)9 264 75 42; E-mail; Dominiek.Maes@UGent.be
Facultaire Stagecoördinator: Lut Dhont
Tel. +32(0)9 264 77 73; E-mail stage.di@UGent.be

DOELSTELLINGEN AFSTUDEERSTAGE
ALGEMENE DOELSTELLINGEN
Intellectuele en maatschappelijke competentie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De student komt de gemaakte afspraken na
De student werkt stipt
De student gaat op een integere manier om met onderzoeksgegevens en persoonsgebonden data, met respect voor
vertrouwelijkheid en privacy
De student neemt initiatief
De student kan in teamverband functioneren
De student kan met alle betrokken actoren op gepaste wijze communiceren
De student kan zijn/haar inzichten over de praktische organisatie van de praktijk en/of kliniek beschrijven
De student kan beschrijven hoe de praktijk en/of kliniek is opgebouwd
De student kan opsommen waaruit de administratie van de praktijk en/of kliniek bestaat
De student volgt de eerstelijnsaanmeldingen actief op
De student toont aan actief mee te denken bij de eerstelijnsaanmeldingen
De student bespreekt met de stagementor zijn inzichten bij de eerstelijnsaanmeldingen

Samenwerking en communicatie
•
•
•
•

De student kan verbanden aantonen tussen reeds geleerde kennis en de praktijk
De student vraagt uitleg wanneer nodig
De student kijkt kritisch naar de praktijk
De student kijkt kritisch naar zijn eigen kennis, vaardigheden en handelen

Specifieke doelstellingen stage binnen de varkenspraktijk
•
•

Kennis: De student dient inzicht en kennis te verwerven aangaande de uitbating van een varkensbedrijf onder
praktijkomstandigheden
Vaardigheden: de student dient vertrouwd te raken met de dagdagelijkse uitbating van varkensbedrijven. Hierbij
staan diergezondheid, -welzijn en -productie centraal. De student dient de dagdagelijkse handelingen van de
varkenshouder mee te volgen en in voorkomend geval mee te helpen met de handelingen die de varkenshouder
uitvoert (bv. vaccinaties, bronstdetectie en inseminatie, hygiëne maatregelen, kleine routinematig toegepaste
chirurgische ingrepen, spenen van biggen, verplaatsen van dieren, voederen en drenken, enz.).

