
Veel gestelde vragen in verband met de stage 

 

1. Keuze stageplaats 
 

Mag stage gelopen worden bij familie? 

De stagemeester heeft geen verwantschap met de stagiair tot en met de vierde graad (dwz: niet 

bij uw vader of moeder, broers of zussen, tantes of nonkels, neven of nichten). Deze 

voorwaarde geldt tevens voor de titularis, eigenaar en/of andere personeelsleden van de 

stageapotheek 

 

Aan welke criteria moet mijn stagemeester voldoen? 

Lees aandachtig het document “Basisvoorwaarden om stagemeester te mogen worden”/de 

brochure “Stagemeester worden?”. 

 

Wanneer moet de stage geregistreerd worden ? 
De stagemeester wordt, na een weloverwogen keuze, geregistreerd via 

http://www.stagesfarmacie.ugent.be . Dit gebeurt ten laatste tegen 15 november 1e Master 

Voor meer details raadpleeg het document “Richtlijnen ivm registratie van je stageplaats via 

STAR”  

 

 

2. Organisatie stage 
Ik ben student van de eerste master in de Farmaceutische 

Zorg/Geneesmiddelenontwikkeling. Volgend academiejaar doe ik mijn stage. Wanneer 

mag ik hieraan beginnen?   

Er kan begonnen worden na de eerste zittijd van het eerste jaar van de Masteropleiding. De 

stagecoördinator zal de exacte startdatum via Minerva bekend maken. 

Gedurende de maanden juli-augustus-september, tussen de eerste en tweede master, kunnen 

maximum 8 weken stage gelopen worden. 

 

Tijdens het stagejaar (oktober tot half mei) zelf is er één vaste lesdag in de week, de rest van 

de week wordt er stage gelopen in de apotheek. Tijdens het eerste semester gaat deze vaste 

lesdag door op vrijdag, tijdens het tweede semester op maandag. 

 

Is het toegestaan om stage te lopen indien niet de stagemeester maar wel een andere 

apotheker aanwezig is ?  

Je stagemeester dient steeds aanwezig te zijn in de apotheek ! Indien je stagemeester op 

bepaalde dagen niet aanwezig is in de apotheek (vb elke maandag), dan dien je, binnen je 

stage-apotheek, een tweede stagemeester aan te duiden. Je hebt dan binnen die éne stage-

apotheek 2 stagemeesters. 

 

Ik doe in 2 apotheken, bij 2 stagemeesters stage ? Hoe worden de 26 weken dan best 

gespreid ? 

Indien je in twee apotheken stage loopt, spreid je best de stage evenwichtig over de twee 

plaatsen. Dit wil zeggen ongeveer 13 weken op elke stageplaats. 

 

Mag ik stage lopen tijdens de examenperiode van het eerste semester ? 

http://www.stagesfarmacie.ugent.be/


Ja, je mag stage lopen tijdens de examenperiode van het eerste semesters. Aangezien het maar 

enkele vakken zijn die moeten worden afgelegd, kan de stage, indien je dit wenst, 

gemakkelijk doorlopen tijdens deze examenperiode.  

 

 

Hoeveel uren stage moet er per week gelopen worden. 

Een standaardweek bestaat uit maximum 42 uren stage per week. 

Het precies uurrooster (wanneer je ’s morgens begint, ’s avonds stopt) bepaal je zelf in 

samenspraak met je stagemeester. 

 

 

3. Administratie ivm de stage  
 

Stage-registratie 

Je registreert je stagemeester via STAR tegen 15 november 1e master 

 

Stageplanning 

De stagiair vult een stageplan in (blanco excell-file terug te vinden op Minerva) waarin 

duidelijk vermeld staat welke dagen/uren hij aanwezig zal zijn in de apotheek. Hij bespreekt 

dit stageplan vooraf met zijn stagemeester. 

Hij/zij dient dit stageplan elektronisch (via dropbox, Algemene infosite ter attentie van 

stagecoördinator) in tegen 10 juli. Aan de stagemeester bezorgt de stagiair een afgeprinte 

versie. 

Bij de start van het academiejaar past de stagiair zijn stageplan aan in functie van de 

lessen/practica. Hij bezorgt deze aangepaste versie aan de stagecoördinator tegen 15 oktober. 

Indien er zich tijdens de stage een wijziging voordoet past de stagiair dit onmiddellijk aan in 

zijn stageplan en bezorgt de gewijzigde versie aan de stagecoördinator (per email) en zijn 

stagemeester. 

De stageplanning wordt elektronisch ingediend tav de stagecoördinator.  

    

Eindevaluatie - Stagegetuigschrift 

Een blanco evaluatieformulier en getuigschrift worden op het einde van de stage door de 

universiteit rechtstreeks naar de stagemeester opgestuurd. Hij/zij vult dit in en stuurt dit per 

kerende rechtstreeks terug naar de stagecoördinator. (Je hoeft hier dus als stagiair niets voor te 

doen) 

 

 

4. Stage in het ziekenhuis 
 

Hoelang kan ik stage doen in het ziekenhuis? 

Je mag 2 weken stage lopen in het ziekenhuis. 

 

Ik doe 2 weken stage in het ziekenhuis, moeten we daar ook bepaalde opdrachten 

uitvoeren ? Moet hier een verslag van gemaakt worden ? 

Neen. De Universiteit geeft geen opdracht en er moet ook geen verslag gemaakt worden. 

Deze korte periode (slechts vier weken) heeft als doel de student te laten kennismaken met de 

ziekenhuisapotheek en zijn werking. Bijgevolg is de tijd te kort voor een specifieke opdracht.  

Meer verdieping en verbreding van deze kennis kunnen plaats vinden door de bijkomende 

ManaMa in de ziekenhuisfarmacie te volgen. 


