
GEDRAGSCODE 

 

 

Deze gedragscode garandeert het deontologisch correct en inhoudelijk goed verloop van de stage van studenten in de 

Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid.  We verzoeken u om deze ondertekende gedragscode  mee te geven aan uw student 

die ze aan de interne stageleider van de universiteit zal afgeven op de eerste intervisie. 

Ik,_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________   (naam, functie en bedrijf/organisatie),  officiële stagebegeleider van student 

_____________________________________________________________________________________________________(naam student) 

verklaar de stagehandleiding voor externe stagegevers volledig gelezen te hebben.  

Ik verklaar op de hoogte te zijn van alle afspraken omtrent de stage, en alle afspraken correct na te leven, zoals opgenomen 

in de stagehandleiding en stagekalender van Academiejaar 2019-2020 (zie website van de opleiding: 

https://www.ugent.be/pp/pao/nl/onderwijs/stage) voor het garanderen van een deontologisch correct en inhoudelijk goed 

verloop van de stage.  

Met inhoudelijk goed bedoelen we onder andere: 

 maximale aandacht voor leeropportuniteiten van de student, door hem/haar zo mogelijk met meerdere  

 facetten van het werkveld kennis te laten maken; 

 voldoende variatie in verantwoordelijkheden/projecten; 

 voldoende overleg en momenten van toelichting; van bijsturing; van feedback en feedforward; 

 een stage die aansluit bij de inhoud van de opleiding. 
 

Onder deontologisch correct begrijpen we onder meer: 

 het respecteren van een goed evenwicht tussen stage en privéleven;  

 terugbetaling van alle  onkosten (bv. verplaatsingen, communicatiekosten, …) die de student in het kader van de  

 stage in opdracht van de stagegever maakt. 
 

Ik verklaar dat ik de eindverantwoordelijkheid draag voor de stage, ook indien de student door andere personen begeleid 

wordt in het kader van de stageprojecten en -activiteiten.  Ik engageer mij dat ik regelmatig met alle betrokkenen (co-

begeleiders, student,…) de stageactiviteiten en voortgang van de stagiair correct opvolg. Ik bevestig dan ook dat ik alle andere 

begeleiders op de hoogte stel van de afspraken zoals opgenomen in de stagehandleiding en stagekalender. Ik sta garant dat 

deze afspraken ook door de andere begeleiders correct nageleefd worden. 

Voor de stagegever:  _________________________________________________  (gelezen en goedgekeurd) 

_________________________________________________  (naam stagebegeleider) 

__________________________________________________  (plaats en datum) 

__________________________________________________  (handtekening) 

Voor de Universiteit Gent: 

Prof. dr. Eva Derous, Universitair stageverantwoordelijke,  

Universiteit Gent - Vakgroep Personeelsmanagement, Arbeids- en Organisatiepsychologie  


