
STAGEREGLEMENT  CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 

 

1. Voorafgaand 

 

1.1. Dit reglement geldt onverminderd de bepalingen van het onderwijsreglement en de algemene en de 

bijzondere examenreglementen. Dit betekent onder meer dat de studenten-stagiair/es voor de stage 

ook een beroep kunnen doen op de ombudspersoon. 

1.2. De exacte data en de concrete te volgen stappen worden toegelicht in de “Stagebrochure 

Criminologische Wetenschappen”. 

 

2. Het opleidingsonderdeel stage 

 

2.1. Het opleidingsonderdeel stage wordt aangeboden in het curriculum van het derde jaar bachelor in de 

criminologische wetenschappen en heeft als algemeen doel om vanuit de theoretische basis die in de 

voorgaande jaren is opgebouwd, de student in de beroepspraktijk in te leiden. De concrete 

uitwerking van dit opleidingsonderdeel (aantal A-, B- en C-uren, competenties, …) wordt aangegeven 

in de ECTS-fiche. 

2.2. Om toegelaten te worden tot de stage moet de student geslaagd zijn voor alle 

opleidingsonderdelen van het eerste jaar bachelor in de criminologische wetenschappen. Tevens 

moet de student geslaagd zijn voor alle algemene opleidingsonderdelen van het tweede jaar 

bachelor in de criminologische wetenschappen. Men kan op basis van een Geïndividualiseerd 

Traject (GIT) (deze GIT moet tevens alle algemene opleidingsonderdelen van  het derde jaar bachelor 

in de criminologische wetschappen bevatten) toegelaten worden tot de stage. Indien, in het kader 

van een GIT blijkt dat men na de semesterexamens geslaagd is voor alle opleidingsonderdelen van het 

eerste jaar bachelor in de criminologische wetenschappen en voor alle algemene 

opleidingsonderdelen van het tweede  jaar bachelor in de criminologische wetenschappen dan kan 

men alsnog toegelaten worden tot de stage. 

2.3. De stageduur bedraagt 300 effectief gepresteerde uren. Studenten moeten tijd vrijhouden voor de 

verplichte hoor- en werkcolleges gedurende de stageperiode.  

2.4. Het opleidingsonderdeel stage wordt vervuld in het tweede semester van het derde bachelorjaar. 

De stageperiode loopt van februari t.e.m. 15 mei van het academiejaar.  

2.5. Men kan niet worden vrijgesteld van de stage. Een uitzondering op deze regel is mogelijk in het 

kader van bepaalde brugprogramma’s (gestandaardiseerde GIT’s van een bepaalde opleiding voor 

studenten die op basis van een eerder behaald diploma vrijstellingen en vermindering van 

studieomvang hebben gekregen binnen de opleiding) zoals bepaald door het Vademecum Opleiding 

Criminologische Wetenschappen. Deze trajecten dienen steeds schriftelijk te worden aangevraagd 

aan de Toelatingscommissie Criminologische Wetenschappen. 

 

 

 

 

 

 



3. Organisatie van de stage 

 

3.1. De organisatie van de stage berust bij de stagecommissie, die is samengesteld uit:  a) de Z.A.P.-

leden en doctor-assistenten van de Vakgroep Strafrecht & Criminologie, b) de AAP-leden van de 

Vakgroep Strafrecht & Criminologie die participeren in de begeleiding van de opleidingsonderdelen 

“Stage” en “Bachelorproef stagedomein”, c) de studentenvertegenwoordigers in de vakgroepraad 

Strafrecht & Criminologie voor de 2e en 3e bachelor alsook voor het masterjaar Criminologische 

Wetenschappen  en d) de stagecoördinator. De stagecoördinator is tevens Secretaris van de 

stagecommissie. 

 

3.2. De interne stagebegeleider (een Professor, dr. assistent of assistent van de vakgroep Strafrecht & 

Criminologie) is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van de stage. Hij/zij neemt de 

individuele begeleiding van de stages waar, coördineert de implementatie van de stage en waakt over 

de kwaliteit van de uitvoering. De stagebegeleider is het aanspreekpunt in de Universiteit Gent voor 

de uitvoering van de stage. Onverminderd de taak en de bevoegdheden van de facultaire 

ombudspersoon, lost de stagebegeleider ook de eventuele conflicten op tussen de student/e-

stagiair/e en de stagemeester. De stagecommissie wijst de studenten een interne stagebegeleider 

toe.  

3.3. De stagemeester is verantwoordelijk voor de begeleiding op de stageplaats. De stagemeester is een 

natuurlijk persoon en het aanspreekpunt bij de stageplaats voor de uitvoering van de stage. De 

stagemeester bevordert het welslagen van de stage en komt het stageprogramma na. De 

stagemeester wordt niet vergoed of bezoldigd door de Universiteit Gent. 

 

4. De stageplaats 

 

4.1. De stageplaats dient te behoren tot het criminologische werkveld. Het criminologische werkveld of 

het criminologisch bedrijf wordt ruim opgevat. In principe wordt de enige beperking geleverd door de 

inhoudelijke vereiste dat een verband moet bestaan met als “strafbaar” of als “deviant” omschreven 

handelingen en gedragingen en met de sociale reactie erop. Zowel officiële instellingen als 

instellingen uit het maatschappelijke middenveld, komen in aanmerking. Zowel instellingen op een 

lokaal beleidsniveau, als deze op gemeenschapsniveau, nationaal niveau, als supranationaal niveau, 

komen in aanmerking. 

4.2. Er is een lijst met bestaande stageplaatsen waaruit de studenten kunnen kiezen beschikbaar. Naast 

deze bestaande stageplaatsen, kunnen studenten ook nieuwe stageplaatsen voorstellen. 

4.3. Studenten die een beroepsbezigheid hebben, kunnen de stagecommissie vragen hun stage op hun 

gewone werkplaats te vervullen. Deze werkplaats moet evenwel voldoen aan de algemene 

voorwaarden voor een potentiële stageplaats (punt 4.1.). Indien stage wordt gelopen op de gewone 

werkplaats gebeurt dit bij voorkeur op een andere dan de eigen dienst. Bovendien behoren de 

activiteiten en opdrachten zoals bepaald in de stage-overeenkomst niet tot het gebruikelijke 

takenpakket van de werknemer. De voorwaarden en de modaliteiten waaraan een stage bij de 

werkgever moet voldoen, worden verder toegelicht in de "Stagebrochure Criminologische 

Wetenschappen". 

4.4. Studenten kunnen stage in het buitenland lopen. Hiervoor dient de student/e zelf een buitenlandse 

stageplaats te zoeken. Deze stageplaats moet evenwel voldoen aan de algemene voorwaarden voor 

een potentiële stageplaats (punt 4.1.). Deze voorwaarden worden verder toegelicht in de 



“Stagebrochure Criminologische Wetenschappen”. Na een initieel positief antwoord van de 

buitenlandse instelling, worden verdere stappen door de stagecoördinator gezet. 

 

5. De stageprocedure 

 

5.1. In de loop van het tweede bachelorjaar worden mogelijke stageplaatsen en de te volgen 

stageprocedure aan de studenten bekend gemaakt en toegelicht via een stageles. Alle informatie 

over de stage (stagebrochure, formulieren, stagereglement, …) wordt via de digitale leeromgeving 

Minerva bekend gemaakt. 

5.2. De studenten uit de tweede bachelor geven in het tweede semester van het academiejaar hun 

voorstel van stageplaats te kennen aan de stagecoördinator. De stagecommissie beoordeelt deze 

voorstellen. De voorgestelde stageplaatsen die nog niet in de bestaande lijst der erkende 

stageplaatsen zijn opgenomen worden door de Universiteit Gent aangeschreven.  

5.3. De student/e neemt geen rechtstreeks contact met de stageplaats, vooraleer deze is toegewezen 

door de stagecommissie. Op studenten die stage zullen lopen op de gewone werkplaats is deze regel 

niet van toepassing. Studenten die een buitenlandse stage voorbereiden mogen rechtstreeks contact 

nemen met potentiële stageplaatsen (punt 4.4.). Alsook studenten die een nieuwe stageplaats 

aanbrengen kunnen reeds contacten hebben met de potentiële stageplaats. 

5.4. De stagecommissie doet de toewijzing van de stageplaatsen zoveel als mogelijk overeenkomstig de 

voorkeur van de student. De voorstellen van de studenten worden niet noodzakelijk gevolgd omdat 

de voorgestelde stageplaatsen overbevraagd of niet beschikbaar zijn of omdat de kandidaat-

stagiair/e niet voldoet aan de selectievoorwaarden van de voorgestelde stageplaats. In dit geval 

wordt door de stagecommissie een alternatief opgelegd. 

5.5. Na uitdrukkelijk bericht van de stagecoördinator (via Minerva) bespreekt elke kandidaat-stagiair/e de 

toekomstige stage met de verantwoordelijke van de toekomstige stageplaats en/of stagemeester. In 

het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de formulering van  de opdrachten en activiteiten die 

tijdens de stage zullen worden vervuld. Nadat deze afspraken door de interne stagebegeleider 

werden goedgekeurd krijgen deze tevens een neerslag in het stagecontract (art. 6 

stageovereenkomst).  

5.6. Na de in punt 5.4. vermelde beoordeling van de stagecommissie bespreekt elke student/e de 

toekomstige stage met de interne stagebegeleider. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan 

de formulering van de leerdoelstellingen die voor de betrokken stage zullen gelden (art. 6 

stageovereenkomst).  

5.7. De stage-overeenkomst moet in 4 originele ondertekende exemplaren worden ingediend bij de 

stagecoördinator vóór de kerstvakantie. De stage kan niet worden aangevat vooraleer de stage-

overeenkomst door alle partijen werd ondertekend en ingediend bij de stagecoördinator. 

 

6. Verloop en uitvoering van de stage 

 

6.1. De student/e-stagiair/e eerbiedigt het in de stageplaats gebruikelijke werkschema, vervult naar best 

vermogen de hem/haar toevertrouwde opdrachten. De student/e-stagiair/e is gebonden door de 

beroepscode van de stageplaats en door de regels van het beroepsgeheim die er gelden. 

6.2. De stagiair/e kan om ernstige en gegronde redenen verzoeken om van stageplaats te veranderen. 

Hij brengt in dit geval de stagebegeleider op de hoogte die het verzoek via de stagecoördinator aan 

de stagecommissie voorlegt. De commissie oordeelt over de gegrondheid van het verzoek.  



6.3. De opschorting of verbreking van de stageovereenkomst door de stageplaats of door de Universiteit 

Gent moet steeds via een aangetekend schrijven aan de andere betrokken partijen worden betekend. 

Dit kan in volgende gevallen: 

- Bij zware inbreuken van de instelling of het bedrijf tegen de stageovereenkomst; 

- Wanneer de fysische of psychische gezondheid van de stagiair/e gevaar loopt; 

- Wanneer de stage inefficiënt of niet nuttig blijkt; 

- Indien de student/e bij aanvang van de stage niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het 

opleidingsonderdeel “stage” zoals bepaald in het vademecum van de opleiding Criminologische 

Wetenschappen 

De stagiair/e zelf kan de overeenkomst niet eigenmachtig verbreken. 

6.4. In geval van een conflict tussen stagebegeleider en stagemeester, bemiddelt  de stagecoördinator 

tussen de beide partijen. Indien de stagecoördinator er niet in slaagt een oplossing te vinden, dan 

neemt de voorzitter van de examencommissie derde bachelor criminologische wetenschappen deze 

taak over. 

6.5. De student/e-stagiair/e stelt bij het afsluiten van de stage een stageverslag op. De verwachte 

deadline, omvang en inhoud van het verslag wordt opgenomen in de "Stagebrochure Criminologische 

Wetenschappen" en aan de studenten meegedeeld.  

6.6. Op basis van het voormelde stageverslag houdt de stagebegeleider vóór het einde van de eerste 

zittijd een evaluatiegesprek met de stagemeester en de student/e. Het resultaat van  deze 

evaluatieve bespreking wordt door de stagebegeleider in een quotering omgezet.  

 

7. Quotering van het opleidingsonderdeel stage 

 

7.1. Het examencijfer van het opleidingsonderdeel stage komt tot stand op basis van de beoordeling van 

drie onderdelen: de stagepraktijk (50%), het stageverslag (25%) en de werkcolleges stage 

(intervisiesessies en ‘workshops’ (25%). Er wordt finaal slechts één quotering (op 20) gegeven voor 

het opleidingsonderdeel stage. Gezien het belang van dit opleidingsonderdeel en de concrete 

werklast van de student krijgt dit opleidingsonderdeel in het opleidingsjaar derde bachelor 

criminologische wetenschappen een dubbele wegingscoëfficiënt . Het opleidingsonderdeel stage zal 

m.a.w. in de eindscore van het opleidingsjaar de waarde van twee opleidingsonderdelen krijgen. 

7.2. Om te slagen voor het opleidingsonderdeel stage moet de student 10/20 behalen. 

Compensatieregels zijn niet van toepassing op dit opleidingsonderdeel. 

7.3. Voor studenten die geen 10/20 behalen, gelden de volgende afspraken wat betreft de tweede 

examenkans: 

• Wanneer enkel tekorten in het aantal stage-uren ten gevolge van gewettigde afwezigheid 

worden vastgesteld, is het mogelijk om in de tweede examenperiode extra stage te lopen. Dit is 

enkel mogelijk mits het akkoord van de stageplaats. Indien de stageplaats niet akkoord gaat, 

dan kan de student extra stage lopen bij een onderzoeksgroep binnen de vakgroep Strafrecht en 

Criminologie. De omvang van deze extra stage moet echter organisatorisch en praktisch 

mogelijk zijn. 

• Wanneer enkel het stageverslag niet voldoet aan de vereisten, zoals bepaald door de 

“Stagebrochure Criminologische Wetenschappen”, kan de student/e het stageverslag herwerken 

in de tweede examenperiode.  



• Wanneer enkel tekorten worden vastgesteld op één of meerdere onderdelen van de 

werkcolleges stage, kan de student/e in de tweede examenperiode een vervangopdracht 

krijgen. 

• Wanneer tekorten worden vastgesteld op 2 of meer onderdelen van het opleidingsonderdeel 

stage, is de student niet geslaagd voor de stage en is 7.4. van toepassing.  

7.4. Wanneer de student/e finaal, na de twee examenkansen een cijfer heeft onder de 10/20, dan wordt 

beslist dat de stage volledig wordt overgedaan in het daaropvolgend academiejaar.  

 

8. Administratieve, juridische en logistieke aspecten 

 

8.1. Sociaal statuut student/e-stagiair/e: de stage is onbezoldigd. Bijgevolg vormt de stageovereenkomst 

geen arbeidsovereenkomst en is de student/e-stagiair/e niet onderworpen aan de sociale zekerheid 

voor werknemers. 

8.2. Gezien de stage deel uitmaakt van het opleidingsprogramma aan de Universiteit Gent, vallen de 

stundenten-stagiair(e)s onder de verzekeringsdekking van de Universiteit Gent voor wat betreft: 

• lichamelijke ongevallen op weg naar en van de stageplaats en op de stageplaats 

• hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

8.3. De Universiteit Gent (Departement Medisch Toezicht) staat in voor het gezondheidstoezicht van de 

student/e-stagiair/e. Als gevolg van de beoordeling van de risico-analyse van de stageplaats, door het 

Departement Medisch Toezicht, is het mogelijke dat het Departement Medisch Toezicht een 

arbeidsgeneeskundig onderzoek oplegt. 

 


