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OPLEIDINGSONDERDEEL STAGE
Doelstellingen en organisatie

feb 2021

“STAGE” VOEDINGSINDUSTRIE
•
•
•
•
•

Plichtvak voor Master voedingsindustrie
20 werkdagen - 6 studiepunten - 175 uur studietijd
Geen verband met eindwerk !
Mogelijk in binnen- en buitenland
VOORWAARDE: Student moet alle vakken van
bachelor of schakeljaar opgenomen hebben!
2

1

16/02/2021

DOELSTELLINGEN
̶ student de kans bieden om buiten het academisch
milieu:
̶
̶
̶
̶

kennis te maken met de praktijk van de werkomstandigheden waarin hij/zij als afgestudeerde
kan terecht komen
zich te leren aanpassen aan een nieuwe omgeving;
ervaring op te doen in een organisatie die op een socio-economische basis werkt;
contact te krijgen met het implementeren van probleemgeoriënteerde oplossingen die
beantwoorden aan de bedrijfsdoelstellingen;
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WIN-WIN UGENT EN WIN-WIN STUDENT
̶ Contacten tussen de universiteit en student en het
werkveld vergroten

LEERINHOUD
• Praktijkervaring in de bedrijfswereld
• student wordt ingeschakeld in de praktijkwerkzaamheden
van de stageplaats
• schriftelijk en mondeling verslag
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ENKELE VOORBEELDEN

Formulaties/recepten aanpassen
Etikettering bijwerken
Instructies schrijven
Klachtenbehandeling
Dataverwerking
Productontwikkeling

HACCP-plan opstellen/updaten
(glas)inventaris bijwerken
Zoeken naar oorzaak van bepaalde microbiologische problemen
Reinigingsproblematiek bij gebruik van andere middelen/revisie reiniging
Ontwikkeling methode/tool
Meedraaien met de dagelijkse/wekelijkse kwaliteitscontrole
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HET VERSLAG
̶ Is belangrijk aandeel in het geheel
̶ indienen: ten laatste 4 weken na stage
̶ Schrijven volgens de afspraken voor rapportage
(bachelorproef/masterproef), in een wetenschappelijke
taal. Wees tevens kritisch bij wat je schrijft!
̶ 15 tot 20 bladzijden verslag, en logboek in bijlage
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HET VERSLAG
̶ Beschrijving van de organisatie, met aandacht voor economische
situering, aspecten van personeelsbeleid, aandacht voor
duurzaamheid,…
̶ Context waarbinnen de opdracht zich situeert (duidelijke
probleemstelling vermelden)
̶ Beschrijving van de verrichte werkzaamheden (wetenschappelijk en
objectief onderbouwd, data worden verwerkt,…)
̶ Evaluatie van de stage in termen van bereikte leereffect (hoe heeft de
stage mij veranderd: communicatief, taalvaardig, sociaal,…)

ORGANISATIE
̶ Er wordt een stagecontract afgesloten (in voeding kan
‘geneeskundig attest’ (via UGent!) nodig zijn)
̶ De keuze van de stageplaats is gebaseerd op een grondige
doorlichting in relatie tot de doelstellingen en is
verantwoordelijkheid van de opleidingscommissie.
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ORGANISATIE
̶ Een student kan zelf geen stageplaats aangeven (doch
eventueel wel voorstellen aanreiken)
̶ De stage grijpt plaats gedurende minimaal 20 werkdagen
(verlofdagen niet inbegrepen). Er zijn 3 mogelijke periodes :
̶ in het zomerverlof tussen het derde bachelorjaar/schakeljaar en
het masterjaar; OF
̶ in de eerste vijf weken van semester 1 (4 dagen per week); OF
̶ in de eerste vijf weken van semester 2 (4 dagen per week).
(of ander moment indien passend in traject)
Tweede zittijd en zomerstage is moeilijke combinatie!
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ORGANISATIE
̶ De stage onderscheidt zich volledig van een vakantiejob daar er
geen betaling is
̶ De stage houdt geen verband met de masterthesis wat onderwerp
betreft
̶ De stage-inhoud kan zowel wetenschappelijk, sociaal-economisch,
technisch-commercieel zijn, maar onderscheidt zich duidelijk van de
uitvoering van routinematige activiteiten
̶ De omschrijving van de stage-opdracht moet voorgelegd worden aan
de opleidingscommissie: taakomschrijving moet tijdig gekend zijn!
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EINDCOMPETENTIES
̶ De student kan in team samenwerken en
participeert actief in de werkzaamheden.
̶ Hij toont verantwoordelijkheidszin en heeft
een kritische ingesteldheid.
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EINDCOMPETENTIES
̶ Algemene competentie:
‒ De student kan samenwerken in een multidisciplinaire
omgeving.
‒ Hij beheerst de algemene en specifieke beroepsgerichte
competenties nodig voor de zelfstandige aanwending
van wetenschappelijke kennis op het niveau van een
beginnend beroepsbeoefenaar.
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EVALUATIECRITERIA
̶ SAM schaal = Schaal voor Attitude Meting
= evaluatie van attitudes en vaardigheden
̶ Schriftelijk verslag met mondelinge toelichting
(niet openbaar, blijft confidentieel)
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STAGE EN INTERNATIONALISERING
̶ Kan deze stage in het buitenland plaatsgrijpen?
‒ Ja, zolang aan de voorwaarden voldaan blijft (m.a.w. evaluatie volgens
SAM dient mogelijk te blijven)
̶ Kan dit gecombineerd worden met een buitenlandse stage voor het eindwerk
‒ Neen, zelfde voorwaarde als binnenlandse stage, geen link met het
eindwerk
̶ de website met informatie over stage in het buitenland:
https://www.ugent.be/bw/nl/voor-studenten/buitenland/stage/overzicht.htm
̶ (alle studenten die naar het buitenland gaan moeten dit via Oasis registreren)
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STAGE: PRAKTISCH
̶ stagecoördinator: Ingrid.Deleyn@ugent.be (lokaal C2.105);
bijgestaan door Liesbeth.Jacxsens@ugent.be en
Kathy.Messens@ugent.be
̶ Er is een databestand met stageplaatsen ter beschikking. De
student neemt zelf contact op met het stagebedrijf, solliciteert in het
bedrijf voor de stage en handelt zelf alle afspraken en documenten af
zowel met het bedrijf als met de stagecoördinator.
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̶ Raadpleeg facultaire website voor stage:
https://www.ugent.be/bw/nl/voorstudenten/curriculum/stagecampusschoonmeersen
̶ Alle documenten zoals ‘stageovereenkomst’ bij UGent
‘risico-analyse’ (medisch onderzoek?) en ‘werkpostfiche’
zijn er terug te vinden, met de nodige uitleg
(stageovereenkomst: stagecoördinator Ingrid De Leyn)
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