Opleidingsonderdeel “Stage voedingsindustrie” – Master in de
biowetenschappen, voedingsindustrie – Stageverslag en -beoordeling
1. Doelstelling van de stage
Zie studiefiche
De stage-evaluatie beoordeelt het functioneren van de student-als-quasi-werknemer. Dit gebeurt zowel op
het niveau van het stagebedrijf dat daartoe een evaluatiedocument invult als op niveau van de opleiding die
het stageverslag beoordeelt.
Tijdens de stage opereert de student grotendeels zelfstandig ten opzichte van de Universiteit. Er is geen
onderzoeksvraag vanuit de opleiding.
De dagelijkse begeleiding en de regelmatige beoordeling van het functioneren van de student komt in deze
periode voor rekening van het stagebedrijf/de stage-instelling.
2. Logboek
Het is verplicht, meteen vanaf het begin van de stage, een stagedagboek ofwel logboek bij te houden,
waarin je opschrijft wat je die dag hebt gedaan, hoeveel tijd daarmee gemoeid was, met wie je zoal contact
hebt gehad, wat je opvalt aan onder andere de cultuur en gewoonten van de organisatie, wat je hebt geleerd,
wat je goed of verkeerd hebt aangepakt. Op die manier kun je het hele proces dat je doormaakt bijhouden
en tevens de basis leggen voor het later te schrijven stageverslag. Het logboek is maximaal 4 pagina’s en
wordt als bijlage toegevoegd bij het stageverslag.
3. Vereisten stageverslag
Het stageverslag moet worden ingeleverd in de periode tussen het einde van de stageperiode en 4 weken na
het beëindigen ervan. Het dient drie duidelijk te onderscheiden gedeelten te bevatten:
 Een beschrijving van de organisatie waar de stage is doorgegaan (met aandacht voor economische
data, duurzaamheid, personeelsbeleid, …) alsook de context waarbinnen de stageopdracht zich
situeerde.
 Een beschrijving van de verrichte werkzaamheden, met een duidelijke doelstelling (inclusief de
eventuele wijzigingen daarin ten opzichte van de in het stageformulier gemaakte afspraken). Deze
beschrijving dient op een wetenschappelijke en objectieve manier te gebeuren, gebruik makend
van de correcte vakterminologie.
 Een evaluatie van de stage in termen van het bereikte leereffect.
 Het spreekt vanzelf dat dit verslag opgemaakt wordt conform de afspraken voor rapportages
(bachelorproef/masterproef). Dit betekent dat een wetenschappelijke taal gehanteerd wordt, en dat
cijfermateriaal op de juiste manier verwerkt wordt en geïnterpreteerd. Raadpleeg eventueel de
literatuur. Het is aangeraden het verslag voor de indiening voor te leggen aan de stagebegeleider
van UGent.
 Het stageverslag dient vergezeld te zijn van een door de begeleider op de stageplek ondertekende
verklaring dat de beschrijving van de verrichte werkzaamheden (dus het gedeelte hierboven
aangegeven onder 1 en 2) correct is. Deze verklaring moet in het stageverslag zelf worden
opgenomen. Hiervoor wordt een document ter beschikking gesteld.
De omvang van het stageverslag bedraagt tussen de 20 en 25 bladzijden (logboek inbegrepen).
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4. Presentatie
Het stageverslag wordt mondeling toegelicht aan de hand van een presentatie (niet openbaar). De
presentatie geeft een beeld van de organisatie waar de stage plaatsvond. Er volgt een duidelijke weergave
van de verrichte werkzaamheden tijdens de stage. De presentatie eindigt met een evaluatie van de stage in
termen van het bereikte leereffect.
De presentatie duurt 10, maximaal 15 minuten.
5. Beoordeling
De beoordeling geschiedt door de begeleidende docent (de stagebegeleider) op basis van het stageverslag
en de evaluatie van attituden en vaardigheden van de student door het stagebedrijf (invulformulier dat naar
de bedrijven zal overgemaakt worden) en op basis van de presentatie.
Het stageverslag wordt beoordeeld op duidelijkheid, volledigheid, degelijkheid van de ingelaste
zelfevaluatie met betrekking tot het leereffect van de stage (met nadruk op de attitudes en vaardigheden) en
van de verslaggeving van de stageopdracht.
Eindscoreberekening
50 % op stageverslag: 30% voor de inhoud, 15% voor taal, lay-out en vormgeving, en 5% voor bereikte
leereffect.
40 % op attitude (door het bedrijf in samenspraak met de stagecoördinator ingevuld)
10 % op presentatie en verdediging
De beoordeling en het tot stand komen van de eindquotatie gebeurt via het wiskundige
gemiddelde volgens de toegekende coëfficiënten. Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of
meerdere onderdelen, of men behaalt minder dan 8/20 (niet afgerond) op één of meerdere onderdelen, kan
men niet meer slagen voor het opleidingsonderdeel. Indien de eindscoreberekening toch 10 (of meer) op 20
zou bedragen, wordt dit teruggebracht naar 9/20.

Campus Schoonmeersen, Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent

