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Situering
In dit opleidingsonderdeel krijgen de studenten van de afstudeerrichting Paard de
mogelijkheid om een stage te doorlopen. Dit gebeurt onder toezicht van een
stagegever (de praktijk) en stagebegeleider (de stagecoördinator van de opleiding).
In deze stage kan verworven kennis getoetst worden aan het werkveld.

Inhoud
In het kader van het multiperspectivisme, bouwt de student specifieke praktische
vaardigheden verder uit en krijgt hij/zij de mogelijkheid om een stage naar keuze te
lopen, zolang die past binnen de opleiding diergeneeskunde. De keuzemogelijkheden
voor deze stage zijn divers: het kan gaan om eerstelijnsdiergeneeskunde, een
internationale organisatie (OIE, EFSA, ...), een buitenlandse diergeneeskundige
universiteit/school, een ‘wildlife’ stage, ...
Het vastleggen van de stageplaats gebeurt evenwel uitsluitend in overleg met de
stagebegeleider.

Begincompetenties
Om het keuzevak Klinische stage in de geneeskunde van de paard te mogen volgen,
moeten studenten over een bepaalde voorkennis beschikken. Studenten die de cursus
Stage willen volgen, gelden deze voorkennisvereisten:
• Studenten moeten houder zijn van de bachelordiploma diergeneeskunde
• Studenten moeten ofwel een credit behaald hebben, ofwel gedelibereerd zijn, ofwel
• een vrijstelling hebben voor de volgende cursus(sen):
• • G000219 - Bacteriële en mycotische ziekten en zoönosen
• • G000742 - Immunopathologie
• • G000008 - Parasitaire ziekten en zoönosen, met kliniek
• • G000238 - Virale ziekten, prionziekten en zoönosen
• • G000743 - Propedeutica van de kleine huisdieren, met kliniek
• • G000744 - Propedeutica van de grote huisdieren, met kliniek
• • G000746 - Algemene heelkunde met kliniek
• • G000745 - Klinische en communicatieve vaardigheden III
• • G000752 - Bijzondere heelkunde met kliniek
• • G000753 - Geneeskundige ziekteleer en voortplanting van de gezelschapsdieren,
• • met kliniek
• • G000754 - Geneeskundige ziekteleer van de grote huisdieren, met kliniek
• • G000755 - Voortplanting en verloskunde van de grote huisdieren, met kliniek
• • G000757 - Ziekte van vogels en bijzondere dieren, met kliniek
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• • G000758 - Klinische en communicatieve vaardigheden IV
Studenten moeten de volgende cursussen in hun curriculum hebben opgenomen:
• G000764 Heelkunde en medische beeldvorming van het paard, met kliniek
• G000765 Geneeskunde ziekteleer van het paard, met kliniek I
• G000766 Voedingsleer en gedragstherapie van het paard, met kliniek I
• G000767 Voortplanting en verloskunde van het paard, met kliniek
• Één van de opleidingsonderdelen Kliniek: G000781 of G000777
Vanaf het AJ 18-19 geldt dat credits voor alle 1ste Mastervakken en voor alle 1ste
semestervakken van 2de Master én een voorafgaande opname van alle 2de
semestervakken van 2de Master (m.u.v. Masterproef I) noodzakelijk zijn voor de
opname van 1 of beide kliniekpakketten met uitzondering van G000708.

Eindcompetenties
1 Theoretische, wetenschappelijke kennis toepassen in werkveldsituaties (1.1-1.6).
2 Kritisch redeneren bij het uitvoeren van praktische acties en interventies (1.1-1.6,
1 3.1-3.3).
3 De principes van dierenwelzijn handhaven (1.11-1.13, 5.4).
4 Inzichten in de administratief en financieel management van een stageplaats (1.14).
5 Het belang van doorverwijzen en bijscholing inzien (3.4).
6 Klinische vraagstukken van meerdere invalshoeken benaderen (multiperspectivisme)
1 (3.5).
7 Klinisch onderzoek vlot schriftelijk en mondeling kunnen communiceren naar
1 beroepsgenoten (4.1, 4.2).
8 Op een bevattelijke manier wetenschappelijke en klinische informatie communiceren
1 aan personen zonder een uitgesproken wetenschappelijke achtergrond met inbegrip
1 van klanten in een diergeneeskundige praktijk (4.3).
9 Aanbevelingen goed opvolgen en in een groep van peers en deskundige integreren
1 (4.4).
10 Communicatieve vaardigheden bezitten om te kunnen omgaan met moeilijke
1 situaties (4.7).
11 Een ethisch, professioneel en maatschappelijk verantwoord gedrag vertonen zowel
1 binnen als buiten de diergeneeskundige omgeving (e.g. certifiering) (5.1).

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Stage
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De didactische werkvormen zijn afhankelijk van het type stage

Leermateriaal
•
•
•
•

Relevante cursussen uit de theoretische opleiding
Elektronische informatiebronnen, inclusief handboeken, consulteerbaar via de
centrale bibliotheek
Patiënten uit de private praktijk of private kliniek waarin de student stage loopt.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Gebeurt door de stagegever en de stagebegeleider

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Participatie, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Participatie, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De evaluatievorm wordt bepaald door de quotering door de stagegever, de beschrijving

(Goedgekeurd)

2

van het stageverloop, de kritische reflectie van de stage en de casusbespreking. Het
indienen van een logboek is vereist.

Eindscoreberekening
• Quotering door de stagegever (40%).
• Uitwerken van een casus (30%). Een alternatieve opdracht wordt besproken met de
• verantwoordelijke lesgever als omwille van de aard van de stageplaats geen casus
• voorhanden is.
• Kritische reflectie van de stage (30%).
Het niet indienen van de casus, de kritische reflectie of het logboek leidt tot het niet
slagen van het opleidingsonderdeel.
Per dag van onwettige afwezigheid op de stage wordt de score van de betrokken stage
met 1 punt verminderd.
De verantwoordelijke lesgever van het betrokken opleidingsonderdeel voorziet een
inhaalstage als blijkt dat deze maatregel voor de betrokken student resulteert in een
score lager dan 10/20. De modaliteiten van deze inhaalstage worden bepaald door de
verantwoordelijke lesgever.
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