Studiefiche
Vanaf academiejaar 2018-2019

Beroepsstage I (C004098)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
120.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2019-2020
A (jaar)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2019-2020
Lens, Luc
Braeckman, Bart

stage

120.0 u
WE11
WE11

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2019-2020
Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie
(afstudeerrichting biologie)
Master of Science in Biology

stptn
5

aanbodsessie
A

5

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
werkervaring

Situering
De doelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student kennis te laten maken met
reëele activiteiten in het beroepsveld (niet-academische werkomgeving) door actieve
deelname aan de dagelijkse werking van labo's, instellingen, organisaties die in
aanmerking komen als potentiële werkgevers speciek in het domein van de Biologie.

Inhoud
Gedurende een aantal weken (3 tot 6) worden studenten actief opgenomen in de
dagelijkse werking van potentiële werkgevers waarbij taken worden volbracht die
aansluiten bij hun opleiding. Taken kunnen zich weliswaar situeren op verschillende
niveau's maar dienen aan te sluiten bij hun achtergrond en een realistisch beeld te
geven van de activiteiten op de werkvloer. Diversiteit in opdrachten wordt hierbij
nagestreefd naarmate haalbaar.

Begincompetenties
Studenten hebben reeds een ruime ervaring in biologische concepten en theorieën.
Tevens beschikken zij over een aantal praktische vaardigheden eigen aan biologisch
onderzoek.

Eindcompetenties
1
1
2
1

Een sociaal correcte attitude en engagement ontwikkelen binnen een professionele
werkomgeving.
Inzicht verwerven in reëele werksituaties en in sociale en professionele kansen
geboden door werkgevers.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Stage
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Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Deelname en integratie in dagelijkse werking van stageplaats

Leermateriaal
Niet beschikbaar.

Referenties
Afhankelijk van de stageplaats.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Elke student krijgt een stagebegeleider toegewezen voor lokale begeleiding. De titularis
is verantwoordelijk voor opvolging en beoordeling, in nauw overleg met de lokale
belegeider.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Evaluatie van dagelijkse attitude en prestaties. Stageverslag van student.

Eindscoreberekening
Gedragsevaluatie op de werkvloer: 50%
Verslag: 50%
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