
INFOSESSIE 

STAGE MASTER IN DE 

VERPLEEGKUNDE & VROEDKUNDE

UCVV, 25/2 & 1/3



INHOUD

2

• Een kijk op het nieuwe programma 

• Doel van de stage

• Praktische organisatie van de stage

• Hoe verder? 



1. EEN KIJK OP HET 

NIEUWE PROGRAMMA



SCHAKELJAAR
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Veranderingsmanagement 
en implementatiekunde 

(4 STP)

Leiderschap en coaching
( 4 STP)

Economic Perspectives on 
Health
(3 STP)

Geïntegreerd kwaliteitszorgbeleid (8 
STP)

TRUNCUS 
COMMUNIS

AFSTUDEER-
RICHTING STAGE (8 STP)

MASTERPROEF (16 STP)

24 STP

36 STP

Verpleegkundig
Specialist 
(12 STP)

Onderzoeker in zorg en 
gezondheid (12 STP)

Capita Selecta: zelfmanagement en 
patiëntenparticipatie (5 STP)

Implementatiedeskundig
e

in zorg (12 STP)
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MASTERJAAR – AFSTUDEERRICHTINGEN

Om blijvend aan te sluiten bij het werkterrein 

van verpleegkundigen en vroedvrouwen en bij 

evoluties in het onderwijs in Vlaanderen en 

daarbuiten biedt de Master in de 

Verpleegkunde en Vroedkunde aan de 

Universiteit Gent drie afstudeerrichtingen aan:

̶ VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

̶ ONDERZOEKER IN ZORG EN 

GEZONDHEID 

̶ IMPLEMENTATIEDESKUNDIGE IN 

ZORG
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MASTERJAAR – AFSTUDEERRICHTINGEN
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

Deze afstudeerrichting laat studenten toe zich verder te specialiseren in 

klinische, diagnostische en therapeutische vaardigheden in een 

specialisatiedomein met interdisciplinaire praktijkvoering. Studenten krijgen de 

keuze om zich te verdiepen in de algemene gezondheidszorg of de geestelijke 

gezondheidszorg.

ONDERZOEKER IN ZORG EN GEZONDHEID 

Deze afstudeerrichting leidt studenten op tot verpleegkundigen en vroedvrouwen 

die competent zijn in het opzetten en kritisch beoordelen van wetenschappelijk 

onderzoek en in het vergroten van de evidence-based praktijkvoering. De 

afstudeerrichting biedt verdiepende en verbredende kennis aan van o.a. 

onderzoeksmethodologie, analysetechnieken, projectwerk en wetenschappelijke 

communicatietechnieken.

IMPLEMENTATIEDESKUNDIGE IN ZORG

Deze afstudeerrichting leidt studenten op tot het actief kunnen opnemen van de 

van change agent. Studenten ontwikkelen en evalueren implementatietrajecten 

en voeren innovaties die de kwaliteit van zorg verbeteren in.
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VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST
SP Semester MT1 MT2

Stage: verpleegkundig specialist 8 1 + 2 1 2

Klinische farmacologie voor de verpleegkundig specialist 3 1 1 1

Geavanceerd klinisch redeneren, diagnostiek, therapeutische besluitvorming en 
zorgplanning in de algemene gezondheidszorg
OF 
Geavanceerd klinisch redeneren, diagnostiek, therapeutische besluitvorming en 
zorgplanning in de geestelijke gezondheidszorg

5 1 1 1

Advanced nurse led care voor de verpleegkundig specialist  in de algemene 
gezondheidszorg
OF 
Advanced nurse led care voor de verpleegkundig specialist  in de geestelijke
gezondheidszorg

4 J 1 2

Masterproef: verpleegkundig specialist 16 1 + 2 1 2

36 36 8+28



ONDERZOEKER IN ZORG EN GEZONDHEID
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SP Semester MT1 MT2

Stage: onderzoeker in zorg en gezondheid 8 1 + 2 1 2

Wetenschappelijk Engels 3 2 1 1

Multivariate data-analyse 5 2 1 1

Projectmanagement voor de gezondheidszorg 4 1 1 1

Masterproef: onderzoeker in zorg en gezondheid 16 1 + 2 1 2

36 36 24



IMPLEMENTATIEDESKUNDIGE IN ZORG
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SP Semester MT1 MT2

Stage: implementatiedeskundige in zorg 8 1 + 2 1 2

Human Resource Management 3 2 1 1

Management of Information Systems in Healthcare 5 1 1 1

Projectmanagement in de gezondheidszorg 4 1 1 1

Masterproef: implementatiedeskundige in zorg 16 1 + 2 1 2

36 36 12+24



2. DOEL VAN DE STAGE



STAGE IN DE 3 AFSTUDEERRICHTINGEN



STAGE IN DE 3 AFSTUDEERRICHTINGEN

• Nieuw vak vanaf AJ 2021-2022



3. PRAKTISCHE 

ORGANISATIE STAGE



1. Aantal stage-uren

2. De stageplaats

3. Betrokken actoren

4. Stageverloop  

5. Voorbeelden stage opdrachten



3.1. AANTAL STAGE-UREN

• De student loopt een stage tijdens het masterjaar 

• De stage wordt gespreid over semester 1 & 2

• vanaf 25/10/21 tem 15/05/22

• Effectieve stage-uren 
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AR verpleegkundig specialist AR onderzoeker AR implementatiedeskundige

280u 
of 35 dagen met max. 5 dagen 
thuiswerk dagen

+ intervisie
+ zelfstudie

200u
of 25 dagen met max. 5 
dagen thuiswerk dagen

+ intervisie
+ zelfstudie

200u
of 25 dagen met max. 5 dagen 
thuiswerk dagen

+ intervisie
+ zelfstudie

Voldoen aan de wettelijke erkenningsnormen 

voor de VS (cfr. Ontwerpadvies – 320 uren)



3.2. DE STAGEPLAATS

• Alle stage-uren worden uitgevoerd op één stageplaats

• Doel = verdieping & kennis/vaardigheden toepassen en zich eigen maken

• Stage binnen verschillende teams, WZC, binnen een netwerk is mogelijk

• Student kiest een stage uit de lijst van beschikbare stageplaatsen OF dient een eigen 

voorstel in mits motivatie

• Midden september: definitieve toewijzing van student aan stageplaats
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Aanbod stageplaatsen studenten master VV

1 Stageplaatsen studenten VS algemene gezondheidszorg

2 Stageplaatsen studenten VS geestelijke gezondheidszorg

3 Stageplaatsen studenten onderzoeker in zorg en gezondheid

4 Stageplaatsen studenten implementatiedeskundige in zorg



STAGEPLAATS
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Enkel activiteiten aanbieden die horen tot 

het bachelor profiel van verpleegkunde, is 

onvoldoende voor een master stage

• Binnen de organisatie bereid zijn om de functie van de 

verpleegkundig specialist/onderzoeker/implementatiedeskundige te 

leren kennen en de student kansen bieden om de specifieke kennis 

en vaardigheden binnen de afstudeerrichting in te oefenen.

• Voldoende leersituaties voor de student kunnen aanbieden. 



• Stage bij voorkeur in een externe organisatie

• Stage binnen de eigen organisatie/het eigen team kan, maar een 

duidelijke motivatie is noodzakelijk

• Leerkansen moeten worden gegarandeerd

• Mentor(en) ≠ collega’s 
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STAGEPLAATS



• Wat bij stageplaatsen waar geen Verpleegkundig Specialist werkzaam is?

• Tijdens de stage plant de student min. 32u workshadowing bij een VS

• Participerende observatie

• Reflecties terugkoppelen aan stagementor 
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STAGEPLAATS



• Werken met één of meerdere stagementoren 

• Min. 1 masteropgeleide mentor in het team

• Er kan worden gewerkt met verschillende mentoren

• Afhankelijk van welke competenties ingeoefend moeten worden

• Bv. een VS + een (huis)arts als mentor

• Bv. een leidinggevende + een kwaliteitsmedewerker als mentor
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STAGEPLAATS



3.3. BETROKKEN ACTOREN BIJ DE STAGE
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Student

Stagementor

Stagecoach

Stagegever

UGENT stageplaats 



3.4. STAGEVERLOOP

22

Administratieve voorbereiding 

van de stage

Effectieve stage (25 tot 35 dagen)

Intervisie met studenten en mentoren

Tussentijdse evaluatie

Student plant 1 kennismaking met 

stagementor

Opmaak stageplan en  stagedoelen

Eindevaluatie 

Intervisie studenten

Afsluitende netwerkmeeting met 

mentoren



VOORBEREIDEND TRAJECT

• Student verantwoordelijk voor administratieve voorbereiding

• Student plant 1 kennismaking met stagementor vóór effectieve start 

van de stage

• Opmaak van het stageplan

• Opmaak uurrooster 

• Stagedoelen 

• Stage-opdrachten gekoppeld aan stagedoelen
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3.5. VOORBEELDEN STAGE OPDRACHT 
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Verpleegkundig specialist

• Organisatie van 
verpleegkundige consultaties

• Opvolging van de 
gezondheidsstatus van een 
welomschreven populatie 
zorgvragers (incl klinische 
evaluatie)

• Ondersteuning bieden aan 
de ontwikkeling van een 
klinisch zorgpad

• Ondersteuning bieden bij de 
opzet van een opleiding voor 
zorgverleners

• ...

Implementatiedeskundige in 
zorg 

• Ondersteuning bieden aan 
de implementatie van een 
zorgpad

• Begeleiden van een 
implementatie traject in een 
team van zorgverleners voor 
optimalisatie van bv. patiënt 
veiligheid

• ...

Onderzoeker in zorg en 
gezondheid

• Mee uitwerken van 
onderzoeksvoorstellen 
relevant voor de 
gezondheidszorg

• Betrokken bij de uitwerking 
en ontwikkeling van evidence
based richtlijnen

• Betrokken / ondersteunen bij 
de wetenschappelijke 
evaluatie van 
kwaliteitsprojecten

• Betrokken bij valorisatie van 
onderzoeksresultaten

• …



4. HOE VERDER?



OVERTUIGD?

• Registratie als stageplaats

• Planning kennismakingsgesprek met stagegever(s) & stagecoach

• Afstemming wederzijdse verwachtingen

• Bespreking leermogelijkheden voor de student

• Aantal studenten per periode bepalen

• Bespreking stage-administratie

• September 2021: infomoment voor stagementoren

• Info stageplan, stagedoelstellingen, stage-opdracht, evaluatie
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3hyB1-_sbEmPkaF4YkG5nBU6YNci5hVNmEVPQ81fdsRUMTNYWEQ2OE9ZUFI3UTU3WUFPQjkzRUdQSi4u


VRAGEN?
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Contactpersonen Stage

• elsie.decoene@ugent.be

• karel.desmet@ugent.be

• tim.torsy@ugent.be

mailto:elsie.decoene@ugent.be
mailto:Karel.desmet@ugent.be
mailto:Tim.torsy@ugent.be

