
stageplaatsen
Wordt u onze partner in het 
aanbieden van stageplaatsen 
voor studenten Master in de 
Verpleegkunde & Vroedkunde, 
Universiteit Gent?

Afstudeerrichting verpleegkundig 
specialist, waarin studenten 
competenties verwerven om een 
verpleegkundige expertfunctie binnen 
een specialisatiedomein op te nemen 
met als doel het bereiken van kwaliteit 
van zorg, innoverend te werken en 
het opnemen van rollen als klinisch 
leider, opleider, organisator van 
kwaliteitsvolle zorg en onderzoeker. 
De studenten verpleegkundig 
specialisten lopen stage in een 
zorgdomein binnen de algemene of 
de geestelijke gezondheidszorg. 

Afstudeerrichting 
onderzoeker in zorg en 
gezondheid, waarin studenten 
competenties verwerven in het 
opzetten en kritisch beoordelen 
van wetenschappelijk onderzoek 
en in het vergroten van de 
evidence-based praktijkvoering. 
Studenten leren nieuwe kennis 
te ontwikkelen in functie van 
de verbetering van zorg, 
gezondheid en onderwijs. 

Afstudeerrichting 
implementatiedeskundige 
in zorg, waarin studenten 
competenties verwerven in 
het geven van leiding aan 
(een groep van) professionals 
vanuit een ‘change agent’ rol 
met als doel nieuwe inzichten, 
technologieën, evidence 
based programma’s of ‘best 
practices’ relevant voor de 
(gezondheids)zorg hun ingang 
te laten vinden in de praktijk.

De Master in de Verpleegkunde & Vroedkunde, Universiteit Gent is op zoek naar stageplaatsen voor:

Interesse om als stageplaats op te treden?
U meldt zich aan bij: Elsie.Decoene@UGent.be of Karel.Desmet@UGent.be 
Noteer in uw agenda alvast één van de twee online informatiesessies over stage Master in de Verpleegkunde 
& Vroedkunde, Universiteit Gent:
 donderdag 25 februari van 10u tot 11u 
maandag 1 maart van 12u tot 13u

ZOOMLINK Meeting ID: 868 6036 1437

Doel van de stage Master in de Verpleegkunde & Vroedkunde
De student integreert, onder begeleiding en op zelfstandige wijze, de aangeleerde 
competenties van de vakken in de Master in de Verpleegkunde & Vroedkunde en 
binnen hun gekozen afstudeerrichting en dit in een specifieke beroepscontext.

Praktische info
• De student loopt een stage tijdens het masterjaar (gespreid over het volledig academiejaar)
• De stage is een onderdeel van de gekozen afstudeerrichting en start academiejaar 2021-2022
• Aantal stage-uren = 240u (of 30dagen) + 80u intervisie/zelfstudie

STUDENTEN KUNNEN STAGE LOPEN IN:
algemene en universitaire ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, organisaties 
voor thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, huisartsenpraktijken, eerstelijnszone, 
woonzorgcentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg,  centra voor 
kortverblijf, herstelverblijf, Kind&Gezin, Netwerk palliatieve zorg, universiteiten, 
onderzoeksgroepen, kennisinstellingen, funding organisaties, organisaties waarin 
het uitvoeren van onderzoek binnen het terrein van de verplegingswetenschap 
belangrijk is

LET'S WORK 
TOGETHER
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