Veel gestelde vragen ivm stage
1. Keuze van een stagemeester
Mag stage gelopen worden bij familie?
De stagemeester heeft geen verwantschap met de stagiair tot en met de vierde graad (dwz: niet
bij uw vader of moeder, broers of zussen, tantes of nonkels, neven of nichten.. ). Deze
voorwaarde geldt tevens voor de titularis, eigenaar en/of andere personeelsleden van de
stageapotheek.
Moet ik stage doen bij een apotheker van de lijst “apothekers die stagemeester willen
worden” of mag ik ook aan een andere apotheker vragen om stagemeester te worden?
Je mag zeker stage doen bij een apotheker die niet op de lijst “apothekers die stagemeester
willen worden” voorkomt. Deze lijst dient enkel als hulpmiddel. Het voordeel van deze lijst is
dat je een apotheker kiest die reeds ervaring heeft met het begeleiden van stagiairs.
Elke apotheker die aan de criteria voldoet, mag stagemeester worden. Je voorkeurstageplaats
wordt dan voorgelegd aan de Orde der Apothekers en het 'Directoraat Generaal Bescherming
van de Volksgezondheid: Geneesmiddelen'(Algemene Farmaceutische Inspectie). Beide
organen geven een advies over de stageplaats. De faculteitsraad beslist of een stageplaats
goed-of afgekeurd wordt. Je stagemeester krijgt vanwege de Universiteit bericht of hij/zij al
dan niet is goedgekeurd.
Aan welke criteria moet mijn stagemeester voldoen?
Lees aandachtig het document “Basisvoorwaarden om stagemeester te mogen worden”.
Wanneer moet de stageaanvraag ingediend worden ?
Je vindt het formulier “stageaanvraag” terug op Minerva (Algemene Infosite, documenten,
Stage, stagedocumenten). Dit formulier dien je in bij de stagecoördinator tegen half december,
1e master.

2. Organisatie stage
Ik ben student van de eerste master in de Farmaceutische
Zorg/Geneesmiddelenontwikkeling. Volgend academiejaar doe ik mijn stage. Wanneer
mag ik hieraan beginnen?
De stage start officieel de 1e volledige week na de proclamatie. De stagecoördinator zal de
exacte startdatum via Minerva bekend maken.
Wanneer en hoe dien ik mijn stageplan in ?
Je dient elektronisch uw stageplan (deel 1, zomervakantie) in bij de stagecoördinator, ten
laatste tegen 7 juli.
Uw stageplan voor het tweede gedeelte van de stage (2e semester, tot het einde van de stage)
dien je elektronisch in ten laatste tegen 15 december.
Aan je stagemeester geef je steeds een afgeprinte versie van je stageplan.

Wanneer start het 2e gedeelte van de stage?
De stage wordt onderbroken in de maanden oktober-november-december. De student volgt
dan lessen aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Onmiddellijk na de inhaalweek
kan de stage verder gezet worden.
Eventueel, wanneer er geen activiteiten zijn tijdens de inhaalweek, kan dan reeds gestart
worden met de stage. De stagecoördinator zal de stagiairs hiervan verwittigen.
Is het toegestaan om stage te lopen indien niet de stagemeester maar wel een andere
apotheker aanwezig is ?
Je stagemeester dient steeds aanwezig te zijn in de apotheek. Indien je stagemeester op
bepaalde dagen niet aanwezig is in de apotheek (vb elke maandag), dan dien je, binnen je
stage-apotheek, een tweede stagemeester aan te duiden. Je hebt dan binnen die éne stageapotheek 2 stagemeesters.
Ik doe in 2 apotheken, bij 2 stagemeesters stage ? Hoe worden de 26 weken dan best
gespreid ?
Indien je in twee apotheken stage loopt, spreid je best de stage evenwichtig over de twee
plaatsen. Dit wil zeggen ongeveer 13 weken op elke stageplaats.

Mag ik stage lopen tijdens de examenperiode van het eerste semester ?
Ja, je mag stage lopen tijdens de examenperiode van het eerste semesters. Aangezien het maar
om (kleine) keuzevakken gaat, kan de stage, indien je dit wenst, gemakkelijk doorlopen
tijdens deze examenperiode.
Hoeveel uren stage moet er per week gelopen worden.
Een standaardweek bestaat uit minimum 38 uren en maximum 42 uren stage per week.
Het precies uurrooster (wanneer je ’s morgens begint, ’s avonds stopt) bepaal je zelf in
samenspraak met je stagemeester.
Kan ik tijdens het eerste semester, wanneer gedurende de week de lessen/practica lopen,
stage doen op zaterdag ?
Als je dit zelf wil en je stagemeester is akkoord kan je tijdens het eerste semester stage op
zaterdag lopen.

3. In te vullen documenten
Stage-aanvraag
De stage-aanvraag dien je in tegen half december 1e master bij de stagecoördinator.
Welke documenten moet ik indienen? Wanneer worden de documenten ingediend ?
De stagiair dient onmiddellijk na de stage (ten laatste vóór het eerste examen) zijn
stagegetuigschrift (één per stageplaats !) in bij de stagecoördinator.
Geen stagegetuigschrift ontvangen, geen proclamatie mogelijk !!
De blanco documenten (= officiële documenten) worden op het einde van het eerste semester
uitgedeeld door de stagecoördinator. Enkel deze officiële documenten (hard karton) mogen
gebruikt worden. (dus niet van Minerva afdrukken !).

Indien ik stage doe op twee plaatsen dien ik dan twee stagegetuigschriften in te vullen ?
Inderdaad, voor elke stageplaats dient een stagegetuigschrift ingevuld te worden.
Eindevaluatie
De eindevaluatie wordt op het einde van de stage door de universiteit rechtstreeks naar de
stagemeester opgestuurd. Hij vult dit in en stuurt dit per kerende rechtstreeks terug naar de
stagecoördinator.

4. Stage in het ziekenhuis
Hoelang kan ik stage doen in het ziekenhuis ?
Je mag maximaal 4weken stage lopen
Ik doe 4 weken stage in het ziekenhuis, moeten we daar ook bepaalde opdrachten
uitvoeren ? Moet hier een verslag van gemaakt worden ?
Neen. De Universiteit geeft geen opdracht en er moet ook geen verslag gemaakt worden.
Deze korte periode (slechts vier weken) heeft als doel de student te laten kennismaken met de
ziekenhuisapotheek en zijn werking. Bijgevolg is de tijd te kort voor een specifieke opdracht.
Meer verdieping en verbreding van deze kennis kunnen plaats vinden door de bijkomende
ManaMa in de ziekenhuisfarmacie te volgen.

