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Richtlijnen Stage                     

Academiejaar 2020-2021 

Master of Science in de geografie en 

de geomatica 

 

 

1 INLEIDING 

De stage geeft aan de studenten de gelegenheid om tijdens de opleiding reeds kennis 

te maken met het werkveld waarin ze later aan de slag kunnen. Dit betekent dat ze 

hun opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk brengen. Er zijn verschillende 

studiestages in de masteropleidingen.  

 

2 WELKE STUDIESTAGES KAN IK VOLGEN? 

Master Geografie en Geomatica 

- Stage 1 (C004182) – stage voorzien in de drie minoren (5 SP) 

Deze stage omvat een periode van minimum 20 dagen (al dan niet aan elkaar 

aansluitend) en laat toe de basisvaardigheden van een geograaf/geomaticus te 

gebruiken en te ontwikkelen in de praktijk. De stage is een verplichte stage in één 

van de drie minoren (minor onderzoek en ontwikkeling; minor omgeving en 

planning; minor landmeetkunde) en vindt plaats in een overheidsinstelling, 

privébedrijf of studiebureau en kan zowel bureau- als terreinwerk omvatten. 

 

- Stage 2 (C004190) –keuzevak in één van de drie minoren (5 SP) 

Deze stage omvat eveneens een periode van minimum 20 dagen (al dan niet aan 

elkaar aansluitend). Stage 2 kan aansluiten bij stage 1, maar dat hoeft niet.   

 

Zowel stage 1 als stage 2 laten toe de basisvaardigheden van een 

geograaf/geomaticus in de praktijk te brengen. Dit betekent dat op één van de 

deelgebieden van de geografie/geomatica belangrijke praktische vaardigheden 

ontwikkeld worden en dit in het kader van een overheidsinstelling, privébedrijf of 

studiebureau via bureau- en/of terreinwerk.  
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3 WIE BEGELEIDT DE STUDIESTAGES?  

Binnen de faculteit wetenschappen heb je meerdere aanspreekpunten:  

o De stagecoördinator is het eerste aanspreekpunt. Prof. dr. R. Goossens  

(Rudi.Goossens@UGent.be) is verantwoordelijk voor zowel Stage 1 als Stage 

2. De stagecoördinator staat in voor het begeleidingsproces en zal 

regelmatig contact onderhouden met je stageplaats.  

o De facultaire studentenadministratie (fwa@ugent.be) is verantwoordelijk voor 

de meer praktische aspecten (bv. verzekering) en het bijhouden van de 

ondertekende contracten voor de UGent. 

Binnen het bedrijf/organisatie waar je stage loopt: 

o De stagemeester van je stageplaats (gastinstelling) zal je begeleiden op jouw 

stageplaats.  

 

4 WANNEER KAN IK EEN STUDIESTAGE VOLGEN?  

Van zodra je geslaagd bent voor de bacheloropleiding kan je de stage aanvatten. De 

stageperiode loopt tussen 1 juli van het voorafgaand academiejaar tot en met 30 mei 

van het academiejaar waarin de stage officieel is gepland. Stagedagen kunnen niet 

tijdens lesdagen of de examenperiode opgenomen worden.  

 

5 WAAR KAN IK EEN STUDIESTAGE VOLGEN?  

Een lijst van voorbeelden van stageplaatsen kan geraadpleegd worden op de website 

van de vakgroep: http://geoweb.ugent.be/student.   

o Je kunt ook een bedrijf of instelling rechtstreeks benaderen en zelf een 

stageplaats voorstellen.  

o Studentenverenigingen en -organisaties kunnen nuttige informatie bieden. 

o Vergeet je eigen netwerk niet: informeer bij medestudenten. Heb je een kennis, 

vriend of familielid die werkt bij een bedrijf waar je stage zou willen lopen? De 

stagemeester mag geen familielid zijn want zijn/haar beoordeling telt ook mee 

in de eindscore.  

 

6 WAT MOET IK DOEN OM EEN STUDIESTAGE TE 

VOLGEN?  

Het aanvragen van een stage voorzien in het opleidingsprogramma van de Master 

Geografie & Geomatica gebeurt via een elektronische procedure. Alvorens je te 

registreren voor de stage doorloop je volgende stappen:  

 

mailto:Rudi.Goossens@UGent.be
mailto:fwa@ugent.be
http://geoweb.ugent.be/student)
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o zoek bij voorkeur zelf één of meerdere stageplaatsen, buiten de Universiteit 

Gent of binnen de vakgroep indien daar plaatsen beschikbaar zijn. De inhoud 

van de stage moet conform zijn met de inhoud en eindcompetenties 

beschreven in de desbetreffende studiefiche van het opleidingsonderdeel. 

o neem vooraf grondig kennis van het document ‘rechten en de plichten van de 

student stagiair’.  

o neem contact op met de stageverantwoordelijke van de opleiding.  

o Zorg ervoor dat je beschikt over volgende gegevens:  

- Naam en het adres van je stageplaats,  

- Contactgegevens van je stagebegeleider 

- de exacte periode waarin je de stage wenst te realiseren (begindatum 

en einddatum, vaste dagen) 

- korte opsomming van de taken die je zal mogen doen tijdens je stage 

- de naam en contactgegevens van je stagemeester bij je stageplaats(en). 

 

Van zodra je al deze informatie hebt verzameld kan je inloggen op de webapplicatie. 

Afhankelijk van je stageplaats, log je in op de webapplicatie voor Nederlandstalige 

contracten of op de webapplicatie voor Engelstalige contracten in het geval van 

internationale stages. 

 

Na verzenden krijg je verdere info over de te ondernemen stappen. Bij aanvaarding 

van de aanvraag door de stagebegeleider zal een stagecontract (zijnde de ingevoerde 

gegevens samen met het document “rechten en plichten” afgeprint kunnen worden). 

Deze contracten worden voor de UGent ondertekend door de decaan van de 

betrokken faculteit (of door de medewerker aan wie de decaan 

handtekeningsbevoegdheid heeft gegeven). Bijgevolg dienen de contracten 

gegenereerd via deze webapplicatie niet te worden ondertekend door het 

afdelingshoofd Juridische Zaken (namens de rector). Het stagesecretariaat van de 

faculteit is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ondertekende contract voor 

de UGent. 

 

7 HOE WORDT EEN STUDIESTAGE GEEVALUEERD? 

1. Na het vervullen van de stage, maakt de stagiair een stageverslag van maximaal 

5000 woorden of ongeveer 15 bladzijden (volgens de richtlijnen in bijlage 2). Dit 

verslag wordt ingediend, minimum één week voor het tijdstip van de presentatie 

(zie punt 2 hieronder) en tijdens het academiejaar waarin het stage-

opleidingsonderdeel gevolgd wordt. Meer in het bijzonder dient het stageverslag 

te voldoen aan de eisen van wetenschappelijke rapportering, met name wat betreft 

de bronvermelding en het correct refereren van elke tekst of informatie die ergens 

uit overgenomen wordt. De taal van het stageverslag wordt opgemaakt cf. de 

richtlijnen ‘Vorm en bronvermelding (http://geoweb.ugent.be/student). Het 

stageverslag dient een heldere vorm te bezitten, met een duidelijke inleiding, 

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/stageovereenkomst/rechten-plichten.pdf/at_download/file
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/stageovereenkomst/rechten-plichten.pdf/at_download/file
https://webster.ugent.be/stagecontracten/secure/
https://webster.ugent.be/stagecontracten/secure/?lang=EN
http://geoweb.ugent.be/student
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situering, doelstelling van de stage (zie stageaanvraag), (indien van toepassing) 

enige literatuurstudie, een wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van de 

gepresteerde arbeid, conclusie en bibliografie. + zelfreflectie/evaluatie door de 

student. Ten behoeve van het bedrijf opgestelde rapporten kunnen eventueel in 

appendix worden toegevoegd, waarbij vorm en inhoud van de in appendix 

opgenomen informatie duidelijk wordt gesitueerd en gerefereerd in de hoofdtekst. 

De beoordeling van dit stageverslag wordt verder besproken. 

 

2. Het stageverslag wordt mondeling toegelicht tijdens een presentatie van 10 

minuten in de examenperiode van het 2de semester (juni) wanneer alle stages 

afgewerkt zijn. Dit gebeurt in aanwezigheid van de UGent stagebegeleider, de 

stagemeester (indien mogelijk) en medestudenten. De UGent stagebegeleider en 

de externe stagemeester stellen bijkomende vragen aan de stagiair, mede-

studenten kunnen ook vragen stellen. Er is geen tweede examenkans mogelijk voor 

de stage. 

3. De beoordeling van de externe stagemeester, ingevuld op een formulier (bijlage 3), 

dient per e-mail de UGent stagebegeleider te bereiken maximum 2 weken na de 

laatste stagedag en is één van de evaluatie-elementen. 

4. De finale beoordeling van de stagiair wordt uitgevoerd door de UGent 

stagebegeleider, steunende op volgende drie evaluatiecriteria: 

1. De beoordeling door de stagemeester van attitude student en inhoudelijke 

aspecten van de stage via het evaluatieformulier (bijlage 3) en via een 

mondeling tussentijds contact tussen de stagemeester en de stagebegeleider 

(niet-periodegebonden evaluatie, 25%).  

2. De beoordeling door de stagebegeleider van het stageverslag op basis van de 

‘Richtlijnen Stageverslag’ (periodegebonden evaluatie 50%).  

3. De beoordeling door de stagebegeleider in samenspraak met de stagemeester 

(indien aanwezig) van de mondelinge presentatie en discussie in juni 

(periodegebonden evaluatie 25%). 

 

Bij deze drie evaluatiecriteria wordt vooral gekeken naar de intrinsieke kwantiteit 

en kwaliteit van de prestaties van de stagiair tijdens de stage, zoals globaal naar 

voor komt uit het stageverslag, de presentatie en de evaluatie van de stagemeester.  

8 LINKS 

1. Webapplicatie Stageaanvraag: 

https://webster.ugent.be/stagecontracten/secure/ 

https://webster.ugent.be/stagecontracten/secure/?lang=EN 

2. Stageovereenkomst: 

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/stageovereenkomst/stageovere

enkomst-vrijwillig-ugentstudentenl.doc 

https://webster.ugent.be/stagecontracten/secure/
https://webster.ugent.be/stagecontracten/secure/?lang=EN
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/stageovereenkomst/stageovereenkomst-vrijwillig-ugentstudentenl.doc
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/stageovereenkomst/stageovereenkomst-vrijwillig-ugentstudentenl.doc
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https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/stageovereenkomst/stageovere

enkomst-vrijwillig-ugentstudenten-eng.pdf 

3. Medisch toezicht - gedragscode 

https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/gezondheid/medische-

info-stage 

https://www.ugent.be/nl/univgent/privacy/gedragscode-persoonsgegevens.htm) 

4. Werkpostfiche-Risico-analyse-vaccinaties 

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/medische-info-

stage/faculteiten/dmtwe.htm 

 

 

9 BIJLAGES 

1.  Bijlage 1: Stagebrief (correcte gegevens in te vullen in functie van het 

corresponderend opleidingsonderdeel) 

2.  Bijlage 2: Richtlijnen stageverslag 

3.  Bijlage 3: Evaluatie door externe stagemeester 

 

Bijlage 1, 2 en 3 zijn in afzonderlijke documenten beschikbaar op de cursussites van de 

opleidingsonderdelen op Ufora. 

  

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/stageovereenkomst/stageovereenkomst-vrijwillig-ugentstudenten-eng.pdf
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/stageovereenkomst/stageovereenkomst-vrijwillig-ugentstudenten-eng.pdf
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/gezondheid/medische-info-stage
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/gezondheid/medische-info-stage
https://www.ugent.be/nl/univgent/privacy/gedragscode-persoonsgegevens.htm
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/medische-info-stage/faculteiten/dmtwe.htm
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/medische-info-stage/faculteiten/dmtwe.htm
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Stagebrief Master of Science in de geografie 

en de geomatica  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Geachte Heer, Mevrouw, 

 

De studenten die de Master of Science in de geografie en de geomatica volgen dienen 

minstens een stage van minimum 20 werkdagen te doorlopen die verband houdt met 

praktische toepassingen op het gebied van de geografie en/of de geomatica. 

 

Bij voorkeur kiezen ze zelf hun stageplaats. Om die reden zullen zij U contacteren in verband 

met de mogelijkheid in uw bedrijf een onbezoldigde stage te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt 

met een officieel contract waarbij de stagiair volledig verzekerd wordt door de Universiteit 

Gent. Het vooraf in te vullen modelstagecontract-formulier, risico-analyse formulier en 

werkpostfiche kan de stagiair U bezorgen. De student wordt (kosteloos) verzekerd voor 

arbeidsongevallen door de Universiteit Gent. De medische opvolging kan naar keuze 

gebeuren door Uw bedrijf of (kosteloos) door de Universiteit Gent. 

 

Naast het geven van enige begeleiding en een taakopdracht door het bedrijf wordt er vooral 

zelfstandig en vruchtbaar werk verwacht van de betrokken student. Voor de beoordeling van 

de student-stagiair zal U een beoordelingsformulier invullen dat U naar mij als UGent 

stagebeleider dient te mailen twee weken na afsluiting van de stageperiode. Mocht U verdere 

vragen hebben, dan kan U die aan mij stellen per mail of per telefoon: 

rudi.goossens@ugent.be, 09/264.47.09. 

 
 

Met vriendelijke groeten, 

Stageverantwoordelijke Opleiding Geografie en Geomatica. 

 

 

 

Prof. Dr. R. Goossens  

 

 
uw kenmerk 
 
 
contactpersoon 
Prof. Rudi Goossens 
 

 

 
 
ons kenmerk 
 
 
e-mail 
rudi.goossens@ugent.be 
 

 

 
 
datum 
 
 
tel.  
T +32 9 264 47 
09 
 

 

mailto:rudi.goossens@ugent.be)
mailto:rudi.goossens@ugent.be
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Richtlijnen stageverslag Master of Science in de geografie 

en de geomatica 

 

1. Er wordt een stageverslag in Word-formaat verwacht tegen ten laatste 1 juni van het 

academiejaar waarin de stage meetelt, minstens één week voor de presentatie. Dit 

verslag moet ingediend worden via Ufora (opdrachten) en gemaild worden naar de 

UGent stagebegeleider (rudi.goossens@ugent.be).  Op het ogenblik van de 

mondelinge presentatie (ca. 5 min. + 5 min. vragen) dient er tevens een papieren 

versie te worden bezorgd aan de stagebegeleider en stagemeester (indien 

aanwezig). Deze presentatie gebeurt in principe op het einde van het academiejaar 

gezamenlijk voor alle stagiairs. 

2. Omvang van het stageverslag: de hoofdtekst beslaat tussen 10 en 15 pagina's 

(lettertype “Ugent Panno letterhoogte 12 of "Arial", letterhoogte 11, één interlinie), 

eventueel aangevuld met appendices.  

3. Het stageverslag dient te voldoen aan de eisen van wetenschappelijke rapportering, 

met name wat betreft de bronvermelding en het correct refereren van elke tekst of 

informatie die ergens uit overgenomen wordt. Bij de ondertiteling van elke figuur en 

tabel dient eveneens duidelijk te worden gemaakt of het gaat om eigen verwerking, 

eigen bewerking van … of overname van een figuur of tabel uit een te benoemen 

bron. De richtlijnen ‘Vorm en bronvermelding’ zijn hiervoor het uitgangspunt. 

4. De taal van het stageverslag dient taalkundig correct Nederlands te zijn, met 

verzorgde zinsbouw, duidelijke begripsomschrijvingen, precieze technische 

woordkeuze en accuraat-wetenschappelijke omschrijvingen (geen spreektaal of 

tussentaal). 

5. Het stageverslag dient een heldere vorm te bezitten, met een duidelijke inleiding, 

situering, doelstelling, (indien van toepassing) enige literatuurstudie, een 

wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van de gepresteerde arbeid, conclusie 

en bibliografie. Ten behoeve van het bedrijf opgestelde rapporten kunnen eventueel 

in appendix worden toegevoegd, waarbij vorm en inhoud van de in appendix 

opgenomen informatie duidelijk wordt gesitueerd en gerefereerd in de hoofdtekst.  

6. De voorpagina van het stageverslag dient het volgende duidelijk te vermelden – zie 

voorpagina Bachelor- en masterproeven (http://geoweb.ugent.be/student): 

mailto:rudi.goossens@ugent.be
mailto:alain.dewulf@ugent.be)
http://geoweb.ugent.be/student


Versie 21 september 2020 

 

  8 

 

UGent logo, vakgroepslogo, de naam van de stagiair, de stageplaats (bedrijfsnaam+ 

adres), de naam van ded externe stagemeester, de stageperiode, de naam van de 

UGent stagebegeleider, de datum van finalisatie van het verslag en het academiejaar 

waarin het wordt ingediend. 
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Evaluatieformulier stage  

Door stagemeester 

Master of Science in de geografie 

en de geomatica 

 

UNIVERSITEIT GENT - EXAMENCOMMISSIE MASTER GEOGRAFIE EN GEOMATICA 

Evaluatie van de stagemeester (extern) 

Gelieve terug te mailen ten laatste twee weken na einde stage naar: 

rudi.goossens@ugent.be  

Naam van de stagiair: 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam van de instelling waar de stage plaatsvond: 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam van de stagemeester: 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

_______________________________________________________________________________________

______________________ 

Gebruik volgende cijfers om uw beoordeling uit te drukken: 

 5: uitzonderlijk; 4: zeer goed; 3: goed; 2: voldoende; 1: onvoldoende.  

 n : niet van toepassing. 

 

 

Omcirkel wat past a.u.b. 
ATTITUDE van de stagiair 

 

Vlotheid in contacten leggen 5 4 3 2 1 

Zin voor initiatief 5 4 3 2 1 

Orde 5 4 3 2 1 

Stiptheid 5 4 3 2 1 

Werklust 5 4 3 2 1 

Geschiktheid voor teamwork 5 4 3 2 1 

Creativiteit 5 4 3 2 1 

Leergierigheid 5 4 3 2 1 
 

  

mailto:rudi.goossens@ugent.be
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INHOUDELIJKE ASPECTEN van het gepresteerde werk door de stagiair 
 

Theoretische kennis 5 4 3 2 1 n 

Praktische kennis 5 4 3 2 1 n 

Kwaliteit van informatie-

verwerving (opzoekingswerk, 

metingen,…) 

5 4 3 2 1 n 

Kwaliteit van informatie-

verwerking (berekeningen, 

analyses,…) 

5 4 3 2 1 n 

Kwaliteit van de afgeleverde 

eindproducten (verslagen,…) 
5 4 3 2 1 n 

 

 

Aanvullende opmerkingen van de stagemeester over de stagiair: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globale appreciatie van de stagiair door de externe stagebegeleider (op schaal tussen 

0: zeer slecht en 10: zeer goed): 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

De stagemeester bevestigt dat de stagiair minstens het equivalent van 20 volle 

werkdagen stage met succes heeft volbracht. 

 

 

 

 

Datum :         Handtekening : 
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De opleiding is geïnteresseerd in uw mening over de organisatie van de stage en de 

competenties van de studenten. Hieronder kan u in het kader van continue 

kwaliteitszorg en geheel vrijblijvend enkele antwoorden noteren.  

 

Inlichtingenformulier 

 

1. Hoe ervaart uw organisatie de stages van de studenten? (duur, periode,… ) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Is de theoretische en praktische kennis van de stagiair bevredigend? Stelt U lacunes 

vast? Zoja, welke kennis en vaardigheden ontbreken volgens U nog?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Heeft U andere suggesties naar de opleiding toe? 
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