DOEL?

INVULLING

Het aantal afstudeermogelijkheden in het
onderwijslandschap is vandaag bijzonder groot.
Studenten vinden het dan ook moeilijk om keuzes te
maken. Om hen hierin te ondersteunen laten we hen
via een observatiestage proeven van het werkveld. Zo
kunnen ze beter beslissen of klinisch werk hen echt
ligt of niet.

De student zal observeren en meevolgen in de
dagelijkse werking van de klinische setting.
Afhankelijk van de mogelijkheden op de stageplaats
kan de student(e) o.a. :
- Kijken hoe een stageplaats functioneert en
hoe een bepaalde functie wordt uitgeoefend.
- Bijwonen/meevolgen van de dagelijkse
activiteiten
- Observeren van de dagelijkse werkzaamheden
van een klinisch psycholoog
- Kennisnemen van (type) dossierinhoud van
cliënten/patiënten
- …

Het doel van deze stage is:
- Eerste kennismaking met het werkveld
- Inzicht krijgen in het klinisch werkveld
- Kijken of de job van klinisch psycholoog en de
bijhorende setting iets voor hen is

WANNEER?

OBSERVATIESTAGE
3de bachelor klinische psychologie

De observatiestage bestaat uit vijf werkdagen die de
student bij voorkeur kan opnemen in volgende periodes:
- intersemestrieel verlof (3 t.e.m. 7 februari 2020)
- lesvrije week 2de semester (10 t.e.m. 14 februari 2020)
- paasvakantie (5 dagen tussen 6 en 17 april 2020)
- in overleg (bij voorkeur 5 opeenvolgende dagen tussen februari en half april 2020)

VERWACHTINGEN
Stageplaats:
- Mogelijkheid tot observatie
- Aanwezigheid klinisch psycholoog
- Minimale teamwerking
Stagementor:
- Kennismaking met de student(e)
- Opmaken van de planning voor de
observatiemogelijkheden
- Afsluitend reflectiegesprek
- Algemeen aanspreekpunt doorheen de
observatiestage
- Contactpersoon voor de UGent-coach

ADMINISTRATIE?
Aangezien er sprake is van een observatiestage
waarin de student(e) enkel observeert en niet actief
participeert, is de administratie voor de stageplaats
miniem.

INTERESSE?
Ben je bereid om een student(e) 3 de bachelor klinische
psychologie te laten proeven van je job en setting?
Wil je op deze manier je rol als mentor opnemen en
hen helpen in hun keuze- en ontwikkelingsproces?
Laat jouw gegevens op de website na of contacteer
ons telefonisch op het nummer 09 264 63 18.

De studenten en de Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent
zullen je bijzonder dankbaar zijn.

CONTACT
Eline Verstuijf
Facultaire stageondersteuning
stage.pp@ugent.be
T +32 9 264 63 18
https://www.ugent.be/pp/nl/diensten/fdo/stage

