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Criteria voor erkenning als stageplaats en stagementor voor REVAKI Gent 

 

 De stageplaats is bereid minstens twee studenten per jaar te ontvangen voor een volwaardige 

stageperiode.  

 De student is boventallig. De stageplaats moet dus bezet zijn door voldoende 

kinesitherapeuten.  

 De stageplaats beschikt over voldoende ruimte en middelen om de student te laten 

functioneren. 

 Het door de student uit te voeren kinesitherapeutisch handelen, sluit aan bij de leerinhouden 

van de opleiding. Meer gespecialiseerde technieken kunnen beperkt wel aan bod komen zodat 

aanvullende kennis, inzichten en vaardigheden kunnen opgedaan worden.  

 Er is een voldoende groot en gevarieerd patiëntenaanbod om het beoogde leereffect te 

realiseren. Dit aanbod kan gerelateerd worden aan één of meerdere afgebakende 

interventiedomeinen zoals musculoskeletale aandoeningen, pneumo-cardio-vasculaire 

aandoeningen of neurologische aandoeningen of afgebakende doelgroepen zoals kinderen, 

jongeren of geriatrische patiënten.  

 De student heeft de mogelijkheid om naast de behandeling van patiënten ook het 

kinesitherapeutisch onderzoek te verrichten of bij te wonen.  

 De stageplaats beschikt over minstens één stagementor, die de stages coördineert en de 

student opvolgt. Verder wordt beschreven aan welke voorwaarden deze stagementor moet 

voldoen. 

 1e master plaatsen zijn eerder algemene praktijken waar diverse interventiedomeinen aan 

bod komen. 

 2e master plaatsen dienen te voldoen aan minstens 70% van de vereiste patiëntenpopulatie 

eigen aan de afstudeerrichting. 

 Studenten mogen onder geen enkele voorwaarde alleen verplaatsingen uitvoeren binnen het 

kader van de stages. 
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Administratieve voorwaarden 

 De stageplaats stuurt de raamovereenkomst, risico-analyse en infofiche terug met 

administratieve gegevens.  

 De instelling of stagementor moet een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid hebben. 

 

 

Voorwaarden tot mentorschap 

 De stagementor is een gediplomeerde kinesitherapeut. 

 De stagementor bezit zelf minstens drie jaar praktijkervaring. 

 De stagementor heeft een open ingesteldheid en er is bereidheid tot kritische reflectie over 

het eigen kinesitherapeutische handelen.  

 De stagementor is bereid om (a) bij de aanvang van de stage de student op te vangen en rond 

te leiden, (b) aanwezig te zijn bij het eerste contact en de eerste behandeling van de patiënt, 

(c) de patiënten, diagnose en behandeling, voor te stellen en te bespreken met de student, 

(d) de leerdoelen van de student te bespreken en (e) tussentijds en finaal een 

evaluatiegesprek te voeren met de student. Uiteraard zal ook los van de formele 

evaluatiegesprekken feedback worden gegeven door de stagementor wanneer nodig.  

 De stagementor is op de hoogte van de leerinhouden van de opleiding, en de algemene en 

specifieke doelstellingen van de stage.  

 De stagementor staat open om de door de opleiding voorgestelde didactische principes van 

stagebegeleiding te verwerven en toe te passen.  

 De stagementor is bereid om bovenstaande voorwaarden te realiseren door onder andere de 

stagegids te raadplegen, de jaarlijkse stagementorenbijeenkomst bij te wonen en regelmatig 

ook permanente vormingsactiviteiten te volgen. Er wordt verwacht dat er minstens één 

bijscholing per jaar wordt gevolgd, hetzij uit ons gratis aanbod, hetzij door middel van IPVK 

kortingsbonnen, hetzij andere bijscholingen die kunnen worden aangetoond. 

 

Stageplaatsen die niet (meer) aan deze criteria voldoen zullen door een gemotiveerd schrijven 

op de hoogte gebracht worden.  
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