SPECIALISTISCHE STAGES IN
DE TANDHEELKUNDE
Overzicht en kritiekpunten

Specialismen en hun stages
• Specialismen > gaat eigelijk over Bijzondere Beroepstitels
• Manama en PG is de Parodontologie
-interne opleiding aan de universiteit
-500 uren externe stage bij één erkende stagemeester
-evaluatie door stagemeester en coördinerend stagemeester
• Manama en PG in de Orthodontie
-interne opleiding aan de universiteit
-500 uren externe stage bij één stagemeester
-evaluatie door stagemeester en coördinerend stagemeester
• PG in de Algemene Tandheelkunde
-1250 tot 1400 uren stage bij één tot drie erkende stagemeesters
-evaluatie door (hoofd)stagemeester(s)

Manama en PG in de Parodontologie
• Erkenning externe stagemeester: aanvraag, aantal criteria,
opleidingsmoment, overeenkomst
met universiteit
• Statuut stagiair: bediende + zelfstandige in bijberoep*
• Vergoeding externe stagemeester: vast bedrag (per uur/jaar)
• Vergoeding stagiair: bediendenloon + variërend bedrag extern*
• Evaluatie van stagemeesters door stagiair: evaluatie na afloop stage
• Evaluatie van stagiair door externe stagemeester:
gesprekken, punt op 20 na afloop stage + evaluatiedocument
* Enkel voor KULeuven

Manama en PG in de Orthodontie
• Erkenning externe stagemeester: aanvraag, aantal criteria,
opleidingsmoment, overeenkomst
met universiteit
• Statuut stagiair: bediende + zelfstandige in bijberoep*
• Vergoeding externe stagemeester: vast bedrag (per uur/jaar)
• Vergoeding stagiair: basisloon + variërend bedrag extern*
• Evaluatie van stagemeester door stagiair: evaluatie na afloop stage
• Evaluatie van stagiair door externe stagemeester:
gesprekken, punt op 20 na afloop stage + evaluatiedocument
* Enkel voor KULeuven

PG in de Algemene Tandheelkunde
• Erkenning stagemeester: aanvraag, aantal criteria,
opleidingsmomenten
• Statuut stagiair: zelfstandige
• Vergoeding stagemeester: vast bedrag per jaar (geïndexeerd)
• Vergoeding stagiair: minimum vast bedrag per jaar (geïndexeerd)
• Evaluatie van stagemeester door stagiair: door stagiair, na afloop stage
• Evaluatie stagiair: permanente evaluatie in papieren logboek, punt op
20 na afloop stage

Voorlopig besluit
• Manama en PG is de Parodontologie
-stages algemeen als goed ervaren
CAVE: stagiair ≠ goedkope werkkracht
-kwaliteitscontrole door nauwe band met universiteit
-eindevaluatie via feedbackgesprekken en eindpunt, extern: eindpunt met
besprekingsmomenten
-statuut is niet ideaal, vergoeding is niet ideaal
• Manama en PG in de Orthodontie
-stages algemeen als goed ervaren
-kwaliteitscontrole externe stageplaats moeilijk
-eindevaluatie via feedbackgesprekken en eindpunt, extern: eindpunt (met
mogelijkheid tot tussentijdse evaluatie)
-statuut is niet ideaal, vergoeding is niet ideaal
• PG in de Algemene Tandheelkunde
-kwaliteit stageplaatsen is moeilijk te controleren
-regelmatige overlegmomenten, maar evaluatie gebeurt eenmalig
-statuut is niet ideaal, vergoeding is niet ideaal

Advies
• Voor alle specialistische stages:
-nood aan financiering vanuit de overheid
(assistenten worden vaak maar deeltijds betaald)
-vorm van permanente evaluatie afspreken?
-statuut aanpassen en vaste verloning afspreken?
• Manama en PG in de Parodontologie en Orthodontie:
-statuut zoals ASO’s zou wenselijk zijn
• PG in de Algemene Tandheelkunde
-kwaliteitscontrole op stageplaatsen mogelijk maken
-verplichte verschillende stageplaatsen
-statuut zoals HAIO’s zou wenselijk zijn

