
 

STAGEOVEREENKOMST 
 
 

Ondergetekenden 
 

1. Naam school:  Het Hooghuis locatie De Singel 
Gevestigd te:  Oss 
Vertegenwoordigd door: «begeleider_school» 
In de functie van:  stagedocent 
Hierna te noemen “school” 

 en 
2. Naam stagegever: «bedrijf» 
 Gevestigd te:  «plaatsbedr» 
 Vertegenwoordigd door: «werkbegele» 
 Adres:   «straatbedr», «pc»  «plaatsbedr»  
 Hierna te noemen “stagegever” 
 en 
3. Naam stagiair*:  «achternaam» 
 Klas:   «klas» 

Adres:   «straat» 
 Woonplaats:  «code»  «plaats» 
 Geboortedatum:  «geb_datum» 
 Student aan de hierboven genoemde school 
 Hierna te noemen “stagiair” 
 
4. De stageperiode loopt van  «miv» tot en met «einddatum» op 

 «stagedagen» 
 
5. Vakanties binnen deze stageperiode: 
 <Vakantie- en vrije dagen> 
  

* wanneer de stagiair minderjarig is dan is de school in het bezit van een door 
   ouders/verzorgers ondertekende akkoordverklaring. 
 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 

Artikel 1 
1. De stagegever stelt de stagiair in de gelegenheid om in het kader van het 

onderwijsprogramma van de school stage te lopen. De stagegever draagt de stagiair slechts 
taken op die passen in het stageprogramma.  

2. De onderwijsinstelling bepaalt in overeenstemming met de stagegever hoe de stage zal 
worden ingericht. Het stageprogramma kan slechts in onderlinge overeenstemming gewijzigd 
worden. 

3. De stagegever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade, welke de stagiair mocht 
lijden tijdens of in verband met zijn aanwezigheid in of op het bedrijf van de stagegever, dan 
wel bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, behalve voor zover dit letsel of deze schade het 
gevolg is van opzet of schuld van de stagegever of diens personeel. 

4. De stagiair valt onder de Arbeidstijdenwet, het Arbobesluit en het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, dat voort vloeit uit de Arbeidsomstandighedenwet en moet 
volgens de daarin geldende regels in het bedrijf geplaatst en begeleid worden.  

5. De stagegever is ervoor verantwoordelijk, dat de stagiair de in het belang van orde, veiligheid 
en gezondheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen in acht neemt en elke 
onveilige handeling vermijdt (overeenkomstig met de in punt 4 genoemde wetten). 

  



 

Artikel 2 
1. De stageperiode loopt van  «miv» tot en met «einddatum» op «stagedagen». 
2. De stage vindt plaats op de door de stagegever aangewezen stageplaats(en) en tijdstippen. 

Voor de stagetijden kan daarbij worden aangesloten bij een bestaande werktijdregeling. 
 
Artikel 3 
De begeleiding van de stagiair zal zowel vanuit de school als vanuit de stagegever plaats vinden.  

a. De stagegever verbindt zich voldoende tijd aan het begeleiden van de stagiair te besteden 
en wijst een stagebegeleider aan die belast is met de dagelijkse begeleiding van de 
stagiair waar het gaat om het feitelijk verrichten van werkzaamheden, alsmede met het 
contact met de school. Vanuit de stagegever zal als stagebegeleider optreden: 
«werkbegele» 

b. De school wijst een stagedocent aan die belast is met de begeleiding van de stagiair waar 
het gaat om de realisatie van de leeractiviteiten. De stagedocent kan voor het goede 
verloop van de stage aanbeveling doen aan de stagegever en de stagiair. Vanuit de school 
zal als stagedocent optreden: «begeleider_school» 

 
Artikel 4 
De stagiair volgt bij de stagegever de aanwijzingen van de stagebegeleider op. 
 
Artikel 5 
1. De stagegever draagt er zorg voor dat de werkplek en -situatie van de stagiair voldoet aan de 

geldende (arbo-)wet- en regelgeving.   
2. De stagiair neemt in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de door de stagegever 

gegeven gedragsregels en aanwijzingen in acht. 
3. De stagiair is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar gedurende zijn/haar 

stageperiode ter kennis is gekomen en waarvan zij/hij weet of redelijkerwijs behoort te weten 
dat het van vertrouwelijke aard is. Voor publicatie van het stageverslag is voorafgaande 
toestemming van de stagegever vereist. 

 
Artikel 6 
De stagegever verstrekt de onderwijsinspecteur van de school desgewenst alle noodzakelijke 
informatie over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de stage en het onderliggende 
stageplan.  
 
Artikel 7 
In het geval van ziekte of afwezigheid wegens een dringende reden, alsmede van hervatting na 
ziekte of na afwezigheid, stelt de stagiair de stagegever en de school onverwijld op de hoogte. De 
stagegever informeert de school direct in geval van verzuim van de stagiair. 
 
Artikel 8 
Gedurende de stage zal er van generlei vergoeding sprake zijn, met uitzondering van een 
eventuele redelijke reiskostenvergoeding. 
 
Artikel 9 
Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich allereerst tot de stagebegeleider. Geschillen 
tussen de stagiair en de stagebegeleider worden voorgelegd aan de stagedocent. Indien de 
stagebegeleider, de stagedocent en de stagiair niet tot een oplossing komen wordt het probleem 
voorgelegd aan de vertegenwoordiger van de school en de vertegenwoordiger van de stagegever, 
zoals vermeld boven aan deze overeenkomst. 
 
Artikel 10 
Bij de beoordeling van de stagiair door de school zal het oordeel van de stagebegeleider worden 
meegewogen. 



 

Artikel 11 
De school heeft een ongevallenverzekering afgesloten die ook op de stagiair gedurende diens 
feitelijke stagewerkzaamheden van toepassing is.  
 
Artikel 12 
Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een stagiair, is de stageverlener in 
wiens dienst de stagiair zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht 
tot het verrichten van deze taak is vergroot en de stageverlener in wiens dienst hij stond, uit 
hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de 
fout was gelegen.  
 
Stond de stagiair in dienst van een natuurlijke persoon en was hij niet werkzaam voor een beroep 
of bedrijf van deze persoon, dan is deze slechts aansprakelijk, indien de stagiair bij het begaan van 
de fout handelde ter vervulling van de hem opgedragen taak.  
 
Zijn de stagiair en de stageverlener in wiens dienst hij stond, beiden voor de schade aansprakelijk, 
dan behoeft de stagiair in hun onderlinge verhouding niet in de schadevergoeding bij te dragen, 
tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden 
van het geval, mede gelet op de aard van hun verhouding, kan anders voortvloeien dan in de 
vorige zin is bepaald.  
 
Artikel 13 
De overeenkomst eindigt aan het einde van het onder artikel 2 genoemde tijdvak. Tussentijdse 
beëindiging geschiedt bij onderling goedvinden van partijen en in ieder geval: 
1. Na schriftelijke aanzegging van de school aan de stagegever, indien de school -na de stagiair, 

de stagebegeleider en de stagedocent te hebben gehoord - zich er van heeft overtuigd dat:  
- de stagegever de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of onvoldoende 

nakomt; ofwel 
- zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de stagiair redelijkerwijs niet kan 

worden verlangd dat hij/zij de stage voortzet. 
2. Na een met redenen omklede schriftelijke aanzegging van de stagegever aan de school en de 

stagiair, indien zich zodanige omstandigheden voordoen, dat van de stagegever het laten 
voortduren van deze overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 

3. Een leerling en/of ouder mag een stage nooit eenzijdig beëindigen (éénzijdige contractbreuk). 
4. De stage kan alléén voortijdig worden beëindigd na onderlinge overeenstemming tussen de 

leerling én ouders, het bedrijf en de stagedocent. De stagedocent is hierbij regievoerder. 
5. Indien er sprake is van éénzijdige contractbreuk door de leerling en/of ouders volgt direct een 

melding onwettig verzuim bij het Regionaal Bureau Leerplicht. Deze melding betreft in 
principe een periode van drie weken, tenzij er al eerder een oplossing gevonden is. 

6. In deze drie weken zijn ouders én leerling verplicht actief mee te zoeken naar een nieuw 
stageadres. 

7. De stagegever stelt de onderwijsinstelling onverwijld in kennis van eventueel verzuim c.q. 
ongeval van de stagiair(e). 

8. Gedurende de schoolvakanties vindt geen stage plaats. De vakanties dienen bij de stagegever 
bekend te zijn.  
Vakanties binnen deze stageperiode: 
<vakantie- en vrije dagen> 

  

http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel170/lid2
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel170/lid2
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel170/lid3
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel170/lid3


 

 
Artikel 14 
Deze stage overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7: 610 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 15 
 
Bij het uitwisselen van gegevens over de leerling nemen de onderwijsinstelling en het stagebedrijf 
de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarmee samenhangende regelgeving 
in acht. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de 
leerling en dat wij daarover transparant zijn. 
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend: 
 
Plaats:……………………………. 
 
Datum:…………………………… 
 
 
 
1. Voor de school 

Naam: «begeleider_school» 
Handtekening: 
 
 
…………………………………………………………. 
 

2.  Voor de stagegever 
Naam: «werkbegele» 
Handtekening: 
 
 
………………………………………………………….. 
 

3. De stagiair: 
Naam: «achternaam» 
Handtekening: 
 
 
……………………………………………………………. 


