
Stage-overeenkomst  
(conform art. 35 van het Inrichtingsbesluit WVO) 

 
Stagegever (bedrijf/instelling) 
Naam: 
Adres: 
Postcode/vestigingsplaats: 
Telefoon: 
Contactpersoon: 
Naam stagebegeleider: 
 
Leerling (hierna ‘stagiair’) 
Naam: 
Adres: 
Postcode/woonplaats: 
Geboortedatum: 
Burgerservicenummer: 
Telefoon: 
 
Stageperiode: 
Totale duur stage:                uren 
Stagedocent:  
 
Werkdagen en -tijden 
Maandag:  van XX.XX uur tot XX.XX uur 
Dinsdag:  van XX.XX uur tot XX.XX uur 
Woensdag:  van XX.XX uur tot XX.XX uur 
Donderdag:  van XX.XX uur tot XX.XX uur 
Vrijdag:  van XX.XX uur tot XX.XX uur 
 
Akkoordverklaring 
Ondergetekenden stemmen in met deze stage-overeenkomst en in het bijzonder met de bepalingen (art. 1 t/m 
17) zoals vermeld in de bijlage (‘voorwaarden stage’) bij deze overeenkomst.  
 
Handtekeningen 
Namens het stagebedrijf, De stagedocent, 
Naam: Naam: 
Datum: Datum: 
Handtekening: Handtekening: 
 
(eerste) ouder/verzorger/voogd,  (tweede) ouder/verzorger/voogd, 
als wettelijk vertegenwoordiger van de stagiair, als wettelijk vertegenwoordiger van de stagiair, 
Naam: Naam: 
Datum: Datum: 
Handtekening: Handtekening: 
 
De stagiair,  
Naam: 
Datum: 
Handtekening: 



Voorwaarden stage 
 
Artikel 1.  Algemeen 
De stagegever stelt de stagiair in de gelegenheid om in het kader van het onderwijsprogramma van 
de school stage te lopen. Met de stage wordt beoogd de stagiair de leeractiviteiten te laten 
ontplooien die in het stageplan zijn opgenomen. De stagegever draagt de stagiair slechts taken op 
die passen in het stageprogramma. Het stageplan maakt onderdeel uit van de stage-overeenkomst. 
De begeleiding van de stagiair zal zowel vanuit de stagegever als vanuit de school plaatsvinden.  
 
Artikel 2.  Begeleiding door stagegever / stagebegeleider 
De stagegever zal voldoende tijd aan het begeleiden van de stagiair besteden en heeft een 
stagebegeleider aangewezen die belast is met de dagelijkse begeleiding van de stagiair, de zorg voor 
en het toezicht op de stagiair, de beoordeling van de stagiair vanuit het perspectief van de 
stagegever, en het contact met de school.  
 
Artikel 3.  Begeleiding door school / stagedocent 
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 
aanbevelingen doen aan de stagegever en de stagiair. De stagegever verschaft de stagedocent 
toegang tot alle plaatsen waar de stageactiviteiten plaatsvinden, voor zover dat voor de vervulling 
van diens taak noodzakelijk is. 
 
Artikel 4.  Rolverdeling stagebegeleider en stagedocent 
De dagelijkse begeleiding op het stageadres geschiedt door de stagebegeleider. Hij deelt de 
werkzaamheden in en zorgt voor adequate opvang en begeleiding van de stagiair. Op school zorgt de 
stagedocent voor voldoende feedback. De stagedocent overlegt regelmatig met de stagebegeleider 
en bij dringende zaken op afroep. De stagebegeleider neemt als hij dat nodig vindt contact op met de 
school.       
 
Artikel 5.  Zorgplicht stagegever 
De stagegever draagt er zorg voor dat de werkplek en -situatie van de stagiair voldoen aan de 
geldende (arbo-)wet- en regelgeving, en in het bijzonder de Arbeidstijdenwet en de Nadere regeling 
kinderarbeid. Verder zal de stagegever aan de stagiair slechts werkzaamheden opdragen die 
hoofdzakelijk strekken tot zijn onderricht en die in hun geheel beschouwd niet slechts tot doel 
hebben de stagegever economisch voordeel op te leveren. 
 
Artikel 6.  Opvolgen instructies door stagiair 
De stagiair neemt de door de stagegever gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen in 
acht, en volgt tijdens de stageactiviteiten de aanwijzingen van de stagebegeleider op.  
 
Artikel 7.  Afwezigheid stagiair 
In het geval van ziekte of afwezigheid wegens een dringende reden, en van hervatting na ziekte of na 
andere afwezigheid, stelt de stagiair de stagegever en de school direct op de hoogte. De stagegever 
informeert de school meteen in geval van verzuim van de stagiair.  
 
 
 



 
Artikel 8.  Geen vergoeding 
Gedurende de stage zal geen sprake zijn van een vergoeding voor de stagiair, behalve voor zover 
daar, mede in overleg met de stagedocent, uitdrukkelijk afspraken over zijn gemaakt in de vorm van 
een reis- en/of onkostenvergoeding. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitbetaling 
van een dergelijke vergoeding.  
 
Artikel 9.  Problemen tijdens de stage 
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 deze zijn vermeld in de stage-overeenkomst.  
 
Artikel 10.  Einde stage 
De stage eindigt aan het einde van het in de stage-overeenkomst vermelde tijdvak. Tussentijdse 
beëindiging kan plaatsvinden met wederzijds goedvinden van partijen of: 

a) Na schriftelijke aanzegging door de school aan de stagegever, indien de school – na de 
stagiair, de stagebegeleider en de stagegever te hebben gehoord – zich ervan heeft overtuigd 
dat de stagegever de uit de stage-overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of 
onvoldoende nakomt ófwel zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de stagiair 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de stage voortzet; 

b) Na een met redenen omklede schriftelijke aanzegging van de stagegever aan de school en de 
stagiair, indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat voortzetting van de stage 
redelijkerwijs niet van de stagegever kan worden verlangd.  

 
 
Artikel 11.  Inlichtingen Onderwijsinspectie 
De stagegever verstrekt de onderwijsinspectie desgewenst alle noodzakelijke informatie over de 
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de stage en het onderliggende stageplan. Desgewenst 
verleent de stagegever de inspecteur toegang tot de plaats waar de stageactiviteiten plaatsvinden.   
 
Artikel 12.  Verzekering tijdens de stage 
Het is belangrijk dat de stagiair tijdens de stage goed is verzekerd, in ieder geval tegen de gevolgen 
van wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en ziektekosten. Zowel de stagegever als de wettelijk 
vertegenwoordiger(s) van de stagiair zorgen voor een adequate verzekering van de stagiair. In 
aanvulling daarop heeft het bevoegd gezag van de school met betrekking tot werkzaamheden op het 
stageadres een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voorts is door het bevoegd gezag een 
ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering biedt dekking vanaf het moment dat 
de stagiair zijn woonhuis verlaat tot het moment dat hij weer thuis terugkeert, een en ander via de 
kortste weg. De premie voor deze beide verzekeringen wordt betaald door de school.  
 
Artikel 13.  Schade toegebracht aan derden 
Als door een fout van de stagiair tijdens de uitoefening van de stagewerkzaamheden schade ontstaat 
bij een derde, is het mogelijk dat de stagegever door die derde aansprakelijk wordt gesteld (art. 
6:170 BW). In dat geval kan de stagegever zich beroepen op zijn aansprakelijkheidsverzekering. 
Mocht de betreffende schade niet gedekt zijn op deze verzekering, dan kan de schade (tot een 
maximum van € 50.000,00) worden gemeld op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Deze 



mogelijkheid geldt alleen indien en voor zover de stagiair voor de betreffende fout wettelijk 
aansprakelijk is op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, deze aansprakelijkheid 
voortvloeit uit de overeengekomen werkzaamheden en deze niet op enigerlei wijze elders is 
verzekerd. 
 
Artikel 14.  Geheimhouding 
De stagiair is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem gedurende zijn stageperiode ter kennis is 
gekomen en waarvan 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 15.  Geen arbeidsovereenkomst 
De stage-overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk 
Wetboek.  
 
 
 
(einde) 


