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Voorwaarden stageovereenkomst 
 

Beroepscollege Parkstad Limburg 

Locatie Herle VMBO 

 

Algemene voorwaarden (reglement) behorende bij de individuele 
stageovereenkomst. 
In aanmerking nemende: 

 dat op grond van de door de school gehanteerde perspectiefplannen stages deel 

uitmaken van het onderwijsprogramma 

 

Stagebedrijf en school verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

Bepalingen over het verloop van de stage: 
1. Het stagebedrijf stelt de genoemde stagenemer in de gelegenheid in 

samenhang met zijn opleiding praktische ervaring op te doen. 

2. Het stagebedrijf wijst een praktijkbegeleider aan die belast is met het 

begeleiden van de stagenemer op de stageplaats. 

3. De school wijst een van haar docenten aan als stagebegeleider en belast 

hem/haar met het begeleiden en beoordelen van de stagenemer.  

4. De leerdoelen (competenties en werkprocessen) die in het kader van de 

opleiding door 

5. de stagenemer moeten worden vermeld op de individuele stageovereenkomst.  

6. De stage wordt vervuld onder verantwoordelijkheid en supervisie van de 

school; e.e.a. in het kader van de actuele wet- en regelgeving. 

7. Het stagebedrijf zal de stagenemer slechts activiteiten opdragen die een 

duidelijke onderwijsleerfunctie hebben en waarmee de stagegever niet primair 

economisch voordeel beoogt.  

8. De stagenemer zal de taken die hem/haar worden opgedragen met zorg en 

naar vermogen uitvoeren. 

9. De stagebegeleider zal het verloop van de stage volgen door contacten te 

onderhouden met de praktijkbegeleider. Daartoe kan, na afspraak, de 

stagebegeleider de stagenemer in de werkorganisatie bezoeken tijdens zijn 

werkzaamheden gedurende de overeengekomen werkuren. 

10. Bij problemen tijdens de stage richt de stagenemer zich in eerste instantie tot 

de praktijkbegeleider. Zowel de stagenemer als de praktijkbegeleider kunnen 

het probleem aan de stagebegeleider voorleggen. Geen van de partijen zal 

zonder overleg de stage voortijdig afbreken. 

11. De praktijkbegeleider zal op de bij de school gebruikelijke wijze betrokken 

worden bij de beoordeling van de stagenemer en diens stage. 

 

Bepalingen in de werkorganisatie: 
 

1. Het stagebedrijf kan van de stagenemer eisen, dat alvorens de stage start, de 

stagenemer een vragenlijst invult met betrekking tot zijn/haar 

gezondheidstoestand en/of medische keuring ondergaat. 

2. De dagelijkse leertijd is voor de stagenemer in overeenstemming met de 

arbeidstijd welke geldt voor de afdeling(en) waar hij/zij is geplaatst, tenzij dit 

anders is overeengekomen en voor zover niet in strijd is met de Arbeidstijdenwet. 

3. Van absentie en van terugkomst van absentie stelt de stagenemer zijn 

praktijkbegeleider en stagebegeleider tijdig in kennis. 

4. De stagenemer is verplicht de binnen de organisatie in belang van orde, veiligheid 

en gezondheid gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen. 

Hij/zij wordt over deze regels ingelicht. De stagenemer zal overigens alle onveilige 

handelingen vermijden. 
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5. De deelnemer wordt door het stagebedrijf in staat gesteld deel te nemen aan 

toetsen of examens van de onderwijsinstelling die tijdens de periode van stage 

plaatsvinden. 

6. Bedrijfseigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, 

enz. betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden, moeten bij het einde van de 

stage door de stagenemer bij de praktijkbegeleider worden ingeleverd. 

7. De stagenemer is, in dezelfde mate als de overige personeelsleden van het 

stagebedrijf, tijdens en ook na zijn/haar stage, verplicht volledige geheimhouding 

in acht te nemen voor wat betreft fabricagemethoden en andere inlichtingen 

waarvan hij kennis zou krijgen. 

 

Financiële en verzekeringsaspecten: 

 
8. De stagenemer komt niet in aanmerking voor reis- en verblijfskosten. 

9. Indien de stagenemer aan het einde van de stage een waardering krijgt, buiten de 

eventuele overeengekomen stagevergoeding, dient de stagebegeleider hiervan op 

de hoogte te worden gebracht. 

10. De stagenemer heeft recht op die verlofdagen die overeenkomen met de 

vakantiedagen van school. 

11. Het stagebedrijf is jegens de deelnemer aansprakelijk voor schade die de 

deelnemer tijdens of in verband met de stage lijdt, tenzij het leerbedrijf aantoont 

dat zij de in artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde verplichtingen is 

nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg van is van opzet of 

bewuste roekeloosheid van de deelnemer. 

12. De school is niet aansprakelijk voor schade die tijdens of in verband met de stage 

door de deelnemer aan het stagebedrijf of aan derden is toegebracht. Het 

stagebedrijf is verzekerd tegen het financiële risico van wettelijke 

aansprakelijkheid, ook tegenover stagiaires. 

13. De school draagt zorg dat de stagenemer gedurende de stage en gedurende de 

reis van de school naar het terrein van de stagegever en omgekeerd, alsmede de 

stagebegeleider gedurende de tijd dat hij/zij zich bevindt op het terrein van de 

stagegever, zijn verzekerd tegen het risico van ongevallen en wettelijke 

aansprakelijkheid. 

 

Slotbepalingen: 

 
14. De individuele stageovereenkomst kan op initiatief van het stagebedrijf, de school 

of de stagenemer na overleg worden onderbroken, verlengd of verkort. De 

stageovereenkomst dient te worden aangepast.  

15. Het werken op andere dagen dan de stagedagen en dan tegen een vergoeding is 

alleen toegestaan tijdens de stageperiode onder toepassing van punt 26. 

16. Indien oneerlijkheid in welke vorm dan ook oorzaak is van het beëindigen van de 

stage, houdt dit onherroepelijk in dat de gehele stage wordt beoordeeld met een 

onvoldoende. 

17. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet bepaalt de directie in overleg met 

stagebedrijf en stagebegeleider de noodzakelijke stappen en eventuele te nemen 

maatregelen. 

 

 


