Stageovereenkomst
Partijen, te weten stagebedrijf en stagiair komen overeen:
dat de genoemde stagiair(e), leerling van locatie Herle, door het stagebedrijf in de gelegenheid wordt
gesteld de bepaalde buitenschoolse ervaring op te doen in het kader van de opleiding conform de
‘Overeengekomen afspraken en verantwoordelijkheden’ die een onlosmakelijk onderdeel zijn van de
stageovereenkomst.

Partijen, te weten stagebedrijf en stagiair komen overeen:
Artikel 1: Algemene afspraken
 De stage bij het Stagebedrijf is gericht op kennismaken met werken in algemene zin en het
opdoen van praktijkervaring in een beroepsrichting.
 Deze stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het
Burgerlijk Wetboek.
 De Stagiair verplicht zich, door het aangaan van deze overeenkomst, om de stage af te
ronden en de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.
 De Stagiair ontvangt geen geldelijke beloning.
Artikel 2: De opdracht en duur van de opdracht
 De Stagiair kijkt en/of werkt mee met een medewerker van het bedrijf. Specifieke
werkzaamheden worden door het Stagebedrijf gedurende de stageperiode verduidelijkt.
 De stage wordt gedurende vier dagen uitgevoerd in week <weeknummer(s) in te vullen door
school> van het jaar <jaartal>.
Artikel 3: Uitvoering van de opdracht
 Het Stagebedrijf bepaalt welke dagen de Stagiair zijn/haar stage vervult, hoe laat de Stagiair
aanwezig moet zijn, mag lunchen en naar huis mag. De geldende arbeidswetgeving voor de
leeftijdsgroep van de Stagiair is hierbij maatgevend.
 Het Stagebedrijf wijst voor de begeleiding van de Stagiair tijdens de stage een
stagebegeleider of een contactpersoon aan.
 De School wijst voor de begeleiding van de Stagiair een contactpersoon aan.
 Het Stagebedrijf verstrekt alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de
opdracht.
 Op de werkplaats gelden voor de Stagiair dezelfde (veiligheids)regels als voor een werknemer
van het bedrijf in dezelfde omstandigheden.
Artikel 4: Verzuim
 Mocht de Stagiair ziek zijn of te laat komen tijdens de stage dan brengt de Stagiair het
Stagebedrijf en de school voor aanvang van de stage van die dag hiervan op de hoogte. Bij
meer dan een dag afwezigheid wordt het aantal gemiste stagedagen op een later moment
ingehaald.
Artikel 5: Aansprakelijkheid / schade / verzekeringen
 De Stagiair volgt de voorschriften, aanwijzingen en gedragsregels die door het Stagebedrijf
bepaald worden. Deze voorschriften, aanwijzingen en gedragsregels worden bij de start van
de stage aan de Stagiair bekendgemaakt.
 Bij alle werkzaamheden, die de Stagiair uitvoert, houdt een medewerker van het Stagebedrijf
toezicht. De werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van het Stagebedrijf.
 De stagiaire is, zoals wettelijk is vastgelegd, verzekerd bij het Stagebedrijf als ware het een
eigen werknemer.




Het Stagebedrijf dient onvoldoende verzekeringsdekking, voorafgaand aan de stage,
schriftelijk aan SVO|PL te melden. Indien deze melding niet voorafgaande aan de stage wordt
doorgegeven aan SVO|PL, is het Stagebedrijf aansprakelijk voor eventuele voorvallen.
Ouders verklaren door ondertekening eveneens af te zien van aansprakelijkheidsstelling van
de school voor gevolgen van ongelukken tijdens de stage, tenzij de school aantoonbaar
nalatig is geweest in haar verantwoordelijkheid tijdens de stage.

Artikel 6: Geheimhoudingsbeding
 De Stagiair verplicht zich tot strikte geheimhouding van alle bedrijfsinformatie en –gegevens.
Mocht de Stagiair een stageverslag willen publiceren, dient de Stagiair toestemming te vragen
aan het Stagebedrijf.
Artikel 7: Geschillen
 Mochten er problemen ontstaan tussen het Stagebedrijf en de Stagiair dan zullen zij eerst
samen in gesprek gaan. Mocht het probleem niet opgelost kunnen worden, dan wordt de
School ingeschakeld. Mocht, ook bij tussenkomst van de school, het geschil niet worden
opgelost, dan zal het geschil aan de bevoegde rechter te Maastricht worden voorgelegd.
Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst
 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig als deze door alle
partijen worden goedgekeurd.
Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst
 Geen van de partijen kan de stage zonder overleg voortijdig afbreken.
Artikel 10: Slotbepaling
 Aan het einde van de stageperiode worden bedrijfseigendommen direct door de Stagiair bij
het Stagebedrijf ingeleverd.

