
Stageovereenkomst 

Ondergetekenden, hierna tezamen genoemd ‘partijen’: 
 

……… (vul in: naam, adres, postcode, woonplaats stagiair) ………………………. 

Geboortedatum: ………………………… 

Opleiding: ……………………….. 

hierna te noemen: de stagiair, 
 
en 

…. (vul in: naam, adres, postcode, vestigingsplaats onderwijsinstelling) …………………… 

Hierbij vertegenwoordigd door: ……………………………….…………..….  

hierna te noemen: de onderwijsinstelling,  

en 

…. (vul in: naam, adres, vestigingsplaats onderneming) ………………………….. 

Hierbij vertegenwoordigd door: ……(vul in: naam vertegenwoordiger)……………………….  

hierna te noemen: de stageverlener, 

 
Komen het volgende overeen:  

Artikel 1. Aard van de overeenkomst 

De stageverlener stelt de stagiair in de gelegenheid in verband met zijn opleiding stage te lopen en 
praktische ervaring op te doen. Gedurende de stage blijft de stagiair student van de 
onderwijsinstelling.  
Het gaat uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW en de Cao voor 
de reisbranche is niet van toepassing op de onderhavige stageovereenkomst. 
 
Artikel 2. Duur van de stage en stagetijden 
 
De stageovereenkomst vangt aan op ............................. en eindigt op …………… 
(Optioneel in geval van parttime stage:) De stagiair verricht de stage op basis van ….. uur per week 
verdeeld over …. dagen per week.  
 
De stagetijden worden in overleg met de stagiair vastgesteld door de stageverlener.  
(Optioneel:) De navolgende periode(n) is (zijn) bedoeld voor onderwijs dan wel vakantie: 
onderwijs:.......…………….. 
vakantie : ................... 
 
Artikel 3. Inrichting stage en stageprogramma 
 
a. In onderling overleg bepalen partijen hoe de stage zal worden ingericht. Het stageprogramma kan 
in onderling overleg worden gewijzigd. 

b. De precieze inhoud van de stage staat omschreven in het stageprogramma dat als bijlage is 
toegevoegd en door partijen is ondertekend. 

c. De stagiair zal buiten het kader van het stageprogramma, waarbij onderwijskundige aspecten van 
belang zijn, geen activiteiten van productieve aard bij de stageverlener verrichten. 



 

 

 
Artikel 4. Begeleiding 

Door de onderwijsinstelling is als stagedocent aangewezen: …(vul in: naam en telefoonnummer 
stagedocent)…. 
Door de stageverlener is als stagebegeleider aangewezen: ….(vul in: naam, adres, 
telefoonnummer)… 
 
Artikel 5. Gedragsregels, Geheimhouding, Ziekte, Identificatie 

Gedragsregels 

De stagiair zal zich houden aan de algemeen geldende gedragsregels en voorschriften van de 
stageverlener en zal aanwijzingen van de stagebegeleider opvolgen alsmede de door of namens de 
leiding gegeven aanwijzingen.  

Geheimhouding  

De stagiair is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar gedurende de stage ter kennis komt, 
voor zover hem/haar bekend is of redelijkerwijs bekend zou moeten zijn dat het om kennis van 
vertrouwelijke aard gaat. Deze verplichting geldt ook na afloop van de stage.  

Ziekte 

Ingeval van ziekte doet de stagiair daarvan direct melding aan de stagebegeleider dan wel de 
administratie van de stageverlener en meldt dit tevens bij de stagedocent. Datzelfde gebeurt bij 
betermelding.  

Identificatie 

De stagiair is, bij aanvang van de stage en op ieder ander tijdstip gedurende de stage, verplicht om op 
verzoek van de stageverlener een identificatiebewijs te tonen. 

Artikel 6. Auteursrecht 

Het auteursrecht op de resultaten van de stage berust bij de stagiair, tenzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald. Zowel de stageverlener als de onderwijsinstelling zijn gerechtigd de resultaten van de stage 
voor intern gebruik aan te wenden. 

Artikel  7. Problemen/geschillen 
 
a. Bij problemen tijdens de stage wendt de stagiair zich allereerst tot de stagebegeleider. 
b. Geschillen tussen stagiair en stagebegeleider worden voorgelegd aan de stagedocent. 
c. Indien stagebegeleider, stagedocent en stagiair niet tot een oplossing kunnen komen, wordt het 
geschil voorgelegd aan de daartoe bevoegde/aangewezen personen van de onderwijsinstelling en de 
stageverlener. 

Artikel 8. Verzekering en schade 
 
a. De stagegever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade, welke de stagiair mocht 
lijden tijdens of in verband met zijn aanwezigheid bij de stageverlener dan wel bij de uitvoering van de 
stage, behalve voor zover dit letsel of deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de 
stageverlener of diens medewerkers.  

b. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair jegens de stageverlener is meeverzekerd onder de 
aansprakelijkheidsverzekering van de onderwijsinstelling. 



c. De onderwijsinstelling en/of de stagiair vrijwaren de stageverlener tegen aanspraken van derden ter 
zake van schade, welke de stagiair in verband met en gedurende de stageperiode mocht 
veroorzaken, indien deze schade te wijten is aan zijn/haar opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid. 

Artikel 9. Stageverslag, beoordeling 

De stagiair verplicht zich aan het eind van de stage tot het maken van een stageverslag. De stagiair 
legt het stageverslag voor aan de stagebegeleider. Het verslag wordt, voordat dit aan de 
onderwijsinstelling ter beschikking wordt gesteld, aangevuld met de bevindingen van de 
stagebegeleider. 
  
Artikel 10. Vergoeding 
  
De stagiair ontvangt een maandelijkse (onkosten)vergoeding van … euro op zijn rekening nummer 
……………. .  
 
Artikel 11. Beëindiging 

De stage kan op de volgende wijzen eindigen: 
 
1. Op de datum zoals bepaald in artikel 2 van deze overeenkomst. 

2. Op een tussen partijen afgesproken andere datum dan vermeld in artikel 2 indien partijen daartoe 
gezamenlijk beslissen. 

3. Indien de stagiair zijn/haar opleiding tijdens de stageperiode afbreekt. 

4. Bij beëindiging van de onderneming van de stageverlener of indien de stageverlener, om hem 
moverende redenen, niet meer in staat is de stage te laten voortduren. 

3. Beëindiging kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden door de stageverlener indien de stagiair 
naar het oordeel van de stagebegeleider de gemaakte afspraken, gegeven aanwijzingen en/of 
voorschriften onvoldoende in acht neemt en/of zich dusdanig gedraagt dat van de stageverlener 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij zijn medewerking aan de stage voortzet. Het schenden 
van de geheimhoudingsplicht door de stagiair valt onder dusdanig gedrag. De stagedocent wordt van 
beëindiging op grond van deze bepaling onverwijld in kennis gesteld door of namens de 
stageverlener. 

4. Beëindiging door de onderwijsinstelling kan plaatsvinden wanneer de onderwijsinstelling na overleg 
met de stagiair en de stageverlener vaststelt dat de stage niet voldoet aan de onderwijsdoelstellingen 
en/of de inhoud/doelstelling van het stageprogramma. 
 

Aldus overeengekomen 
 
Datum:  

Plaats: 

 

de stagiair:   de onderwijsinstelling:    de stageverlener: 
….(vul in: naam)… ….(vul in: naam)……   …..(vul in: naam)…….. 

 
 
 
 
(handtekening)   (handtekening)     (handtekening) 


