
 

 1 

   

Stagecontract 

Opleiding …………………………………….. 

Studiejaar ……………………………. 
 
stageperiode………………………….  

Ondergetekenden: 

1. ………………………………………………………………… (naam organisatie of instelling), gevestigd te  

………………………………………………………………… (postcode, plaatsnaam) 

…………………………………………………………………………………  (straatnaam, huisnummer),  

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

 ………………………………………………………………… (naam persoon, functie), 

…………………………………………………………………………………..  (tel.nr/mobiel nr), 

…………………………………………………………………………………..  (E-mailadres),  

hierna te noemen: de stage-/werkbegeleider, 

en 

2. ………………………………………………………………….  (naam student), wonende te  

………………………………………………………………....  (postcode, plaatsnaam), 

………………………………………………………………………………… (straatnaam, huisnummer), 

…………………………………………………………………………………     (tel.nr./mobiel nr.), 

…………………………………………………………………………………..   (E-mailadres),  

………………………………………………………………….   (studentnummer), hierna te noemen: de 

student, 

en 

3. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gevestigd te -----------------, ten deze  

rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

……………………………………………………………..  (stagecoördinator),  

……………………………………………………………… (tel.nr/mobiel nr.), 

……………………………………………………………………………… (E-mailadres), 

hierna te noemen: de opleiding.  

verklaren te zijn overeengekomen dat:  
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Artikel 1 

De stageperiode loopt van: ……………………………..tot ………………………………………… 

De stageperiode omvat een totale studiebelasting van……………….uur. In overleg met de 

stageverlenende organisatie en de opleiding kan hiervan, in bijzondere gevallen, worden afgeweken.  

Artikel 2 

De werktijden van de student worden in overleg met de stageverlenende organisatie bepaald. 

Bij de vaststelling van de werktijden wordt rekening gehouden met het volgen van 

onderwijsbijeenkomsten van de opleiding. 

Artikel 3 

De student zal alle door of namens de stagebegeleider in redelijkheid op te dragen werkzaamheden 

naar goed vermogen uitvoeren. De stageverlenende organisatie zal hierbij de student met name in de 

gelegenheid stellen om die beroepstaken uit te oefenen die relevant zijn voor zijn of haar 

competentieontwikkeling 

Artikel 4 

De student zal voorschriften, aanwijzingen en regels, welke voor de werknemers van de 

stageverlenende organisatie gelden, in acht nemen. 

Artikel 5 

De student wordt vanuit de stageverlenende organisatie begeleid door  

……………………………………………………………….  (naam, functie),  

en vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen door 

……………………………………………………………….  (naam, functie), hierna te noemen: 

stagedocent/praktijkbegeleider/supervisor 

Artikel 6  

De stagebegeleider evalueert aan het eind van de stage de competentieontwikkeling van de student 

en stelt de stagedocent op de hoogte van zijn/haar bevindingen. In de beoordeling van de stage, 

welke een exclusieve verantwoordelijkheid van de opleiding blijft, wordt de evaluatie van de 

competentieontwikkeling door de stagebegeleider nadrukkelijk meegenomen.  

Artikel 7 

Binnen de stageverlenende organisatie wordt de volgende CAO gehanteerd:  

………………………………………………………………….. 

De student ontvangt van de stageverlenende organisatie een stagevergoeding van: 
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Ja,nl ………………………………………………………./ nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

De student ontvangt van de stageverlenende organisatie een reiskostenvergoeding:  

ja, nl………………………………………………………../nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

De student ontvangt van de stageverlenende organisatie andere vergoedingen:  

ja, nl……………………………………………………….. /nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Deze vergoeding(en) word(t)(en)   wekelijks/ maandelijks uitgekeerd: (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Indien de stageverlenende organisatie een vergoeding uitkeert, meldt deze de student aan bij de 

belastingdienst en, indien noodzakelijk, de betreffende bedrijfsvereniging. 

Artikel 8 

De student is vanwege de stageverlenende organisatie verzekerd als zijnde een werknemer van de 

stageverlenende organisatie.  

De student is vanwege de stageverlenende organisatie verzekerd tegen het risico van wettelijke 

aansprakelijkheid ter zake van schade aan derden die bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden 

is ontstaan. 

Voor die gevallen dat de stageverlenende organisatie Rechtens geen verantwoordelijkheid draagt 

voor een schade veroorzaakt door de student, heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen mede 

ten behoeve van haar studenten, en voor eigen rekening en risico, een aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten.  

Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt alleen dan dekking wanneer de student voor het gebeurde 

ook Rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, en laat naar de stageverlenende organisatie toe 

onverlet de mogelijkheid, om bij gebreke van dekking onder deze verzekering, de student in persoon 

voor het gebeurde aansprakelijk te houden. 

Artikel 9 

De student bewaart zowel tijdens als na het dienstverband geheimhouding betreffende alle informatie 

die ofwel als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel, blijkend uit de aard van de informatie, in 

redelijkheid geacht mag worden vertrouwelijk te zijn. 

Voor zover informatie vertrouwelijk is, doch essentieel voor de beoordeling door de opleiding, wordt 

door de stageverlenende organisatie inzage verschaft aan degene die de beoordeling vaststelt onder 

de conditie van geheimhouding. 

Artikel 10 

Het intellectuele eigendom van de binnen de stageperiode met de stageverlenende organisatie door 

de student tot stand gekomen materialen en producten, of het na beëindiging van deze overeenkomst 

tot stand gekomen intellectuele eigendom dat gebaseerd is op binnen de stageperiode uitgevoerde 

werkzaamheden, berust bij de stageverlenende organisatie. 
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Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en het bepaalde in de aanhef van onderhavig artikel, staat het 

de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen vrij om de door de student opgedane praktijkervaring en 

overige informatie die door de stageverlenende organisatie aan de opleiding is verstrekt, te gebruiken 

voor het onderwijs. 

Artikel 11 

Alle materialen en alle op schrift gestelde bescheiden, van welke aard dan ook, die aan de student ter 

beschikking zijn gesteld, dan wel via de stageverlenende organisatie zijn verkregen, zijn en blijven 

eigendom van de stageverlenende organisatie. Bij beëindiging van de stageperiode, of zoveel eerder 

als dat door de stagebegeleider wordt verlangd, dienen alle eigendommen onmiddellijk aan de 

stagebegeleider te worden geretourneerd. 

Artikel 12 

De student heeft gedurende de stageperiode het recht ……… (aantal) vrije dagen op te nemen. Deze 

vrije dagen kunnen uitsluitend in overleg met de stagebegeleider worden opgenomen. 

Artikel 13 

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op …………………………. 

In afwijking hiervan eindigt deze overeenkomst tussentijds, indien: 

- de student zijn of haar inschrijving bij de opleiding ………………………………van de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen beëindigt; 

- zowel de student als de stagedocent van oordeel zijn dat de door de stagebegeleider aan de 

student opgedragen werkzaamheden zich op geen enkele wijze verhouden tot de vooraf 

overeengekomen doelen ten behoeve van de competentie-ontwikkeling van de student en de 

stagebegeleider na een waarschuwing daartoe niet bereid is gebleken de werkzaamheden te 

wijzigen; 

- zowel de stagebegeleider als de stagedocent van oordeel zijn dat de student de opgedragen 

werkzaamheden niet naar behoren vervult en de student na een waarschuwing daartoe niet 

bereid is gebleken hieraan alsnog te voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

                     

 

 

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te  

…………………………………………………………(plaatsnaam),…………………… (datum),  

door: 

de stagebegeleider:…………………………………………………................... (naam) 

 

    ……………………………………………. ….. (handtekening) 

de student:……………………….………………………………………………….. (naam) 

 

    ……………………………………………… ….. (handtekening) 

de studieloopbaanbegeleider:………………………………………………………… (naam) 

 

                                                  …………………………………………………… (handtekening) 

    


