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Stageovereenkomst kortdurende stages 2021/2022

De partijen die op het voorblad worden genoemd, komen het volgende overeen:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.

3.

De stage bieder stelt de stagiair in de gelegenheid om in het
kader van het onderwijsprogramma van de school stage te lopen.
De stage beoogt de stagiair die leeractiviteiten te laten ontplooien die in het stageplan zijn opgenomen.
De stage bieder draagt de stagiair slechts taken op die passen
bij het stageplan.
Het stageplan maakt, voor zover aanwezig, onderdeel uit van
deze overeenkomst.
De duur van de stage en de stagetijden staan op het voorblad
van deze overeenkomst vermeld.
Voor de stagetijden kan worden aangesloten bij een bestaande werktijdregeling van de stagebieder.
De stage vindt plaats op de door de stage bieder aangewezen
stageplaats(en).
De begeleiding van de stagiair zal zowel vanuit de school als
vanuit de stage bieder plaatsvinden.
De stage bieder verbindt zich voldoende tijd aan het begeleiden van de stagiair te besteden en wijst een stagebegeleider
aan die belast is met de dagelijkse begeleiding van de stagiair
voor wat betreft de feitelijk te verrichten werkzaamheden en
het contact met de school.
De school wijst een stagedocent aan die belast is met de begeleiding van de stagiair voor wat betreft de realisatie van de
leeractiviteiten. Deze stagedocent kan voor het goede verloop
van de stage aanbeveling doen aan de stage bieder, stagebegeleider en de stagiair.

Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich allereerst tot de
stagebegeleider. Geschillen tussen de stagiair en de stagebegeleider worden voorgelegd aan de stage bieder en de stag coördinator
die staan vermeld op het voorblad van deze overeenkomst.
Bij de beoordeling van de stagiair door de school zal het oordeel
van de stagebegeleider worden meegewogen.

1.

2.

3.

4.

De stagiair volgt bij de stagebieder de aanwijzingen van de stagebegeleider op.

1.
2.
3.

4.

De stage bieder draagt er zorg voor dat de werkplek en werksituatie van de stagiair voldoen aan de geldende (Arbo-)weten regelgeving.
De stagiair neemt in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de door de stage bieder gegeven gedragsregels en
aanwijzingen in acht.
De stagiair is verplicht tot geheimhouding van hetgeen
hem/haar gedurende zijn/haar stageperiode ter kennis is gekomen en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het van vertrouwelijke aard is.
Voor publicatie van het stageverslag is voorafgaande toestemming van de stage bieder vereist.

De stagebieder verstrekt de onderwijsinspecteur van de school desgewenst alle noodzakelijke informatie over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de stage en het eventueel onderliggende
stageplan.

1.

2.

In het geval van ziekte of afwezigheid wegens een dringende
reden, alsmede van hervatting na ziekte of na afwezigheid,
stelt de stagiair de stage bieder en de school zo spoedig mogelijk op de hoogte.
De stage bieder informeert de school direct in geval van verzuim van de stagiair.
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5.

1.
2.

De stage bieder heeft zijn aansprakelijkheid afdoende verzekerd. De stagiair wordt volgens het Burgerlijk Wetboek gezien
als ondergeschikte en is in die hoedanigheid gedurende de
stageperiode meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de stage bieder.
Er is door de school een ongevallenverzekering ten behoeve
van de stagiair afgesloten. Daarnaast is er door de school voor
tijdens de overeengekomen stag activiteiten een beperkte en
secundaire aansprakelijkheidsdekking geregeld. Deze aansprakelijkheid geldt uitsluitend indien en voor zover de verzekering
daarvoor dekking biedt.
Uitgesloten van de dekking van deze aansprakelijkheidsverzekering van de school is het risico van het besturen van motorvoertuigen. Voor stagiairs van de opleiding Motorvoertuigen
geldt deze uitsluiting niet, mits het besturen van het motorvoertuig zich beperkt tot het in- en uitrijden van de garagewerkplaats. Deze uitsluiting geldt evenmin voor het besturen
van landbouwvoertuigen, heftrucks en ander werkmaterieel,
mits het rijden met deze voertuigen een wezenlijk onderdeel is
van de opleiding en de stage.
De aansprakelijkheid en claims die uit joyriding voortvloeien,
zijn onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school niet
meeverzekerd. De school zal hiervoor nimmer aansprakelijk
zijn en derhalve zullen alle aansprakelijkheden en claims te allen tijde voor rekening en ten laste komen van de stagiair c.q.
bij minderjarigheid zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) of voor rekening en ten laste van de stagebieder.
De ouder(s)/verzorger(s) hebben voor hun kind die stage loopt
een WA-verzekering afgesloten.
De overeenkomst eindigt aan het einde van het op het voorblad genoemde tijdvak.
Tussentijdse beëindiging geschiedt bij onderling goedvinden
van partijen en in ieder geval:
a. Na schriftelijke aanzegging van de school aan de stage
bieder, indien de school - na de stagiair, de stagebegeleider en de stag coördinator te hebben gehoord - zich ervan heeft overtuigd dat de stage bieder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of onvoldoende
nakomt ofwel er zich zodanige omstandigheden voordoen
dat van de stagiair redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij/zij de stage voortzet.
b. Na een met redenen omklede schriftelijke aanzegging van
de stage bieder aan de school en de stagiair, indien zich
zodanige omstandigheden voordoen dat van de stage
bieder het laten voortduren van deze overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Deze stage overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin
van artikel 7: 610 van het Burgerlijk Wetboek.

