Overeenkomst Maatschappelijke Stage

Partijen
Stagebieder

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

vertegenwoordigd door:
Naam:
Functie:
e-mail:
telefoon:
en
Stagiair (Leerling)

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

e-mail:
klas:
leerlingnr.:
telefoon thuis:
telefoon mobiel:
en
School

Naam: RSG Lingecollege, locatie Teisterbantlaan
Adres: Teisterbantlaan 2
Postcode: 4006 EB Plaats: Tiel

vertegenwoordigd door:
Naam:

Mevr. M. Roseboom

Functie:

maatschappelijke-stage-coördinator

e-mail:

roseboom@sportfriends.nl

telefoon school: 0344-785021
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overwegende dat in het kader van zijn schoolopleiding de stagiair door de stagebieder in de
gelegenheid wordt gesteld stage te lopen binnen zijn organisatie
verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
Artikel 1 - Looptijd
1.1 De stageperiode gaat in op d.d……………… en loopt tot en met d.d…………. ..
Artikel 2 - Taken en Verantwoordelijkheden
2.1 De stagiair vervult in het kader van deze stage de rol van "functie"-naam…………………………….
en zal zich daarbij richten op korte omschrijving stage-opdracht
……………………………………………………………………………………………………………………….
.
Hiertoe zal de stagiair de volgende werkzaamheden verrichten:
……………………………………………………………………………………………………………………..
.
Deze werkzaamheden vallen binnen de kaders van de Arbowet.
2.2 Van de zijde van de stagebieder wordt de stagiair begeleid door naam begeleider………………….
, functie begeleider …………………………….., die toeziet op het verloop van de stage, die indien
nodig contact opneemt met school etc.
2.3 De stagiair dient door stagebieder verstrekte gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen op te
volgen.
Artikel 3 – Werktijden en Verzuim
3.1 De stagiair verricht zijn taken gedurende aantal uren per week……. uren per week. Deze uren
worden in onderling overleg zodanig ingeroosterd, dat de werktijden vallen binnen het kader van de
Arbeidstijdenwet en de Nadere Regeling Kinderarbeid.
3.2 De stagiair dient zijn afwezigheid wegens ziekte of anderszins uiterlijk om 09.00 uur op de eerste
dag van afwezigheid aan de begeleider vermeld onder 2.2 te melden. Voorts dient de stagiair zijn
afwezigheid op de gebruikelijke wijze te melden aan school.
Artikel 4 – Vergoedingen en Verzekeringen
4.1 De stagiair ontvangt geen salaris of een andere vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.
4.2 De stagiair verricht werkzaamheden in opdracht van school en is uit hoofde daarvan verzekerd
voor ongevallen en aansprakelijkheid.
Artikel 5 – Portfolio en Vertrouwelijkheid
5.1 De stagebieder is op de hoogte van het feit, dat de stagiair een portfolio maakt/bijhoudt en dat
hierin schriftelijke verslaggeving over de stage plaatsvindt.
5.2 De stagiair en de school zijn in dezelfde mate als de werknemers van de stagebieder verplicht tot
geheimhouding van bedrijfsgegevens van de stagebieder die hen tijdens de stage en door de
verslaggeving erover ter kennis komen.
Artikel 6 - Beëindiging
6.1 Deze overeenkomst eindigt:
 aan het eind van de onder 1.1. overeengekomen periode;
 indien de stagiair de school verlaat;
 indien alle betrokken partijen dit wensen;
 bij overlijden van de stagiair;
 ingeval de stagebieder een rechtspersoon is, door faillissement of ontbinding van de stagebieder.
6.2 De stagebieder is gerechtigd deze overeenkomst terstond tot een einde te brengen indien:
 de stagiair naar het oordeel van de stagebieder de bepalingen in deze overeenkomst niet nakomt;
 de stagiair zich anderszins zodanig gedraagt dat van de stagebieder redelijkerwijs niet kan worden
gevergd dat hij zijn medewerking aan de stage blijft verlenen;
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 de stagebieder om hem moverende redenen redelijkerwijze niet in staat is verdere medewerking te
verlenen aan de stage.
6.3 De school is gerechtigd deze overeenkomst terstond tot een einde te brengen en de stagiair terug
te trekken indien naar het oordeel van de school de stage niet verloopt overeenkomstig de bepalingen
in deze overeenkomst.
Artikel 7 - Slotbepalingen.
7.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek en is ook
niet als zodanig bedoeld.
7.2 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.
7.3 Indien enige bepaling van deze overeenkomst door de rechter onverbindend mocht worden
verklaard, dan zullen partijen haar vervangen door een andere, wel rechtsgeldige bepaling, die zoveel
mogelijk overeenkomt met de onverbindend verklaarde bepaling. De onverbindendheid van enige
bepaling van deze overeenkomst laat onverlet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.
7.4 Partijen hebben deze overeenkomst goed gelezen, zijn akkoord met de inhoud ervan en hebben
een getekend exemplaar van deze overeenkomst ontvangen.
Aldus overeengekomen in drievoud te Tiel d.d. ……………….,

Handtekening stagiair:

Handtekening ouder/voogd:
(in geval stagiair < 18 jaar)

Handtekening stagebieder:

Handtekening school:
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