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Modelovereenkomst stages 
 
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit te Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door  
De portefeuillehouder onderwijs/stagecoördinator1 van de Faculteit 
……………………………………………,  
 
hierna te noemen de universiteit en 
 
Naam bedrijf/instelling:  .............................................................................................................  
Adres:  .............................................................................................................  
Postcode en plaats:  .............................................................................................................  
Telefoonnummer: (....................)  .....................................................................................  
E-mail adres:   .............................................................................................................  
Hierbij vertegenwoordigd door: ........................................................................................................  
 
hierna te noemen stagegever en 
 
Naam:  .............................................................................................................  
Studentnummer:  .............................................................................................................  
Opleiding (en specialisatie):  .............................................................................................................  
Adres:  .............................................................................................................  
Postcode en plaats:  .............................................................................................................  
Telefoonnummer: (....................)  .....................................................................................  
E-mail adres:   .............................................................................................................  
 
 
hierna te noemen de stagiair,  
 
ARTIKEL 1  Aanwijzing stagedocent en stagebegeleider 
Universiteit benoemt  als stagedocent(en): 
Naam:  .............................................................................................................  
Adres:  .............................................................................................................  
Postcode en plaats:  .............................................................................................................  
Telefoonnummer: (....................)  .....................................................................................  
E-mail adres:   .............................................................................................................  
 
Stagegever benoemt als stagebegeleider: 
Naam:  .............................................................................................................  
Adres:  .............................................................................................................  
Postcode en plaats:  .............................................................................................................  
Telefoonnummer: (....................)  .....................................................................................  
E-mail adres:   .............................................................................................................  
 
 

                                            
1 Doorhalen wat niet van toepassing is. Ook andere functionarissen kunnen hier tekenen, mits 
optredend namens het Faculteitsbestuur. 
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ARTIKEL 2   Doel van de stage 
Doel van het stageprogramma is de stagiair ervaring te laten opdoen met de praktische toepassing van 
reeds verworven theoretische kennis, alsmede het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. De 
aan de stagiair opgedragen taken en verantwoordelijkheden komen overeen met het competentieniveau 
van de stagiair.  
 
ARTIKEL 3   Stageplan 
1. In het door de universiteit goedgekeurde stageplan, dat onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst,  

zijn de doelstellingen van de stage en de taken van de stagiair vastgelegd door de universiteit, 
overeenkomstig de eisen van de opleiding en in overleg met de stagegever en stagiair. Indien van 
toepassing is tevens bepaald bij welke afdelingen de stagiair stage loopt.  

2. Het stageplan kan alleen gewijzigd worden, indien partijen hiermee schriftelijk instemmen. 
 
ARTIKEL 4 Status van de stagiair 
1. De stage is gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring in het kader van de opleiding; de 

stageovereenkomst is daarom geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW.  
2. Gedurende de stage blijft de stagiair als student van de universiteit ingeschreven staan. 
3. Gedurende de stage biedt de stagegever de stagiair geen arbeidsovereenkomst aan. 
4. Aan de stagiair kunnen geen beperkingen worden opgelegd m.b.t. het verrichten van soortgelijke 

werkzaamheden, als tijdens de stage, bij andere bedrijven en instellingen na afloop van de stage. 
 
ARTIKEL 5 Duur van de stage 
De stageperiode loopt van .................................................................................. (dag/maand/jaar) 
tot ............................................................................................................................ (dag/maand/jaar) 
met uitzondering van de dagen of dagdelen dat er in de stagebiedende organisatie niet wordt gewerkt. 
In geval van een parttime stage: de stage betreft .................................................. uren per week. 
 
ARTIKEL 6 Werktijden 
De dagelijkse leertijd van de stagiair valt samen met de arbeidstijden die gelden voor het personeel van 
de stagegever; de stagiair zal aanwezig zijn  
van . . . . . . . . . .uur tot . . . . .  . . . . uur. 
 
ARTIKEL 7 Vergoedingen 
De stagiair ontvangt een / geen2 stagevergoeding. Deze bedraagt 
 € ………………………………………….. (bruto / netto) per dag / week / maand; de stagiair heeft 
wel / geen aanspraak op een vakantie-uitkering. Op de stagevergoeding worden de gebruikelijke 
premies voor de sociale verzekering ingehouden, uitgezonderd de premie WW, voor zover de 
vergoeding uitgaat boven een onkostenvergoeding. 
Ter zake van een eventuele tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten zijn de daartoe strekkende 
regelingen van de stagegever wel / niet* van toepassing. 
De stagiair ontvangt een / geen* reiskostenvergoeding. Deze bedraagt 
€  ………………………………………….. ....  (bruto / netto*) per dag / week / maand*; 
De universiteit is niet aansprakelijk voor de door de stagiair i.v.m. de stage gemaakte kosten, ook niet in  
het geval dat de stage in het buitenland plaatsvindt. 
 

                                            
2 Afhankelijk van afspraken tussen partijen.  
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ARTIKEL 8 Verzekering / aansprakelijkheid / bescherming 
1 De stagegever is, conform art. 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk voor letsel of 

schade, welke de stagiair zelf mocht lijden tijdens de uitoefening van stageactiviteiten. 
2 De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair jegens de stagegever is meeverzekerd onder de 

aansprakelijkheidsverzekering van de universiteit tot een bedrag van maximaal € [?] per 
gebeurtenis. Stagiairs zijn niet meeverzekerd in Canada en de Verenigde Staten van Amerika. 

3 De stagegever zal de stagiair beschermen tegen elke vorm van intimidatie of discriminatie tijdens 
het verrichten van de werkzaamheden. 

 
ARTIKEL 9 Verlof 
1. De stagiair heeft recht op              dagen verlof per maand. Daarnaast heeft de stagiair het recht 

op in het stageplan aangegeven tijden deel te nemen aan onderwijsactiviteiten (‘terugkomdagen’). 
2. De regeling voor buitengewoon verlof ( bv buitengewone familieomstandigheden) en de wet 

arbeid en zorg gelden zoals die voor werknemers van de stagebiedende organisatie gelden. 
Verzoeken om extra verlof kunnen slechts worden toegestaan door de stagebegeleider in overleg 
met de stagedocent. 

3. Indien op grond van het vorige lid verlof wordt opgenomen wordt de stageperiode ex artikel 5 
met het aantal dagen overeenkomstig het verlof verlengd.  

 
ARTIKEL 10 Ziekte 
Bij ziekte stelt de stagiair de stagebegeleider op de hoogte, dan wel de administratie van de stagegever 
en meldt de afwezigheid tevens bij de stagedocent. 
 
ARTIKEL  11 Werkterrein van de stagiair 
De stagiair zal buiten het kader van het stageprogramma zoals in artikel 3? van deze overeenkomst 
omschreven, geen activiteiten bij de stagegever verrichten. 
 
ARTIKEL  12 Nakoming algemene voorschriften en aanwijzingen van de stagegever 
De stagiair zal de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels, voorschriften 
en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van stagegever van toepassing zijn, in acht nemen. 
 
ARTIKEL  13 Aanwijzingen van de stagebegeleider 
De stagiair volgt op de stageplaats de aanwijzingen van de stagebegeleider op. 
 
ARTIKEL  14 Geheimhouding 
De stagiair is verplicht geheim te houden datgene wat hem/haar in de stage onder geheimhouding 
wordt toevertrouwd, en ook de informatie die hem/haar ter beschikking komt en waarvan hij/zij het 
vertrouwelijk karakter behoort te begrijpen. 
Schriftelijke stageverslagen worden vóór indiening bij de stagedocent ter goedkeuring aangeboden aan 
de stagebegeleider. 
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ARTIKEL  15 Intellectuele eigendomsrechten 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, berust het auteursrecht en/of andere 

intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de stage bij de stagiair, met inachtneming van 
het in lid 2 bepaalde. 

2. Indien de werkzaamheden van de stagiair leiden tot een uitvinding, waarvoor octrooi wordt 
aangevraagd, komt de aanspraak op octrooi toe aan de stagegever, tenzij de uitvinding geen 
verband houdt met het onderwerp van de werkzaamheden dan wel indien partijen anders 
overeengekomen zijn. Indien de stagiair een voor octrooi vatbare uitvinding heeft gedaan, zal hij 
als uitvinder in de octrooiaanvraag en het octrooi worden vermeld en heeft hij/zij recht op een 
financiële compensatie door de stagegever.  

3. De universiteit is gerechtigd de resultaten van de stage voor interne research-doeleinden en/of 
onderwijsdoeleinden aan te wenden. 

4. De stagiair(e) heeft het recht zijn/haar onderzoeksbevindingen te publiceren, na overleg met de 
stagebegeleider en docent-begeleider en met inachtneming van het in dit artikel en in artikel 14 
bepaalde. 

 
 
ARTIKEL  16 Geschillen 
1. Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich allereerst tot de stagebegeleider. 
2. Geschillen tussen de stagiair en de stagebegeleider worden voorgelegd aan de stagedocent. 
3. Indien de stagebegeleider, de stagedocent en de stagiair niet tot een oplossing kunnen komen, 

wordt het geschil gelijktijdig voorgelegd aan de facultaire stagecoördinator en de directie van de 
stagegever (dan wel aan een door laatstgenoemde aan te wijzen functionaris). 

 
ARTIKEL 17 Einde en beëindiging van een stage 
1. Een stage eindigt: 
 a Aan het einde van de in artikel 5 overeengekomen periode 
 b Zodra de stagiair niet meer als student ingeschreven staat bij de Vrije Universiteit  
 c Bij onderling goedvinden van alle partijen 
 d Bij overlijden van de stagiair 
 e   Bij faillissement, surseance of ontbinding van stagegever 
2. De stagegever is gerechtigd, gehoord de stagebegeleider en de betrokken student, deze 

overeenkomst terstond te beëindigen: 
 a Indien de stagiair naar het oordeel van stagegever de voorschriften of aanwijzingen van de 

stagebegeleider niet opvolgt 
 b Indien de stagiair zijn geheimhoudingsplicht ex artikel 14 jegens de stagegever niet nakomt 
 c Indien de stagiair zich anderszins zodanig gedraagt dat van de stagegever redelijkerwijs niet kan 

worden verlangd dat hij zijn medewerking aan de stage blijft verlenen 
 Van een beslissing als gemeld onder a t/m c geeft de stagegever door tussenkomst van de 

stagebegeleider onverwijld kennis aan de stagedocent. 
3. De universiteit is gerechtigd, gehoord de stagedocent en de betrokken student, deze overeenkomst 

terstond te beëindigen en de stagiair terug te trekken, indien naar het oordeel van de universiteit de 
stage niet verloopt overeenkomstig het stageprogramma dan wel van de student redelijkerwijs niet 
gevraagd kan worden zijn stage bij de stagegever voort te zetten. Van een dergelijke beslissing stelt 
de universiteit door tussenkomst van de stagedocent onverwijld de stagebegeleider in kennis.  



�5� 

 
ARTIKEL 18 Slotbepaling 
In geval deze stageovereenkomst conflicteert met een andere door de stagiair te ondertekenen 
overeenkomst met de stagegever, gaat deze overeenkomst voor.  
Bij deze stageovereenkomst hoort een door universiteit goedgekeurd stagewerkplan, welk 
ondertekend dient te zijn door de stagedocent, de stagegever en de stagiair. 
 
 
Aldus overeengekomen en opgemaakt te .........................................................................................  
 
op .................................................... en ondertekend door de universiteit, stagegever en stagiair. 
 
Handtekeningen: 
 
 
 
 
 
 
...........................................   ...........................................  ...........................................    
Universiteit   Stagegever  Stagiair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


