Faculty of Engineering Technology
Opdrachtovereenkomst
De partijen:
De onderwijsinstelling
Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
en
De student
……………………………………………………………………..(naam student)
s.…………………………………………………………………..(studentnummer)
……………………………………………………………………..(adres)
Geboren op …………………………… te ……………………………..
Student Faculty of Engineering Technology van de Bachelor / Master* opleiding
……………………………………………………………. De student doet de opdracht in het
kader van stage / afstuderen*.
en
De opdrachtbiedende organisatie
………………………………………………………………………(naam organisatie)
………………………………………………………………………(adres)
………………………………………………………………………(woonplaats)
zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1: Leerdoelen en taken tijdens opdracht
Het doel van de opdracht is om de student in de praktijk ervaring te laten opdoen met de
toepassing van theoretische kennis die de student tijdens de studie heeft verworven en
daarnaast de mogelijkheid te bieden om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Deze
overeenkomst is derhalve geen arbeidsovereenkomst. De opdrachtbiedende organisatie en
de onderwijsinstelling zullen ervoor zorgdragen dat de student taken en
verantwoordelijkheden krijgt opgedragen overeenkomstig de onderwijsdoelstellingen. De
student is verantwoordelijk voor het bereiken van deze doelstellingen. De opdrachtbiedende
organisatie verschaft de student de noodzakelijke faciliteiten om zijn/haar taken uit te kunnen
voeren en de leerdoelen te bereiken.
Artikel 2: Begeleiding
De onderwijsinstelling benoemt als begeleidend docent:
Naam:
Contactgegevens:
De opdracht biedende organisatie benoemt als begeleider:
Naam:
Contactgegevens:

* doorstrepen wat niet van toepassing is

Artikel 3: Opdrachtafspraken
De opdrachtperiode is als volgt:
Datum aanvang opdrachtperiode:……………………………………………………..
Datum einde opdrachtperiode:…………………………………………………………
De werktijden voor de student zijn gelijk aan de werktijden die gelden binnen de
opdrachtbiedende organisatie tenzij anders afgesproken. De student heeft recht op
buitengewoon verlof in geval van bijzondere (familie)omstandigheden overeenkomstig de
regels die van toepassing zijn binnen de opdrachtbiedende organisatie. De student heeft
wel/geen* recht op verlofdagen buiten de voor de opdrachtbiedende organisatie geldende
feest- of sluitingsdagen.
De student verwittigt zijn/haar afwezigheid door ziekte of andere redenen z.s.m. bij zowel de
begeleider dan wel de administratie van de opdrachtbiedende organisatie en meldt dit tevens
bij de docentbegeleider.
De student is gedurende en na de uitvoering van de opdracht verplicht tot absolute
geheimhouding van alle informatie, gegevens of bijzonderheden over
bedrijfsaangelegenheden, die redelijkerwijs als vertrouwelijk mogen worden beschouwd, en
die de student ten gevolge van of in verband met zijn/haar opdracht - op welke wijze dan ook
- heeft verkregen.
De onkostenvergoeding voor de student bedraagt per maand € ……
De reiskostenvergoeding voor de student bedraagt per maand € …….
Artikel 4: Verzekeringen
De student is via de onderwijsinstelling verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid via AON
Insurance Brokers (polisnummer V0100108104) gedurende de uitvoering van zijn/haar
opdracht binnen de opdrachtbiedende organisatie.
Het risico van ongeval voor de student is bij voorkeur verzekerd in de collectieve
ongevallenverzekering van de opdrachtbiedende organisatie. Mocht dit niet van toepassing
zijn dan dient de student hiervoor zelf zorg te dragen.
Artikel 5: Geschillen
De student zal de begeleider van de opdrachtbiedende organisatie als eerste benaderen in
geval van een geschil. Indien het geschil niet in der minne kan worden opgelost tussen de
begeleider en de student zal het worden voorgelegd aan de begeleider vanuit de
onderwijsinstelling teneinde te trachten een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te
vinden.
Artikel 6: Einde en beëindiging van de opdrachtperiode
De opdracht eindigt:
• Na de periode genoemd in artikel 3
• Wanneer de student zijn/haar studie aan de onderwijsinstelling beëindigt
• Wanneer alle partijen instemmen met beëindiging
• Bij faillissement, surseance of ontbinding van de opdrachtbiedende organisatie
De opdrachtbiedende organisatie kan deze overeenkomst beëindigen:
• Wanneer de student de regelingen van de opdrachtbiedende organisatie niet opvolgt
• Wanneer de student de afspraken met betrekking tot geheimhouding genoemd in
artikel 3, niet naleeft
De onderwijsinstelling kan deze overeenkomst beëindigen:
• Wanneer de onderwijsinstelling constateert dat de opdracht niet voldoet aan de
onderwijsdoelstellingen
De partijen stellen elkaar op de hoogte van elke beëindiging van de opdrachtperiode.

* doorstrepen wat niet van toepassing is

Artikel 7: Algemene bepalingen
Wijziging van de artikelen van deze overeenkomst is slechts mogelijk bij nadere schriftelijke
overeenkomst tussen begeleider van de onderwijsinstelling, begeleider van de
opdrachtbiedende organisatie en de student. De ondergetekenden bevestigen de juistheid
van alle bepalingen in de overeenkomst en gaan akkoord met alle uitgangspunten en
artikelen zoals genoemd.

Aldus in drievoud opgemaakt en getekend

Datum/plaats

Datum/plaats

Datum/plaats

…-…-…..…/ Enschede

…-…-…….. /…………………

…-…-……../…………………

Naam/handtekening
Managing Director ET
Universiteit Twente

Naam/handtekening
Student

…………………………..

…………………………..

…………………………………

…………………………..

…………………………..

…………………………………
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Naam/handtekening
Vertegenwoordiger opdracht
biedende organisatie

