Bijlage E: Stagecontract
Faculty of Behavioural Sciences
OWK/EST-OSC.11.115
Inleveren bij BOZ voor aanvraag stage
Tussen stageaanbieder …………………………………………………………. van organisatie
………………………………..…… en stagiair ……………………………………………………,
student(e) Onderwijskunde van de Universiteit Twente is de volgende overeenkomst
aangegaan:
Artikel 1:
De stagebieder stelt de stagiair in de gelegenheid in het kader van zijn/haar opleiding een
stage te lopen:
Gedurende de periode:
van ………………. tot …….………….
Voor wekelijks
……. uur.
Werkdagen:
…………………………………………..
Werktijden:
…………………………………………..
Bij (naam afdeling/sector)
……………………..………………………
……………………………………………………………………………..
Artikel 2
De stagebieder verstrekt de stagiair de instructies, faciliteiten, werkruimtes en andere
voorzieningen die nodig zijn voor een goed verloop van de stage, gedurende de tijd die voor
de stage is overeengekomen. Met de stagiair is overeengekomen:
 Werkplek:
…………………………………………………………………………………………………
 (evt.) Stagevergoeding …………………………………… p/mnd ( )bruto/ ( ) netto
 (evt.) Recht op vakantiegeld: Ja / Nee
 Regeling bij ziekteverzuim:
………………………………………………………………………………….
 (evt.) Reiskostenvergoeding ……………... euro per ………………….
 Faciliteiten:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 Overig:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Artikel 3
De stagebieder wijst een stagementor aan die belast is met de zorg voor, begeleiding van,
toezicht op de stagiair alsmede het onderhouden van de contacten met de interne begeleider
van Onderwijskunde.
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Artikel 4
De stageaanbieder houdt rekening met eventuele door of voor de opleiding geplande
terugkomdagen en andere in het kader van de studie verplichte activiteiten voor de stagiair
en stelt de stagiair in de gelegenheid hieraan deel te nemen.
Artikel 5
De stageaanbieder zal de stagiair werkzaamheden opdragen die passen:
 Binnen het opleidingsprofiel van OWK
 Bij het (kennis- en vaardigheids-)niveau van de stagiair
 Binnen de beschikbare tijd
Artikel 6.
De stagiair bespreekt zijn/haar stageverslag met de stagementor. Wanneer de stageaanbieder
zich niet kan verenigen met de inhoud van het verslag, voor zover dit betrekking heeft op de
stageaanbiedende organisatie, treedt de stageaanbieder in contact met de stagedocent en zal
in onderling overleg een passende regeling worden getroffen.
Artikel 7.
De stageaanbieder stelt de stagiair in staat een duidelijk omschreven hoofdtaak te vervullen
(voor minimaal 75% van de beschikbare tijd), waarbij gerichte inzet van de (ontwerp- en/of
onderzoeks)vaardigheden en kennis van de stagiair mogelijk is.
Artikel 8.
De stagiair houdt zich aan de door de stageaanbieder of vertegenwoordigers daarvan
aangegeven
richtlijnen
en
regels
m.b.t.
tijdstippen
van
aanwezigheid,
veiligheidsvoorschriften, kledingvoorschriften, ziekte, verzuim en verlof en andere
richtlijnen die gelden binnen de organisatie.
Artikel 9.
De stageaanbieder is gerechtigd, na overleg met de stagedocent of een andere
vertegenwoordiger van de opleiding Onderwijskunde, de stage(overeenkomst) te beëindigen
indien de stagiair zich niet houdt aan de algemeen geldende en/of specifiek voor de stagiair
geldende regels en richtlijnen.
Artikel 10.
De stagiair behandelt informatie die door hem/haar gedurende of in het kader van de stage
ter kennis is gekomen en waarvan hij/zij redelijkerwijs kan weten dat deze informatie
vertrouwelijk is, als vertrouwelijk.
De stagiair neemt bij de verslaglegging de afspraken die over vertrouwelijkheid en
geheimhouding van informatie vooraf zijn overeengekomen in acht.
Artikel 11.
De stage wordt vervuld onder supervisie van de Universiteit Twente, opleiding
Onderwijskunde, op basis van de tussen stageaanbieder en de opleiding gemaakte
afspraken. De uiteindelijke beoordeling geschiedt door de opleiding, waarbij de mening van
de stagementor zal worden gekend.

GW-OSC941GW-OSC941 Minorhandleiding OWK 2014-2015 - alleen bijlagen

Pagina 2

Minorhandleiding OWK

Artikel 12.
Verzuim door ziekte of andere redenen, dient de stagiair zo spoedig mogelijk door te geven
aan de stagementor of diegene die binnen de stageaanbiedende organisatie met de
ziektemelding binnen de organisatie is belast. Bij langdurig verzuim (langer dan een week)
dient ook de stagedocent op de hoogte te worden gesteld.
Artikel 13.
De stagiair kan worden verplicht tot geheel of gedeeltelijke vergoeding van door de
stageaanbieder geleden schade of letsel indien deze schade of dit letsel te wijten is aan grove
schuld of nalatigheid van de stagiair.
De stagiair is verplicht om voor de tijdsduur van de stageperiode een verzekering af te
sluiten (tenzij al afgesloten) voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid voor
particulieren.
De Universiteit Twente aanvaardt geen aansprakelijkheid anders dan die welke uit hoofde
van de door haar gesloten WA-verzekering wordt aanvaard en tot een maximum dat door
de betreffende verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.
Artikel 14.
Deze overeenkomst kan worden gewijzigd na overleg tussen de stagebiedende organisatie
de opleiding Onderwijskunde en de stagiair en na overeenstemming is bereikt over de
wijzigingen.
Artikel 15.
Bijzondere bepalingen:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Aldus in drievoud opgemaakt en getekend,
Datum

Stempel BOZ

Handtekening student

Handtekening externe
begeleider
Handtekening interne
(UT) begeleider
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