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OVEREENKOMST MAATSCHAPPELIJKE STAGE  
 

 

Instelling/organisatie: 

(hierna te noemen stagebieder) 

 

Adres:  

Postcode:    

Vertegenwoordigd door:  

(naam en functie) 

 

Telefoon:  

Email:  

 

School: 

(hierna te noemen school) 

 

Adres:  

Postcode:  Plaats:  

Naam stagedocent/ 

contactpersoon: 

 

Telefoon:  

Email:  

 

Stageleerling: 

(hierna te noemen MaS leerling) 

 

Adres:  

Postcode:  Plaats:  

Telefoon:  

Email:  

Geboortedatum:  

Naam klas:  

Naam ouder/verzorger:  

 

Korte omschrijving  

werkzaamheden: 

 

 

 

Begindatum MaS:  

Einddatum MaS:  

Overeengekomen periode 

en aantal stage-uren: 

 

Stagevorm en werktijden1  

 

1 De werktijden dienen te vallen binnen het kader van de arbeidstijdenwet en de nadere regeling kinderarbeid. 
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Afspraken met betrekking tot de maatschappelijke stage  

 
 

1. De genoemde MaS leerling zal voor de genoemde stagebieder werkzaamheden gaan verrichten als genoemd 

op pagina 1 van deze overeenkomst. 

2. De leerling zal werken onder de verantwoordelijkheid van de stagebegeleider van de organisatie, zoals 

genoemd op pagina 1 van deze overeenkomst. In overleg wordt de inhoud en frequentie van de begeleiding 

bepaald.  

3. De stagebieder zorgt voor de introductie in de organisatie en helpt de leerling in het omgaan met anderen in 

de werksituatie. Hij/Zij begeleidt de leerling bij de uitvoering van de stage en ziet erop toe dat vooraf gestelde 

doelen zo goed mogelijk bereikt worden. Indien de leerling niet goed functioneert of op welke manier dan ook 

in gebreke blijft, neemt de stagebegeleider contact op met de school van de leerling. 

4. De leerling is via de school verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Ongevallenrisico. 

5. Met betrekking tot geldelijke vergoedingen geldt het volgende: 

 De leerling heeft geen recht op een reiskostenvergoeding vanuit de organisatie. 

 De leerling heeft geen recht op een stagevergoeding. 

6. In geval van verhindering (ziekte, bijzondere omstandigheden) zal de leerling zo spoedig mogelijk de 

stagebieder en de stagedocent op de hoogte brengen. 

7. De leerling is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen, voorschriften en regels die in de organisatie van 

toepassing zijn met betrekking tot veiligheid, orde en gezondheid. Dit is ook van toepassing voor kleding en 

werkhouding. 

8. Met betrekking tot privacy gevoelige gegevens is de leerling gebonden aan een geheimhoudingsplicht, die 

zowel tijdens als na het uitoefenen van de maatschappelijke stage van toepassing is.  

9. Het waarborgen van de veiligheid van de leerling is noodzakelijk. De organisatie houdt zich aan de voor de 

organisatie geldende ARBO regelgeving en de regeling Arbeidsbesluit Jeugdigen. 

10. Deze stageovereenkomst zal door geen der partijen zonder overleg voortijdig worden afgebroken, doch zal 

worden beëindigd: 

 aan het eind van de stageperiode; 

 als alle partijen dit wenselijk achten; 

 als de organisatie niet meer haar medewerking aan de maatschappelijke stage kan verlenen omdat 

de leerling onwenselijk gedrag vertoont, echter altijd eerst nadat overleg met de stagecoördinator 

heeft plaatsgevonden; 

 als de school van mening is dat de afspraken met de organisatie over het stageprogramma niet 

worden uitgevoerd zoals is overeengekomen, echter altijd eerst nadat overleg met de organisatie 

heeft plaatsgevonden. 

 

Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek, noch een arbeidsverhouding in de zin van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.  
 

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend; 

 

Datum: …………………. 

 

Namens de instelling/organisatie:   Namens de school: 

(naam)      (naam) 

 
…………………………………    ……………………………….. 

(Handtekening)      (Handtekening) 

 
De stagiair(e):      De ouder/verzorger: 

(naam)       (naam) 

 
………………………………     …………………………….. 

(Handtekening)      (Handtekening) 

 


