Stagecontract. Uiterlijk ingeleverd maandag 7 oktober
Stagegever:
Stagedocent:

Stagebegeleider:

Ondergetekenden:
De stagegever:
Adres:

Het bedrijf of de instelling bij wie de stage doorlopen wordt.
Docent van de school, waarop de stagiair(e) is ingeschreven en
belast met de begeleiding van de stagiair(e) tijdens de stage
en de contacten met de stagebegeleider.
Degene die belast is met de begeleiding van de stagiair(e), de
contacten met de stagedocent en werkzaam is bij de stagegever.

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode: ………………..……………… Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………..……………….
Telefoon: …………………………………. E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….………………………………
De onderwijsinstelling:

Sprengeloo, Chr. School voor VMBO
Sprengenweg 81, Postbus 2939 7301 EH Apeldoorn
tel. 055-3575300, fax. 055-3559524

verklaren te zijn overeengekomen dat de stagiair(e):
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode: ………………….……………… Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………….….……
Geboren: …………………………….……. te: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
in de gelegenheid wordt gesteld door de stagegever, praktische ervaring op te doen,
in het kader van de beroepsgerichte stage dan wel de LOB-stage.
De stagegever wijst als leerwerkbegeleider aan: ………………………………………………………………………………………….………..……
De onderwijsinstelling wijst als stagebegeleider aan: …………………………………………………………………………….…………………

De stage vindt plaats van 28-10-2019 t/m 8-11-2019

1

Stageafspraken
1. De stagegever zal de stagiair(e) slechts werkzaamheden opdragen die strekken tot zijn
onderricht.
2. De onderwijsinstelling en de stagegever komen overeen hoe de stage zal worden
ingericht. Het stageprogramma kan slechts in onderlinge overeenstemming worden
gewijzigd.
3. De stagiair(e) is verplicht de binnen de organisatie van de stagegever geldende regels in
het belang van de orde, veiligheid en gezondheid en geheimhouding in acht te nemen.
4. De onderwijsinstelling ziet toe dat de stagiair(e) verzekerd is tegen financiële risico's
van ongevallen en van wettelijke aansprakelijkheid.
5. De dagelijkse leertijd voor de stagiair(e) is in overeenstemming met de arbeidstijd
welke geldt voor de afdeling waar hij geplaatst is, tenzij dit anders is overeengekomen
en voor zover niet in strijd met de arbeidswetgeving met betrekking tot jeugdigen.
6. Van absentie en terugkomst stelt de stagiair(e) de stagebegeleider en stagedocent zo
spoedig mogelijk in kennis.
7. De partijen zullen gegevens die hen bij deze samenwerking ter kennis komen wederzijds
vertrouwelijk behandelen.
8. Na voorafgaand overleg verschaft de stagegever de stagedocent toegang tot alle
plaatsen waar de stage plaatsvindt.
9. De stagedocent bezoekt, afhankelijk van de tijdsduur van de stage, een of meerdere
malen de stagegever.
De stagedocent bespreekt met de stagebegeleider het verloop en de resultaten van de
stage. De stagiair(e) kan hierbij aanwezig zijn.
Aan het eind van de stage vindt er een evaluatie plaats, het resultaat ervan wordt
vastgelegd in een beoordelingsrapport.
10. De stage kan door partijen in onderlinge overeenstemming worden onderbroken,
verlengd of verkort.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt

Leerwerkbegeleider

Leerling

Ouder/verzorger

Datum:

Datum:

Datum:

Naam:

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:
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Stagecontract
Stagegever:
Stagedocent:

Stagebegeleider:

Ondergetekenden:
De stagegever:
Adres:

het bedrijf of de instelling bij wie de stage doorlopen wordt.
docent van de school, waarop de stagiair(e) is ingeschreven en
belast met de begeleiding van de stagiair(e) tijdens de stage
en de contacten met de stagebegeleider.
degene die belast is met de begeleiding van de stagiair(e), de
contacten met de stagedocent en werkzaam is bij de stagegever.

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode: ………………..……………… Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………..……………….
Telefoon: …………………………………. E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….………………………………
De onderwijsinstelling:

Sprengeloo, Chr. School voor VMBO
Sprengenweg 81, Postbus 2939 7301 EH Apeldoorn
tel. 055-3575300, fax. 055-3559524

verklaren te zijn overeengekomen dat de stagiair(e):
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode: ………………….……………… Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………….….……
Geboren: …………………………….……. te: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
in de gelegenheid wordt gesteld door de stagegever, praktische ervaring op te doen,
in het kader van de beroepsgerichte stage dan wel de LOB-stage.
De stagegever wijst als stagebegeleider aan: ………………………………………………………………………………………….………..……
De onderwijsinstelling wijst als stagedocent aan: …………………………………………………………………………….…………………

De stage vindt plaats van 28-10-2019 t/m 8-11-2019
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Stageafspraken
10. De stagegever zal de stagiair(e) slechts werkzaamheden opdragen die strekken tot zijn
onderricht.
11. De onderwijsinstelling en de stagegever komen overeen hoe de stage zal worden
ingericht. Het stageprogramma kan slechts in onderlinge overeenstemming worden
gewijzigd.
12. De stagiair(e) is verplicht de binnen de organisatie van de stagegever geldende regels in
het belang van de orde, veiligheid en gezondheid en geheimhouding in acht te nemen.
13. De onderwijsinstelling ziet toe dat de stagiair(e) verzekerd is tegen financiële risico's
van ongevallen en van wettelijke aansprakelijkheid.
14. De dagelijkse leertijd voor de stagiair(e) is in overeenstemming met de arbeidstijd
welke geldt voor de afdeling waar hij geplaatst is, tenzij dit anders is overeengekomen
en voor zover niet in strijd met de arbeidswetgeving met betrekking tot jeugdigen.
15. Van absentie en terugkomst stelt de stagiair(e) de stagebegeleider en stagedocent zo
spoedig mogelijk in kennis.
16. De partijen zullen gegevens die hen bij deze samenwerking ter kennis komen wederzijds
vertrouwelijk behandelen.
17. Na voorafgaand overleg verschaft de stagegever de stagedocent toegang tot alle
plaatsen waar de stage plaatsvindt.
18. De stagedocent bezoekt, afhankelijk van de tijdsduur van de stage, een of meerdere
malen de stagegever.
De stagedocent bespreekt met de stagebegeleider het verloop en de resultaten van de
stage. De stagiair(e) kan hierbij aanwezig zijn.
Aan het eind van de stage vindt er een evaluatie plaats, het resultaat ervan wordt
vastgelegd in een beoordelingsrapport.
11. De stage kan door partijen in onderlinge overeenstemming worden onderbroken,
verlengd of verkort.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt

Leerwerkbegeleider

Leerling

Ouder/verzorger

Datum:

Datum:

Datum:

Naam:

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:
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Stagecontract
Stagegever:
Stagedocent:

Stagebegeleider:

Ondergetekenden:
De stagegever:
Adres:

het bedrijf of de instelling bij wie de stage doorlopen wordt.
docent van de school, waarop de stagiair(e) is ingeschreven en
belast met de begeleiding van de stagiair(e) tijdens de stage
en de contacten met de stagebegeleider.
degene die belast is met de begeleiding van de stagiair(e), de
contacten met de stagedocent en werkzaam is bij de stagegever.

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode: ………………..……………… Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………..……………….
Telefoon: …………………………………. E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….………………………………
De onderwijsinstelling:

Sprengeloo, Chr. School voor VMBO
Sprengenweg 81, Postbus 2939 7301 EH Apeldoorn
tel. 055-3575300, fax. 055-3559524

verklaren te zijn overeengekomen dat de stagiair(e):
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode: ………………….……………… Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………….….……
Geboren: …………………………….……. te: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
in de gelegenheid wordt gesteld door de stagegever, praktische ervaring op te doen,
in het kader van de beroepsgerichte stage dan wel de LOB-stage.
De stagegever wijst als stagebegeleider aan: ………………………………………………………………………………………….………..……
De onderwijsinstelling wijst als stagedocent aan: …………………………………………………………………………….…………………

De stage vindt plaats van 28-10-2019 t/m 8-11-2019
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Stageafspraken
19. De stagegever zal de stagiair(e) slechts werkzaamheden opdragen die strekken tot zijn
onderricht.
20. De onderwijsinstelling en de stagegever komen overeen hoe de stage zal worden
ingericht. Het stageprogramma kan slechts in onderlinge overeenstemming worden
gewijzigd.
21. De stagiair(e) is verplicht de binnen de organisatie van de stagegever geldende regels in
het belang van de orde, veiligheid en gezondheid en geheimhouding in acht te nemen.
22. De onderwijsinstelling ziet toe dat de stagiair(e) verzekerd is tegen financiële risico's
van ongevallen en van wettelijke aansprakelijkheid.
23. De dagelijkse leertijd voor de stagiair(e) is in overeenstemming met de arbeidstijd
welke geldt voor de afdeling waar hij geplaatst is, tenzij dit anders is overeengekomen
en voor zover niet in strijd met de arbeidswetgeving met betrekking tot jeugdigen.
24. Van absentie en terugkomst stelt de stagiair(e) de stagebegeleider en stagedocent zo
spoedig mogelijk in kennis.
25. De partijen zullen gegevens die hen bij deze samenwerking ter kennis komen wederzijds
vertrouwelijk behandelen.
26. Na voorafgaand overleg verschaft de stagegever de stagedocent toegang tot alle
plaatsen waar de stage plaatsvindt.
27. De stagedocent bezoekt, afhankelijk van de tijdsduur van de stage, een of meerdere
malen de stagegever.
De stagedocent bespreekt met de stagebegeleider het verloop en de resultaten van de
stage. De stagiair(e) kan hierbij aanwezig zijn.
Aan het eind van de stage vindt er een evaluatie plaats, het resultaat ervan wordt
vastgelegd in een beoordelingsrapport.
12. De stage kan door partijen in onderlinge overeenstemming worden onderbroken,
verlengd of verkort.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt

Leerwerkbegeleider

Leerling

Ouder/verzorger

Datum:

Datum:

Datum:

Naam:

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:
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Christelijk school voor VMBO
Sprengenweg 81
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn
T (055) 35 75 300
F (055) 35 59 524
www.sprengeloo.nl
info@sprengeloo.nl
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