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MODEL STAGEOVEREENKOMST 
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Ondergetekenden: 

1. ………………………………………………………………… (naam organisatie of instelling), gevestigd te  
………………………………………………………………… (straatnaam, huisnummer) 

…………………………………………………………………………………  (postcode, plaatsnaam),  

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

 ………………………………………………………………… (naam), 

…………………………………………………………………………………. (functie), 

…………………………………………………………………………………..  (tel.nr./mobiel nr.), 

…………………………………………………………………………………..  (e-mailadres),  

hierna: de stageverlener , 

en 

2. ………………………………………………………………………………… (naam student), wonende te  

………………………………………………………………………………… (straatnaam, huisnummer), 

………………………………………………………………………………… (postcode, plaatsnaam), 

…………………………………………………………………………………     (tel.nr./mobiel nr.), 

…………………………………………………………………………………..   (e-mailadres),  

………………………………………………………………………………… (studentnummer),   

hierna: de student, 

en 

3. Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gevestigd te Arnhem, aan de Ruitenberglaan 31 
(6802 EJ), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

……………………………………………………………………………… (stagecoördinator),  

 ……………………………………………………………………………… (tel.nr/mobiel nr.), 

……………………………………………………………………………… (e-mailadres), 

hierna: de HAN,  
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Verklaren te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 Algemeen 
1.1 Ten behoeve van zijn opleiding loopt de student stage bij de stageverlener. In het kader van deze 

stage verricht de student stagewerkzaamheden. Deze werkzaamheden kwalificeren niet als 
arbeid in de zin van artikel 7:610 BW. 

1.2 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst niet te gelden heeft als een 
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 e.v. BW, zodat de student niet wordt aangemerkt 
als werknemer.  

1.3 De student doet hierbij afstand van ieder recht dat hij mogelijk zou kunnen doen gelden om te 
stellen dat deze overeenkomst beschouwd moet worden als een arbeidsovereenkomst. 

Artikel 2 Stageperiode, inhoud stage en studiebelasting 

2.1  De student loopt in het kader van de opleiding ………………………………………………………. 

van ……………………………..tot …………………………………………stage bij de stageverlener. 

2.2  De stageperiode omvat een totale studiebelasting van……………….uur. De stageonderdelen 
hebben een gezamenlijke studielast van … studiepunten en zijn in de onderwijs- en 
examenregeling 20..-20.. beschreven onder de onderwijseenheden ….., ….. en …. 

2.3 Bij relevante wijzigingen van de onderwijs- en examenregeling gedurende de looptijd van deze 
 overeenkomst is de HAN verplicht de stageverlener hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte te 
brengen. De gewijzigde onderwijseenheden komen in plaats van de oorspronkelijke 
onderwijseenheden zoals beschreven in het vorige lid. De stageverlener zal de student in de 
gewijzigde leerdoelen faciliteren. 

Artikel 3 Begeleiding 

3.1 De student wordt vanuit de stageverlener begeleid door  

…………………………………………………. (naam, functie), hierna: de stagebegeleider, 

en vanuit de HAN door 

…………………………………………………. (naam, functie), hierna: de stagedocent. 

Artikel 4 Tijden 
4.1  De tijden waarop de student stagewerkzaamheden verricht worden in onderling overleg tussen 

de student en de stageverlener bepaald. In principe wordt de student geacht ….uur per week 
aanwezig te zijn gedurende de duur van de stage. Bij de vaststelling van de werktijden wordt 
rekening gehouden met het volgen van onderwijsbijeenkomsten van de opleiding door de 
student. 

4.2 De stageverlener stelt de student in de gelegenheid om gedurende de stage de benodigde 
activiteiten te verrichten die de HAN aan de stage stelt en die de student in het kader van deze 
overeenkomst geacht wordt te doen.  

Artikel 5 Verrichten stagewerkzaamheden 
5.1 De student zal alle door of namens de stagebegeleider in redelijkheid op te dragen 

stagewerkzaamheden naar goed vermogen uitvoeren.  
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5.2 De student zal voorschriften, aanwijzingen en regels, welke voor de werknemers van de 
stageverlener gelden, in acht nemen. 

5.3     De stageverlener biedt de student een veilige werkplek en beschermt de student tegen (seksuele) 
intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie op de werkplek. De student stelt de 
stagebegeleider en de stagedocent onverwijld op de hoogte indien hiervan sprake is. 

5.4 De student draagt tijdens zijn stage geen eindverantwoordelijkheid. Deze zal te allen tijde 
berusten bij de stageverlener.  

[OPTIONEEL] 

5.5  Op de stageverlener is de CAO …………………………………………. van toepassing. 

Artikel 6 Evaluatie en beoordeling  
6.1 De stagebegeleider evalueert aan het eind van de stage (eventueel aan de hand van de 

tussentijdse evaluaties) de competentieontwikkeling van de student en stelt de stagedocent op de 
hoogte van zijn bevindingen. In de beoordeling van de stage, welke een exclusieve 
verantwoordelijkheid van de HAN blijft, wordt de evaluatie van de competentieontwikkeling door 
de stagebegeleider nadrukkelijk meegenomen.  

Artikel 7 Vergoedingen 
7.1 De student ontvangt van de stageverlener een stagevergoeding: 

ja, nl ………………………………………………………./ nee (doorhalen wat niet van toepassing is). 

7.2  De student ontvangt van de stageverlener een reiskostenvergoeding: 

ja, nl………………………………………………………../nee (doorhalen wat niet van toepassing is). 

7.3  De student ontvangt van de stageverlener andere vergoedingen: 

ja, nl……………………………………………………….. /nee (doorhalen wat niet van toepassing is). 

7.4  De in artikel 7.1 tot en met 7.3 bedoelde vergoeding(en) word(t)(en) wekelijks/maandelijks 
uitgekeerd (doorhalen wat niet van toepassing is). 

7.5  Indien de stageverlener een vergoeding uitkeert, meldt deze de student aan bij de belastingdienst 
en, indien noodzakelijk, het UWV WERKbedrijf. 

7.6     Indien de student vergoeding(en) ontvangt van de stageverlener en in dit kader het BSN-nummer 
van de student noodzakelijk is, zal de student het BSN-nummer, op verzoek van de 
stageverlener, aan de stageverlener verstrekken. De stageverlener zal bij het gebruik van het 
BSN-nummer van de student te allen tijde de (privacy)wetgeving in acht nemen.      

Artikel 8 Geheimhouding 
8.1  De student bewaart zowel tijdens als na de stage geheimhouding betreffende alle informatie die 

ofwel als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel, blijkend uit de aard van de informatie, in 
redelijkheid geacht mag worden vertrouwelijk te zijn. 

8.2 De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien en voor zover de student aantoont dat: 

a. de student vóór het verstrekken van de hierboven bedoelde informatie reeds bekend was met
die informatie; of

b. die informatie op legale wijze bekend gemaakt is/wordt buiten verantwoordelijkheid van de
student; of
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c. die informatie op rechtmatige wijze verkregen is/werd van een derde die de bevoegdheid 
heeft/had deze informatie te geven; of 

d. de geheimhouding van die informatie door een schriftelijke verklaring van de stageverlener is 
opgeheven; of 

e. die informatie door de student op grond van een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of op 
last van de overheid of een overheidsinstelling openbaar gemaakt moet worden, met dien 
verstande dat de student de stageverlener dan eerst zal informeren over een dergelijke 
verplichting (voor zover toegestaan). 

8.3  De geheimhoudingsverplichting is voorts niet van toepassing op de volgende onderdelen in 
verband met een goede taakuitvoering van de HAN: 

a. De stagedocent en de beoordelaars die de student vanuit de HAN beoordelen dienen de door 
de student gemaakte verslagen, rapporten, thesis etc. in te kunnen zien ten behoeve van de 
beoordeling van de student in het kader van de opleiding. De stagedocent en beoordelaars zijn 
verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen, 
voor zover deze verplichting uit de aard van de zaak volgt, waarvan de stagedocent en 
beoordelaars het vertrouwelijke karakter behoren te begrijpen, of dit hen uitdrukkelijk is opgelegd.   

b. De stageverslagen en/of thesis dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor de HAN in het 
kader van een onderwijsvisitatie ten behoeve van de (her)accreditatie van de opleiding. Dit 
betekent dat de door de student gemaakte verslagen, rapporten, thesis, etc. door de 
visitatiecommissie ingezien kunnen worden, evenals door medewerkers van de HAN die bij de 
visitatie zijn betrokken. Voor de personen die in dit kader het werk van een student inzien geldt 
een geheimhoudingsplicht. De student en de stageverlener verklaren zich ermee bekend, en 
stemmen er mee in, dat de HAN het stage- of afstudeerverslag van de student voor een periode 
van 7 jaar na afronding van de stage beschikbaar dient te houden in het kader van inspectie- en 
(her)accreditatiedoeleinden. 

Voor de bovengenoemde doelen worden het stageverslag en/of de thesis opgenomen in een digitaal 
archief. 

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten  

9.1 Met betrekking tot de bereikte resultaten wordt overeengekomen dat de auteursrechten en 
andere intellectuele eigendomsrechten wel / niet worden overgedragen aan de stageverlener.1 

9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en onderhavig artikel, staat het de HAN vrij om de door de 
student opgedane praktijkervaring en overige informatie die door de stageverlener aan de 
opleiding is verstrekt - geanonimiseerd - te gebruiken voor (niet commercieel) onderzoek en 
onderwijs.  

Artikel 10 Rechten derden en gedragscodes 

10.1 Indien en voor zover het onderzoek dat tot het stageverslag leidt betrekking heeft op onderzoek 
aan/over personen en/of leidt tot de verwerking van persoonsgegevens, zullen zowel de student 
als de stageverlener de daarop toepasselijke (privacy)wetgeving strikt naleven. Alle aldus 
verwerkte gegevens over natuurlijke personen worden gekwalificeerd als vertrouwelijke 
informatie.  

 
1  De auteursrechten met betrekking tot de bereikte resultaten van de stage berusten bij de student, tenzij uitdrukkelijk anders wordt 
overeengekomen. Dit betekent dat bij gewenste overdracht dit duidelijk kenbaar moet worden gemaakt door aankruising van deze 
keuzemogelijkheid.  
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10.2 Het onderzoek zal worden verricht met inachtneming van de volgende gedragscode(s): 

- [gedragscodes invullen] 

-   

 Zowel de student als de stageverlener zullen voornoemde gedragscode(s) strikt naleven. 

10.3 Verzamelde gegevens over natuurlijke personen mogen alleen met derden worden gedeeld met 
inachtneming van de (privacy)wetgeving en het bepaalde in de in het vorige lid gespecificeerde 
gedragscodes (voor zover van toepassing). Toestemming van de betrokkene tot het delen van 
gegevens kan partijen ontslaan uit hun geheimhouding.  

Artikel 11 Eigendommen 
11.1 Alle materialen en alle op schrift gestelde bescheiden, van welke aard dan ook, die aan de 

student ter beschikking zijn gesteld, dan wel via de stageverlener zijn verkregen, zijn en blijven 
eigendom van de stageverlener. Bij beëindiging van de stage, of zoveel eerder als dat door de 
stagebegeleider wordt verlangd, dienen alle eigendommen onmiddellijk aan de stagebegeleider 
te worden geretourneerd. 

Artikel 12 Verlof en afwezigheid 
12.1 Vrije dagen kunnen uitsluitend in overleg met de stagebegeleider worden opgenomen. Het gaat 

erom dat de student stage loopt gedurende het totale aantal uur als genoemd in artikel 2.2.  

12.2      Indien de student niet in staat is om de stagewerkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld wegens 
ziekte of bijzondere omstandigheden, informeert hij bij aanvang van de eerste dag van 
afwezigheid de stagebegeleider. 

12.3      Indien het ernaar uitziet dat de stagewerkzaamheden moeten worden onderbroken wegens 
langdurige afwezigheid neemt de student zo spoedig mogelijk contact op met de stagebegeleider 
en stagedocent om te komen tot afspraken over het al dan niet voortzetten van de stage en de 
daarbij afgesproken condities. Deze worden schriftelijk vastgelegd als aanvulling op deze 
overeenkomst.       

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verzekeringen 
13.1 De stageverlener is aansprakelijk voor (i) letsel of schade die de student tijdens het verrichten 

van de stagewerkzaamheden bij de stageverlener lijdt, en (ii) schade veroorzaakt door de student 
jegens derden tijdens het verrichten van de stagewerkzaamheden bij de stageverlener.  

13.2 De stageverlener zal in het kader van bovengenoemde aansprakelijkheden een verzekering met 
voldoende dekking afsluiten.  

13.3 De student is verplicht zelf een verzekering tegen ziektekosten af te sluiten en wordt aangeraden 
om ook een AVP (aansprakelijkheid Verzekering Particulieren) en ongevallenverzekering af te 
sluiten. 

13.4 De HAN beschikt over een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de 
schade die tijdens en in verband met de stage wordt veroorzaakt door de student aan zaken die 
toebehoren aan of onder beheer en/of verantwoordelijkheid zijn van de stageverlener. 

13.5 Indien sprake is van (i) letsel of schade die de student tijdens het verrichten van de stage-
werkzaamheden bij de stageverlener lijdt of (ii) schade veroorzaakt door de student jegens 
derden tijdens het verrichten van de stagewerkzaamheden bij de stageverlener zal in eerste 
instantie de stageverlener worden aangesproken. Kan de schade genoemd onder (i) of (ii) niet of 
onvoldoende op de stageverlener worden verhaald, dan dient de student zijn eigen particuliere 
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verzekering(en) aan te spreken. Indien deze verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, dan 
zal de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de HAN kunnen worden aangesproken. 

Artikel 14 Einde overeenkomst  

14.1 Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de stageperiode als genoemd in 
artikel 2.1 tot een einde is gekomen.  

14.2 In afwijking van het vorige lid eindigt deze overeenkomst tussentijds, indien: 

- de student niet langer bij de opleiding ………………………………..…van de HAN is 
ingeschreven; 

- zowel de student als de stagedocent van oordeel is dat de door de stageverlener aan de 
student opgedragen stagewerkzaamheden zich onvoldoende verhouden tot de vooraf 
overeengekomen doelen ten behoeve van de competentieontwikkeling van de student en de 
stageverlener na een waarschuwing daartoe niet bereid is gebleken de stagewerkzaamheden 
te wijzigen; 

- zowel de stagebegeleider als de stagedocent van oordeel is dat de student de opgedragen 
stagewerkzaamheden niet naar behoren vervult en de student na een waarschuwing daartoe 
niet bereid is gebleken hieraan alsnog te voldoen; 

-  zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de stageverlener, student of HAN het doen 
voortduren van deze overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd. Een beëindiging 
kan alsdan worden bewerkstelligd door schriftelijke aanzegging en na overleg tussen alle 
partijen.  

Artikel 15 Slotbepaling 

15.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

15.2  In geval van geschillen richt de stageverlener of student zich in eerste instantie tot de 
stagedocent.   

15.3 Indien deze overeenkomst conflicteert met een andere door de student te ondertekenen of 
ondertekende overeenkomst met de stageverlener, prevaleert onderhavige overeenkomst.        

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend,  
 

te …………, ……….. (datum invullen)  

 

............................... (naam) ................................ (functie)  

 

……………………………………………………….(handtekening) 

  

De stageverlener 
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te …………, ……….. (datum invullen)  

 

……………………………………………………….(handtekening) 

   

De student 

 

te …………, ……….. (datum invullen) 

 

............................... (naam) ................................ (functie)  

 

……………………………………………………….(handtekening) 

 

De HAN 

 

 

 

 

 

 
 


	Artikel 1 Algemeen
	1.1 Ten behoeve van zijn opleiding loopt de student stage bij de stageverlener. In het kader van deze stage verricht de student stagewerkzaamheden. Deze werkzaamheden kwalificeren niet als arbeid in de zin van artikel 7:610 BW.
	1.2 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst niet te gelden heeft als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 e.v. BW, zodat de student niet wordt aangemerkt als werknemer.
	1.3 De student doet hierbij afstand van ieder recht dat hij mogelijk zou kunnen doen gelden om te stellen dat deze overeenkomst beschouwd moet worden als een arbeidsovereenkomst.
	Artikel 2 Stageperiode, inhoud stage en studiebelasting
	2.1  De student loopt in het kader van de opleiding ……………………………………………………….
	van ……………………………..tot …………………………………………stage bij de stageverlener.
	2.2  De stageperiode omvat een totale studiebelasting van……………….uur. De stageonderdelen hebben een gezamenlijke studielast van … studiepunten en zijn in de onderwijs- en examenregeling 20..-20.. beschreven onder de onderwijseenheden ….., ….. en ….
	2.3 Bij relevante wijzigingen van de onderwijs- en examenregeling gedurende de looptijd van deze  overeenkomst is de HAN verplicht de stageverlener hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte te brengen. De gewijzigde onderwijseenheden komen in plaats...
	Artikel 3 Begeleiding
	…………………………………………………. (naam, functie), hierna: de stagedocent.
	Artikel 4 Tijden
	Artikel 5 Verrichten stagewerkzaamheden
	Artikel 6 Evaluatie en beoordeling
	Artikel 7 Vergoedingen
	Artikel 8 Geheimhouding
	8.1   De student bewaart zowel tijdens als na de stage geheimhouding betreffende alle informatie die ofwel als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel, blijkend uit de aard van de informatie, in redelijkheid geacht mag worden vertrouwelijk te zijn.
	8.2  De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien en voor zover de student aantoont dat:
	a. de student vóór het verstrekken van de hierboven bedoelde informatie reeds bekend was met die informatie; of
	b. die informatie op legale wijze bekend gemaakt is/wordt buiten verantwoordelijkheid van de student; of
	c. die informatie op rechtmatige wijze verkregen is/werd van een derde die de bevoegdheid heeft/had deze informatie te geven; of
	d. de geheimhouding van die informatie door een schriftelijke verklaring van de stageverlener is opgeheven; of
	e. die informatie door de student op grond van een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of op last van de overheid of een overheidsinstelling openbaar gemaakt moet worden, met dien verstande dat de student de stageverlener dan eerst zal informe...
	8.3  De geheimhoudingsverplichting is voorts niet van toepassing op de volgende onderdelen in verband met een goede taakuitvoering van de HAN:
	a. De stagedocent en de beoordelaars die de student vanuit de HAN beoordelen dienen de door de student gemaakte verslagen, rapporten, thesis etc. in te kunnen zien ten behoeve van de beoordeling van de student in het kader van de opleiding. De stagedo...
	b. De stageverslagen en/of thesis dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor de HAN in het kader van een onderwijsvisitatie ten behoeve van de (her)accreditatie van de opleiding. Dit betekent dat de door de student gemaakte verslagen, rapporten, t...
	Voor de bovengenoemde doelen worden het stageverslag en/of de thesis opgenomen in een digitaal archief.
	Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
	Artikel 10 Rechten derden en gedragscodes
	Artikel 11 Eigendommen
	Artikel 12 Verlof en afwezigheid
	Artikel 13 Aansprakelijkheid en verzekeringen
	13.1 De stageverlener is aansprakelijk voor (i) letsel of schade die de student tijdens het verrichten van de stagewerkzaamheden bij de stageverlener lijdt, en (ii) schade veroorzaakt door de student jegens derden tijdens het verrichten van de stagewe...
	13.2 De stageverlener zal in het kader van bovengenoemde aansprakelijkheden een verzekering met voldoende dekking afsluiten.
	13.3 De student is verplicht zelf een verzekering tegen ziektekosten af te sluiten en wordt aangeraden om ook een AVP (aansprakelijkheid Verzekering Particulieren) en ongevallenverzekering af te sluiten.
	13.4 De HAN beschikt over een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de schade die tijdens en in verband met de stage wordt veroorzaakt door de student aan zaken die toebehoren aan of onder beheer en/of verantwoordelijkheid z...
	13.5 Indien sprake is van (i) letsel of schade die de student tijdens het verrichten van de stage-werkzaamheden bij de stageverlener lijdt of (ii) schade veroorzaakt door de student jegens derden tijdens het verrichten van de stagewerkzaamheden bij de...
	Artikel 14 Einde overeenkomst
	Artikel 15 Slotbepaling

	Ondergetekenden 1: 
	Ondergetekenden 2: 
	undefined: 
	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
	1: 
	2: 
	3: 
	2_2: 
	3_2: 
	4: 
	5: 
	6802 EJ hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
	telnrmobiel nr: 
	undefined_2: 
	Artikel 2 Stageperiode inhoud stage en studiebelasting: 
	De student wordt vanuit de stageverlener begeleid door: 
	De auteursrechten met betrekking tot de bereikte resultaten van de stage berusten bij de student tenzij uitdrukkelijk anders wordt: 
	1_2: 
	en vanuit de HAN door: 


