Standaard stageovereenkomst voor niet-EU/-EERstudenten
als bedoeld in artikel 1f van het BuWav1
Een kopie van het paspoort en indien van toepassing2 de verblijfsvergunning moeten aangehecht zijn aan deze overeenkomst.
Deze overeenkomst moet aanwezig zijn in de administratie van de Nederlandse onderwijsinstelling en stagewerkgever.
Deze stageovereenkomst is alleen geldig in de periode van (dag/maand/jaar)

tot en met

Mocht er, door ziekte of anderszins, iets wijzigen in de stageduur, dan dient dit in een aanvullende verklaring te worden
toegevoegd aan deze overeenkomst, tripartiet getekend.

Informatie stagiair
Naam:

Geboortedatum:
V-nummer3:
Studentnummer:
Telefoon:
E-mailadres:
Adres:
Opleiding en specialisatie:

Informatie Nederlandse onderwijsinstelling
Naam instelling:
Adres instelling:
Faculteit:
Naam contactpersoon:
Telefoon contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:

1

Deze stageovereenkomst is opgesteld door EP-Nuffic in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Inspectie SZW en het UWV.
Deze stageovereenkomst geldt ook voor studenten met de Kroatische nationaliteit.
3
Niet van toepassing bij studenten met Kroatische nationaliteit.
2

.

Informatie stagewerkgever
Naam stagewerkgever:
Adres stagewerkgever:
Naam contactpersoon:
Telefoon contactpersoon:
E-mailadres:

Stageovereenkomst
Artikel 1: Verblijfsrecht stagiair
Hierbij verklaart de non-EU/EER stagiair dat hij/zij:
1. gedurende de looptijd van deze overeenkomst ingeschreven staat als student bij een Nederlandse onderwijsinstelling;
2. een geldige verblijfsvergunning voor verblijfsdoel studie4 heeft voor ten minste de duur van de stage.

De Nederlandse onderwijsinstelling, stagewerkgever en stagiair komen het volgende overeen:

Artikel 2: Duur stage
De stageperiode loopt van
De stage betreft

(dag/maand/jaar) tot en met

(dag/maand/jaar).

uur per week.

Artikel 3: Doel stage
Het doel van deze stage is om de student ervaring te laten opdoen met de praktische toepassing van theoretische kennis die
hij of zij reeds heeft verworven en het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. In de bijlage zijn taken, verantwoordelijkheden en leerdoelen vastgelegd aansluitend op het niveau en competenties van de stagiair. Deze overeenkomst is daarom
geen arbeidscontract. Deze stage is bij uitstek gericht op leren en niet op werken.5

Artikel 4: Vergoedingen
De stagiair ontvangt stagevergoeding.
Ja, deze bedraagt €
Nee

per

.6

per

.

De stagiair ontvangt reiskostenvergoeding.
Ja, deze bedraagt €
Nee

Van een eventuele tegemoetkoming in de reis- en/of verblijfkosten zijn de daartoe strekkende regelingen van de
stagewerkgever

4

van toepassing.

Zie voetnoot 2 voor studenten met Kroatische nationaliteit.
Zie Kamervragen van het lid Hamer (PvdA); nummer 2013Z18931.
6
Als de stagevergoeding meer dan €150 bruto per maand bedraagt, is de stagiair verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten.
5

Artikel 5: Werktijden en verlof
Als uitgangspunt geldt een werkweek van
De werktijden zijn van

tot

De stagiair heeft recht op

dagen verlof.

uur per week gemiddeld over het hele jaar.
.

Artikel 6: Onderlinge afspraken
De stagiair neemt alle regelingen van de stagewerkgever in acht.
De stagewerkgever verschaft de stagiair de noodzakelijke faciliteiten om zijn/haar taken uit te voeren en leerdoelen te bereiken.
De stagiair is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van zijn of haar activiteiten tijdens de stage bij de stagewerkgever
indien deze daarom verzoekt.
De schriftelijke rapportage zal aan de stagewerkgever worden aangeboden voordat deze wordt overhandigd aan de
Nederlandse onderwijsinstelling.

Artikel 7: Geschillen
De stagiair zal de stagewerkgever als eerste benaderen in geval van een geschil.
Indien het geschil niet minnelijk kan worden opgelost tussen de stagewerkgever en de stagiair zal het worden voorgelegd
aan de Nederlandse onderwijsinstelling teneinde te trachten een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Artikel 8: Begeleiding en evaluatie
De Nederlandse onderwijsinstelling en stagewerkgever zullen beiden stagebegeleiders aanwijzen die verantwoordelijk zijn
voor de begeleiding van de stagiair.
Indien er problemen ontstaan zullen beide stagebegeleiders contact met elkaar opnemen. Er is een tussentijdsevaluatiemoment en een eind-evaluatiemoment. Het is aan de partijen onderling hoe deze evaluaties vorm krijgen.
Aan het eind van de stage dient de Nederlandse onderwijsinstelling een rapportage te ontvangen van de stagiair. De stagewerkgever ontvangt ook een exemplaar van deze rapportage
De stagewerkgever zal de stagiair een evaluatie van zijn/haar stage aanbieden.

Artikel 9: Einde en beëindiging van de stage
1. De stage eindigt:
a. Na de periode als bedoeld in artikel 2.
b. Wanneer de stagiair zijn/haar studie aan de Nederlandse onderwijsinstelling beëindigt.
c. Wanneer alle partijen instemmen met beëindiging van de stage.
d. Wanneer de stagiair overlijdt.
e. Bij faillissement, surseance of ontbinding van de stagewerkgever.

2. De stagewerkgever kan deze overeenkomst beëindigen, na overleg met de stagiair en de Nederlandse onderwijsinstelling:
a. Wanneer de stagebegeleider vaststelt dat de stagiair de regelingen van de stagewerkgever of de aanwijzingen van de
stagebegeleider niet opvolgt.
b. Wanneer de stagiair de afspraken met betrekking tot geheimhouding als bedoeld in artikel 3, niet naleeft.
c. Wanneer de stagiair zich zodanig gedraagt dat van de stagewerkgever redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dit te
accepteren. De stagewerkgever stelt de Nederlandse onderwijsinstelling op de hoogte van elke beëindiging van de stage.
3. De Nederlandse onderwijsinstelling kan deze overeenkomst beëindigen, na overleg met de Nederlandse onderwijsinstelling, de stagiair en de stagewerkgever, wanneer de Nederlandse onderwijsinstelling vaststelt dat de stage niet voldoet
aan de leerdoelen en/of de taken neergelegd in deze overeenkomst, dan wel van de stagiair redelijkerwijs niet kan worden
gevraagd de stage voort te zetten. De Nederlandse onderwijsinstelling stelt de stagewerkgever op de hoogte van elke
beëindiging van de stage.

Artikel 10 : Algemene bepalingen
1. Afwijking van de artikelen van deze overeenkomst is slechts mogelijk bij nadere schriftelijke overeenkomst tussen de
onderwijsbegeleider, de studentstagiair en de stagebegeleider.
2. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Ondertekening
De ondergetekenden bevestigen dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam onderwijsinstelling:
Plaats en datum:
Handtekening:

Naam stagebiedende organisatie:
Plaats en datum:
Handtekening:

Naam studentstagiair:
Plaats en datum:
Handtekening:

