
Stagecontract Bedrijfsstage VMBO 3 GL/TL (mavo) 2017-2018 
 

 
  

  Boterdorpseweg 19  
  2661 AB  Bergschenhoek  
  Tel: 010-340 14 70 
  vmbo@wolfert.nl  

   
  Contactpersoon: stagecoördinator leerjaar 3 GL/TL (mavo), de heer R. Groenenberg (RGR)  
  Email: rgr@wolfert.nl , Telefoonnummer: 010-3401470.  

    
Gegevens leerling: 
 
Naam leerling:  .................................................................................................... 
Klas:    .................................................................................................... 
Adres:                                    ……………………………………………………………………….. 
Postcode/woonplaats:           ……………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:  .................................................................................................... 
E-mailadres:   .................................................................................................... 

 
Gegevens stageadres: 

 
Naam bedrijf/instelling: .................................................................................................... 
Adres:               .................................................................................................... 
Postcode en plaats:  .................................................................................................... 
Contactpersoon/stagebegeleider: ............................................................................................. 
Telefoon/faxnummer:             .................................................................................................... 
E-mailadres:                          ……………………………………………………………………….. 

 
Aanwezigheid: 

 
De leerling zal voor zijn/haar stage op de volgende dagen/dagdelen aanwezig zijn: 

 
  Datum             Ochtend Middag         Avond          Tijdstip 
 
Maandag ...........  ..........  .........          ……….         van ...... tot ...... uur 
Dinsdag ...........  ..........  .........          ……….         van ...... tot ...... uur 
Woensdag ...........  ..........  .........          ……….         van ...... tot ...... uur 
Donderdag ...........  ..........  .........          ……….         van ...... tot ...... uur 
Vrijdag            ...........             ..........  .........            ………          van ...... tot ...... uur 
Zaterdag         ………            ……...             ……..           ……….          van ….. tot ….. uur 
Zondag           ………            ………            ………          ………           van ….. tot ….. uur 
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De stagebegeleider bij het bedrijf/de instelling en de leerling spreken het volgende af: 

Artikel 1 

De leerling zal met ingang van: .....................(datum ingang overeenkomst) voor bepaalde tijd 
activiteiten verrichten. De activiteiten zullen bestaan uit o.a.  

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 
 
Artikel 2 
De leerling verricht bovengenoemde activiteiten eenmalig gedurende de periode van: 
………………………t/m…………………………. (stagedata noemen) 
 
Totaal aantal stagedagen: maximaal 2 weken (10-14 dagen)  

Artikel 3 

In geval van verhindering (bijv. ziekte) van de leerling zal hij/zij zijn stagebegeleider bij het 
bedrijf/ de instelling op de hoogte brengen, alsmede de stagecoördinator op school. 

Artikel 4 

De leerling bepaalt in overleg met de stagebegeleider van het bedrijf/de instelling de inhoud van 
de activiteiten en eventuele afspraken over het eindresultaat. De leerling wordt geïnformeerd 
over het algemeen beleid (conform statuten/huishoudelijk reglement van het bedrijf/de 
instelling). Binnen het vastgestelde beleid kan de leerling eigen initiatief ontplooien. 
 
Artikel 5 
De leerling neemt zijn/haar verantwoordelijkheid voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen 
bij het bedrijf/ de instelling. 
 
Artikel 6 
In geval van geschillen tussen de leerling en de stagebegeleider bij het bedrijf/de instelling 
zullen betrokkenen in onderling overleg proberen de kwestie op te lossen. Leidt onderling 
overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan wordt het geschil voorgelegd aan de 
stagecoördinator van Wolfert PRO. 
 
Artikel 7 
De organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten. 
Voor de leerling is een ongevallenverzekering afgesloten. 
 
Artikel 8 
De leerling gaat akkoord met de plicht tot geheimhouding met betrekking tot privacygevoelige 
informatie die hem/haar ter ore komt tijdens het uitoefenen van het zijn/haar stage. 
 
Namens het bedrijf/de instelling:       De leerling: De stagecoördinator: 
(naam)                                               (naam)                                    (naam) 
……………………………..  ……………………………. …………………………… 
 
Handtekening:   Handtekening:  Handtekening: 
 ……………………………..  ………………………… ..…………………………. 
 
Datum: ……………………..              Ruimte voor schoolstempel:  
 
1 Exemplaar van het stagecontract voor het stagebedrijf/de instelling. 2  Exemplaar van het stagecontract voor de stagecoördinator 
van Wolfert PRO. 3 Een exemplaar is voor de leerling/student.  

 


