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Overeenkomst Maatschappelijke Stage 

In het derde leerjaar vervullen de leerlingen van het Wolfert Lyceum de wettelijk verplichte  
maatschappelijke stage (MaS). De leerling maakt tijdens deze stage kennis met 
vrijwilligerswerk en ervaart wat hij of zij voor de maatschappij kan betekenen. 

Ondergetekenden, 

Naam school    : Wolfert Lyceum te Bergschenhoek 
Hierna te noemen ‘school’ 

en 

naam stage verlenende instantie : 

adres     : 

postcode en plaats   : 

telefoonnummer   : 

vertegenwoordigd door  : 

in de functie van   : 

e-mailadres    : 
hierna te noemen ‘stage verlener’ 

en 

naam stagiair(e)   : 

klas     : 

leerling nummer   : 

adres     : 

postcode en woonplaats  : 

telefoonnummer in noodgeval : 
hierna te noemen ‘stagiair(e) 
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verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 
De teamleider/leerlingbegeleider heeft de stageplek goedgekeurd. 
De stagiair(e) mag pas beginnen met de stage als een exemplaar van dit contract is 
ondertekend door de teamleider/leerlingbegeleider.  

Artikel 2 
De getekende overeenkomst wordt ingeleverd bij de receptie 
Ook de stage verlener ontvangt een getekend exemplaar. 

Artikel 3 
De stagiair(e) wordt bij de stage verlener begeleid door een stagebegeleider en op school 
door de teamleider/leerlingbegeleider. 

Artikel 4 
De stage wordt uitgevoerd op tijdstippen die in overleg worden bepaald. Stage binnen  
schooltijd mag alleen na toestemming van de teamleider/leerlingbegeleider. 

Artikel 5 
De stagiair(e) volgt bij de stage verlener de aanwijzingen van stagebegeleider op. 

Artikel 6 
De stage verlener zorgt dat werkplek en werksituatie van de stagiair(e) voldoen aan de 
geldende (arbo)wet- en regelgeving. 

Artikel 7 
De stagiair(e) houdt zich in het belang van orde, veiligheid en gezondheid aan de door de 
stage verlener gestelde gedragsregels. 

Artikel 8 
De stagiair(e) is verplicht tot geheimhouding van wat hem/haar gedurende de stageperiode 
ter kennis is genomen en waarvan hij/zij redelijkerwijs behoort te weten dat het van 
vertrouwelijke aard is. 

Artikel 9 
De school heeft een schoolongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Deze verzekeringen gelden ook tijdens de werkzaamheden van de stagiair(e). 

Artikel 10 
De stagiair(e) zal geen vergoeding ontvangen voor het vervullen van de stage. 

Artikel 11 
De stage verlener geeft aan het eind van de stage een beoordeling op het daarvoor 
bestemde formulier.  
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Inhoud van de stage 
 
 

 

Plaats waar de stage vervuld wordt  
 
 

 

Dagen en tijden waarop de stage vervuld wordt 
 
 

 

 

Aldus overeengekomen en getekend: 

Stage verlener Stagiair(e) Ouders/verzorgers stagiair(e)  
Naam: Naam: Naam: 

 
 

Datum: 
 

Datum: Datum: 

Plaats: 
 
 

Plaats: Plaats: 

Handtekening:  Handtekening:  Handtekening: 
 
 
 

Akkoord teamleider/leerlingbegeleider: 
 
 
 

 

 


