Maatschappelijke stage overeenkomst
Dit formulier wordt door alle partijen voor akkoord getekend.

Ondergetekenden:
Instelling/organisatie:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordigd door:
(naam en functie)
en
School:

O.R.S. Lek en Linge

Adres:
Plaats:
Culemborg
Vertegenwoordigd door:
(naam en functie)
en
Stagiair(e):
Adres:
Plaats:
Geboortedatum:
Sofi-nummer:
Opleiding/klas:
Ouder/verzorger:
Verplichte bepalingen:
De instelling stelt de leerling in de gelegenheid om in het kader van het
onderwijsprogramma van de school vrijwilligerswerk (maatschappelijke stage) te
doen. De instelling is op de hoogte van de bedoelingen van de maatschappelijke
stage, zoals beschreven op www.maatschappelijkestageculemborg.nl
Afspraken met betrekking tot werktijden maatschappelijke stage:
Werkdagen (ma,di,wo.do,vrij,zat,zon)
Werktijden

Deze afspraken voldoen aan de eisen van de AWT (Arbeidstijdenwet) en de NRK
(Nadere regeling kinderarbeid).
Artikel:
1. Bovengenoemde maatschappelijke stagiair(e) (hierna te noemen: “leerling”)
zal voor [naam organisatie]…………………………………………………………………………..
met ingang van………………tot……………….vrijwilligersactiviteiten gaan verrichten.
2. De leerling zal werken onder de verantwoordelijkheid van de stagebegeleider,
de heer/mevrouw ……………………………………, werkzaam als……………………………..
bij de organisatie. In overleg wordt de inhoud en frequentie van de
begeleiding bepaald.

3. De organisatie draagt zorg voor een gericht inwerkprogramma en informatie
over de organisatie (huishoudelijk reglement e.d.). De organisatie biedt de
leerling voldoende ruimte en mogelijkheden, zodat de leerling zich optimaal
kan ontplooien in de uitvoering van de taken in het kader van de
maatschappelijke stage.
4. De
leerling
is
via
______________
verzekerd
voor
Wettelijke
Aansprakelijkheid en Ongevallenrisico. De Stagebieder heeft voor haar
werknemers en vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
(AVB) afgesloten of is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de
gemeente. De ouder(s)/verzorger(s) hebben ook een verantwoordelijk en zijn
bijvoorbeeld verzekerd met een WA-verzekering.
5. De leerling heeft geen recht op een stagevergoeding.
6. In geval van verhindering (ziekte, bijzondere omstandigheden) zal de leerling
tijdig -voor 9 uur ‘s ochtends- de organisatie en de begeleider van school op
de hoogte brengen.
7. De leerling is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen, voorschriften en
regels die in de organisatie van toepassing zijn met betrekking tot veiligheid,
orde en gezondheid. Dit is ook van toepassing voor kleding en werkhouding.
8. Met betrekking tot privacy gevoelige gegevens is de leerling gebonden aan
een geheimhoudingsplicht, die zowel tijdens als na het uitoefenen van de
maatschappelijke stage van toepassing is.
9. De organisatie houdt zich aan de voor de organisatie geldende ARBOregelgeving en de regeling Arbeidsbesluit Jeugdigen.
10. Deze stageovereenkomst eindigt:
aan het eind van de stageperiode;
als alle partijen dit wenselijk achten;
als de organisatie van mening is dat de voorschriften en/of aanwijzingen
van de begeleider niet worden opgevolgd;
als de organisatie niet meer haar medewerking aan de maatschappelijke
stage kan verlenen indien de leerling onwenselijk gedrag vertoont.
De school kan deze overeenkomst tussentijds beëindigen, indien zij van
mening is dat de afspraken over het stageprogramma met de organisatie niet
worden uitgevoerd zoals is overeengekomen.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend;
Datum: ………………….
Namens de instelling/organisatie:

Namens de school:

(naam)

(naam)

………………………………..

…………………………………

(Handtekening)

(Handtekening)

De stagiair(e):

De ouder/verzorger:

(naam)

(naam)

………………………………

……………………………..

(Handtekening)

(Handtekening)

