FORMULIER STAP 3 OVEREENKOMST DOCENTENSTAGE
Dit formulier wordt opgesteld door de docent (in drievoud) en ondertekend door de docent,
de begeleider van het leerbedrijf en de onderwijsleider. Uiterlijk 1 maand voor aanvang van
de docentenstage.

Algemene gegevens docent
Naam docent
Huisadres
Postcode en Woonplaats
Mobiele telefoon
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)
Verder te noemen “de stagiair”

Algemene gegevens leerbedrijf
Naam leerbedrijf
Naam begeleider leerbedrijf
Functie begeleider leerbedrijf
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
Verder te noemen “het leerbedrijf”

Algemene gegevens Onderwijsinstelling
Naam onderwijsinstelling
Naam onderwijsleider
Adres
Postcode en Woonplaats

Telefoon
Verder te noemen “de onderwijsinstelling”
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FORMULIER STAP 3 OVEREENKOMST DOCENTENSTAGE
De stagiair, het leerbedrijf en de onderwijsinstelling komen het volgende overeen:
1.
Duur- omvang en werktijden
Het leerbedrijf stelt de stagiair in gelegenheid in verband met zijn vakmatige en
professionele ontwikkeling praktische ervaring op te doen.

Duur, omvang en werktijden
Datum stageperiode
Duur stage in dagen
Werktijden

2.
Leervraag
Door stagiair is de volgende leervraag geformuleerd die tijdens de stage beantwoord
moet worden:

(in te vullen door stagiair)

3.
Leerdoel(en)
Door stagiair is/zijn de volgende leerdoel(en) gesteld die in deze overeenkomst
nader zijn gedetailleerd in overleg met het leerbedrijf:

(in te vullen door stagiair)

4.
Resulta(a)t(en)
Het resultaat/ de resultaten die middels deze stage moet(en) worden behaald,
worden als volgt omschreven:

(in te vullen door stagiair)
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FORMULIER STAP 3 OVEREENKOMST DOCENTENSTAGE

5.
Huisregels en ziekte
De stagiair zal zich conformeren aan de huisregels van het leerbedrijf. Bij ziekte en
bijzonder verlof dienen zowel de onderwijsinstelling en leerbedrijf (conform
huisregels) geïnformeerd te worden.

6.
Geheimhouding
De stagiair is verplicht tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van zijn functie ter
kennis komt, voor zover deze verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem
uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de stage
overeenkomst.

7.
Vergoedingen
De stagiair heeft geen recht op vergoedingen en zal deze van het leerbedrijf, indien
aangeboden, niet accepteren, aangezien de stagiair een loondienstverband heeft
met de onderwijsinstelling.

8.
Verzekering
Gedurende de stage is de stagiair verzekerd conform de verzekeringen die daartoe
zijn afgesloten door de onderwijsorganisatie en leerbedrijf.

9.
Beëindiging
Deze overeenkomst eindigt na afronding van de stage. Deze overeenkomst kan
alleen tussentijds worden beëindigd in overleg met alle betrokken partijen.
Het leerbedrijf heeft in ieder geval het recht tot opschorting of beëindiging van de
overeenkomst wanneer de stagiair de afspraken zoals die zijn overeengekomen in
deze overeenkomst niet nakomt of bewuste materiële of immateriële schade
berokkend aan het leerbedrijf.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend op……………..,
te……………………………..

Naam begeleider
leerbedrijf

Naam onderwijsleider

Naam docent

Handtekening

Handtekening

Handtekening
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