
 

 

STAGEOVEREENKOMST 

EUR.Friends – Euregio-Praktika 
Tussen: 
 

a. Het stagebedrijf 
 
naam:  ______________________________________________ 
straat:  ______________________________________________ 
plaats:  ______________________________________________ 
 
hierna aangeduid als stagebedrijf – 

 
 

b. De onderwijsinstelling 
 
naam:   
straat:   
plaats:   
 
 
vertegenwoordigd door de stagebegeleider 
 
naam:   

en  
 

c. De heer/ mevrouw 
_____________________________________________ 
 
 
– hierna aangeduid als stagiair(e) – 

 
 
 
Doelen van de stage: 
 
Een grensoverschrijdende stage in het kader van het INTERREG-VA-project 
„EUR.Friends“ maakt het voor leerlingen mogelijk om beroepservaring in de praktijk 
binnen de Euregio Maas-Rijn op te doen. Hierbij staat centraal dat de leerlingen hun 
kennis van de buurtaal en de Euregio verbeteren, interculturele competentie 
verwerven en hun kansen op de arbeidsmarkt in de hele regio verbreden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de stage in het kader van 



 

 

EUR.Friends wordt overeengekomen als volgt:  
 
Artikel 1  
§1 het onder a) genoemde stagebedrijf laat de onder c) genoemde stagiair(e) toe 

om in de onder a) genoemde instelling een stageperiode door te brengen die 
begint op ____________ en eindigt op ____________. 

 
           de stageactiviteiten gaan door 
 maandag van .......... uur tot ............. uur 
 dinsdag  van .......... uur tot ............. uur 
 woensdag van .......... uur tot ............. uur 
 donderdag van .......... uur tot ............. uur 
 vrijdag  van .......... uur tot ............. uur 
 Pauze van minimum 30 minuten. 
 
§ 2 Het stagebedrijf dient de in de sector vigerende bepalingen inzake 

arbeidsduur te respecteren. Het stagebedrijf is verplicht de wettelijke 
arbeidstijden en rusttijden die van toepassing zijn te respecteren. 

 
Artikel 2  
§ 1 De begeleiding van de stagiair(e) wordt toevertrouwd aan 

_________________, lerares aan de b.g. genoemde onderwijsinstelling.  
 
§ 2 De eventuele vervanging van de stagebegeleid(st)er wordt onmiddelijk aan het 

stagebedrijf medegedeeld. 
 

Artikel 3  
 De stagiair(e) valt door de onderwijsinstelling onder de wettelijke  

ongevallenverzekering. Voor materiële of financiële schade die door de 
stagair(e) veroorzaakt is bestaat een verzekering gesloten door de 
onderwijsinstelling. 

 
Artikel 4  

 De ondertekenden verklaren dat toestanden of feiten die niet zouden geregeld  
 zijn, opgelost zullen worden op een wijze die her goede verloop en het nut van  
 de stage ten goede komt. 
 

Artikel 5  
De partijen verklaren eveneens een exemplaar van deze overeenkomst te 
hebben ontvangen. 

 
In drievoud opgemaakt te ____________________ op ________________. 
 
 
 
Onderwijsinstelling  stagebedrijf   stagiair(e)/ 

 wettelijke 
vertegenwordiger 


