
Bijlage VI 
Stageovereenkomst 
 
 



Stageovereenkomst  

 
De Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of History, Culture and Communication 
(hierna te noemen: stagevrager) vertegenwoordigd door de stagecoördinator, Laurie 
Slegtenhorst MA (slegtenhorst@eshcc.eur.nl) of de aangewezen stagedocent van de ESHCC
  
 
en 
de stagebiedende organisatie (hierna te noemen: stagegever) 
naam: ...........................................................................................................................................  
afdeling: ........................................................................................................................................  
adres:............................................................................................................................................  
postcode en plaats: ......................................................................................................................  
telefoon: ........................................................................................................................................  
hierbij vertegenwoordigd door (naam en functie): ........................................................................  
 
en 
de student (hierna te noemen: stagiair(e)): 
naam: ...........................................................................................................................................  
adres:............................................................................................................................................  
postcode en plaats: ......................................................................................................................  
telefoon: ........................................................................................................................................  
studienummer: ..............................................................................................................................  
 
komen het volgende overeen: 
 

Artikel 1 
De stagegever stelt bovengenoemde stagiair(e) in de gelegenheid in het kader van zijn/haar 
studie Geschiedenis stage te lopen, welke nader inhoudelijk wordt omschreven in het bijge-
voegde stageplan. 
 

Artikel 2 
Gedurende de stage blijft de stagiair(e) student van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Erasmus School of History, Culture and Communication. 
 

Artikel 3 
De stageperiode loopt van …… (d/m/j) tot …… (d/m/j) waarbij gemiddeld …… uren per week 
gewerkt wordt. 
De werktijden zijn van …... uur tot …... uur.  
De stagiair(e) heeft recht op …... verlofdag(en) per maand.  
  

Artikel 4 
Voor aanvang van de stage stellen stagevrager en stagegever elkaar via het stageplan in 
kennis welke personen de stagiair(e) zullen begeleiden. De stagevoortgang wordt regelmatig 
besproken door begeleider en stagiair(e).  

Artikel 5 
De stagegever zal de stagiair(e) slechts werkzaamheden opdragen die passen binnen het 
kader van de stage, zoals omschreven in het stageplan. 
De stagiair(e) zal de opgedragen werkzaamheden naar behoren verrichten en zich gedragen 
volgens de regels die binnen de organisatie van de stagegever gelden. 
 

Artikel 6  
De stagiair(e) is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie. 
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Artikel 7  
Voor de duur van zijn/haar stage kan de stagiair(e) gebruik maken van de faciliteiten van de 
stagegever en wordt hij/zij bij alle voor de stageopdracht relevante vergaderingen en 
bijeenkomsten uitgenodigd. 
 

Artikel 8  
Stagevrager en stagegever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel of schade welke de 
stagiair(e) mocht lijden tijdens of in verband met zijn/haar werkzaamheden, behalve voor 
zover dit letsel of deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van de 
stagevrager of stagegever of het personeel daarvan. 
Ter dekking van de eventuele kosten voortvloeiende uit een gebeurtenis waarvoor de 
stagiair(e) wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, wordt de stagiair(e) dringend 
geadviseerd een particuliere WA-verzekering af te sluiten. 
 

Artikel 9  
Alle door de stagiair(e) gemaakte reis- en onkosten t.b.v. de stage zullen - na overhandiging 
van de betaalbewijzen - door de stagegever worden vergoed.   
De stagiair(e) ontvangt van de stagegever een stagevergoeding van  € ........... ….. (bruto/netto) 
per maand. 
 

Artikel 10  
De stage wordt afgerond met een door de stagiair(e) te schrijven stageverslag volgens de 
richtlijnen van de stagevrager, gevolgd door een eindgesprek tussen de begeleiders van de 
stagevrager en de stagiair(e) en, indien mogelijk, in het bijzijn van de begeleiders van de 
stagegever. 
 

Artikel 11  
Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair(e) zich allereerst tot de begeleider bij de 
stagegever. Geschillen tussen stagiair(e) en stagegever worden voorgelegd aan de 
stagevrager. Indien de stagegever, de stagevrager en de stagiair(e) niet tot een oplossing 
kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de Examencommissie van de Erasmus 
School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam, welke 
een voor alle partijen bindende beslissing neemt. 
 

Artikel 12  
Deze overeenkomst kan op initiatief van de stagevrager, de stagegever of de stagiair(e) na 
overleg worden onderbroken, verlengd of bekort, mits daarover tussen alle betrokken partijen 
overeenstemming is bereikt. 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend: 
 
  
 Naam                    Datum                          Handtekening 
 
Stagiair(e):  
 
 
 
Stagegever:  
 
 
 
Stagevrager:  


