
 
     

 
 

 

     
STAGE-OVEREENKOMST 

 
 

Stichting Livio, ten dezen vertegenwoordigd door de heer G.H. Wansink, Hoofd Livio Academie, hierna te noemen Livio en 
 

naam :  

voornamen :  
adres :   

postcode/woonplaats :   
geboren/datum :   te:  

nationaliteit    : 

verder te noemen student 
 

verklaren hierbij een stageovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bedingen: 
 

Artikel 1:  Ingangsdatum 

 De stageovereenkomst/werkervaringsplek wordt aangegaan met ingang van d. d. 

……………….……………. 

 in de stagefunctie van …………………………………..en eindigt op d.d. …………….. 

 

Artikel 2:  Aard van de stageovereenkomst 

 Deze stage is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 1637a van het Burgerlijk Wetboek en is 
ook niet als zodanig bedoeld. 

 

Artikel 3:  Werktijden 

 De arbeidsduur bedraagt voor de student ……… uren per week,(incl. avond/weekend).  De werktijden 

liggen tussen 07.00 uur en 23.00 uur en  worden door Livio overeengekomen met inachtneming van 
hetgeen de opleiding voorschrijft.  

 

Artikel 4:  Vergoeding van de kosten 

( ) niet van toepassing 

( ) wel van toepassing 

Stagevergoeding is alleen van toepassing bij minimaal 144 uur stage 

 

Artikel 5:  Vakantiedagen 

 De vakantiedagen worden door Livio overeengekomen met inachtneming van hetgeen de opleiding 

voorschrijft. Studenten worden, in overleg met de student, ingezet op feestdagen mits de begeleiding 

gegarandeerd is. 
 

Artikel 6:  Ziekte 

Bij aanvang van ziekte is de student verplicht de school, praktijk- en werkbegeleider in te lichten. 

Wanneer de student meer dan vier dagen verzuimt wegens ziekte, neemt de student contact op met 

de praktijk- en werkbegeleider over de consequenties voor de voortzetting van de stage.  



 

Artikel 7:  Verslaglegging 
Aan het einde van de stage wordt van alle voortgangsgesprekken; tussenevaluatie- en eindgesprek 

een kopie opgestuurd naar de praktijkopleider, voorzien van de handtekening van de student, docent 

en werkbegeleider. 

 

Artikel 8:  Geheimhoudingsplicht 

De student is verplicht geheimhouding te bewaren omtrent al hetgeen hij bij zijn stage gewaar wordt en 
waarvan hij redelijkerwijze kan en moet vermoeden dat bekendmaking daarvan Livio en diens 

opdrachtgevers schade kan toebrengen. 

 

Artikel 9:  Bijzondere bepalingen en regelingen 

De student zal de voorschriften zoals gelden voor het personeel in de onderneming van Livio in acht 
nemen.  

 

 

Artikel 10:  Beëindiging tussentijdse stage 
Indien de student niet aan de stage-eisen voldoet, behoudt de organisatie het recht in overleg met het 

opleidingsinstituut, de stageovereenkomst te beëindigen. 
 

 
 

Student verklaart een getekend exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen. 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te  

 

 
 

Enschede, datum:  
 

 

 
 

 
Livio     De student 

 

 
     

GH Wansink 
Hoofd Livio Academie 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


