
STAGEVOORWAARDEN PIUS X-COLLEGE: 
 
Artikel 1 Doel stage  

1. De leerling wordt in de gelegenheid gesteld om bij de stagebieder ervaring op te doen met  
         vrijwilligerswerk. Gedurende de stage blijft de leerling als leerling ingeschreven bij het  
         Pius X-College. 

2. De te verrichten activiteiten zijn opgenomen in het stagecontract die bij leerling en  
    het Pius X-College bekend zijn.  

 
Artikel 2 Begeleiding en evaluatie  

1. De stagebegeleider die staat vermeld op het stagecontract, ziet namens  
      de stagebieder toe op het verloop van de stage.  
2. Wanneer het, gezien de duur van de stage, mogelijk is, voeren stagebegeleider en leerling 

eens per twee weken een begeleidingsgesprek. 
3. De stagebegeleider en de leerling voeren tenminste eenmaal een evaluatiegesprek waarna er  
      (na het laatste gesprek) een schriftelijke beoordeling door de stagebegeleider wordt ingevuld. 
4. Voor aanvullende tips voor de begeleiding van de leerling, zie pagina 11 van de stagemap. 
5. De stagebegeleider is de eerste contactpersoon voor partijen.  

 
Artikel 3 Huisregels en aanwijzingen van de stagebieder  
De stagebieder stelt het huishoudelijk reglement en interne voorschriften en/of gedragscodes zoals 
die voor het personeel van de stagebieder van toepassing zijn, beschikbaar aan de leerling. 
De leerling is gehouden deze regels in acht te nemen.  
De leerling is gehouden redelijke aanwijzingen van de stagebegeleider op te volgen.  

 
Artikel 4 Stageduur  

1. De stageperiode staat vermeld op het stagecontract.  
2. De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd:  

2.1 Bij onderling goedvinden van de partijen.  
2.2 Bij overlijden van de leerling.  
2.3 Bij faillissement, surseance of ontbinding van de stagebieder. 
2.4 Van rechtswege zodra de leerling niet meer als de leerling ingeschreven staat bij het 

Pius X-College.  
2.5 Indien de leerling de voorschriften of aanwijzingen van de stagebegeleider niet opvolgt,  

na overleg tussen de stagebieder en het Pius X-College.  
 

Artikel 5 Werktijden  
De werktijden zijn voor de leerling gelijk aan de werktijden binnen de organisatie van 
de stagebieder, tenzij anders vermeld op het stagecontract.  
De stagebieder houdt zich verder uiteraard aan de regelgeving, zoals de Arbeidstijdenwet, de 
Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde regelgeving, alsmede regels die voor de 
branche van de stagebieder gelden, zoals CAO, sectorregels, certificeringen o.i.d. (mede 
indachtig de relatief jonge leeftijd van de leerling, die bijzondere verplichtingen met zich mee 
kan brengen voor de stagebieder, zoals langere pauze, kortere werktijd, beperkte fysieke 
belasting etc. etc.).   
  
Artikel 6 Faciliteiten  
De leerling wordt in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de faciliteiten die nodig zijn om 
de stagetaken naar behoren uit te kunnen voeren. 
  
Artikel 7 Ziekte  
In geval van ziekte doet de leerling daarvan melding aan de stagebegeleider overeenkomstig de  
voorschriften van de stagebieder. Datzelfde gebeurt bij betermelding.  
 
Artikel 8 Verlof  
Verzoeken om extra verlof kunnen slechts worden toegestaan door de stagebegeleider.  

 
 



 
 
Artikel 9 Vergoedingen  

1. Ter zake van een eventuele tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten zijn de daartoe 
strekkende regelingen van de stagebieder van toepassing.  

2. De leerling ontvangt geen vergoeding.   

 
Artikel 10 Geheimhouding   

1. De leerling is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van zijn 
functie als leerling ter kennis is gekomen, voor zover deze verplichting uit de aard van de 
zaak volgt, waarvan leerling het vertrouwelijke karakter behoort te begrijpen, of hem 
uitdrukkelijk is opgelegd. Dit is niet van toepassing met betrekking tot:  

a. Gegevens die al in het bezit van de leerling en/of het Pius X-College waren, voordat  
      deze door de stagebieder beschikbaar waren gesteld;  
b. Gegevens die al algemeen bekend zijn wanneer deze aan de leerling en/of het  
      Pius X-College beschikbaar waren gesteld;  
c. Gegevens die rechtmatig door de leerling en/of het Pius X-College van derden zijn  
      verkregen;  
d.   Gegevens die algemeen bekend zijn geworden, na de datum waarop deze aan 

de leerling en/of het Pius X-College beschikbaar zijn gesteld, anders dan door 
onrechtmatig handelen van de leerling en/of het Pius X-College.  

  
Artikel 11 Intellectueel eigendom  

1. Het (intellectuele) eigendomsrecht op de (onderzoeks)resultaten van de stage berust bij  
      de leerling.  
2. Het auteursrecht op stageverslagen, de thesis of scriptie en/of andere  
      onderzoeksbevindingen zoals rapporten berust bij de leerling.  

  
Artikel 12 Aansprakelijkheid  

1. Conform art. 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek is de stagebieder aansprakelijk voor  
      letsel of schade die de leerling lijdt tijdens de stage.  
2. De stagebieder zal ten behoeve van de leerling een verzekering sluiten voor het risico van  
      aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, alsmede voor schade geleden  
      door de leerling in het kader van de stagewerkzaamheden, welke te wijten is aan het  
      bedrijf en/of zijn werknemers.  
3. Stagebieder dient zich te verzekeren en verzekerd te houden voor alle schade als gevolg van  
      werkzaamheden of fouten door de leerling (als ondergeschikte). Stagebieder is verplicht  
      zich bij een eventuele schade eerst tot zijn eigen verzekeraar te wenden en te trachten  
      schade(vergoeding) onder die verzekering te melden en te verhalen, dan wel vergoed te  
      krijgen. De stagebieder vrijwaart het Pius X-College hierdoor voor alle  
      mogelijke verhaalsaanspraken van de verzekeraar. Regres of subrogatie door de verzekeraar  
      van de stagebieder is uitgesloten.  
4. Aansprakelijkheid uit activiteiten voortvloeiend uit de werkzaamheden van de leerling, die  
      vallen in de sfeer van de activiteiten van het onderwijsinstituut kunnen vallen onder de  
      bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het Pius X-College, behoudens en met  
      inachtneming van het bepaalde in lid 3.  

5. De leerling dient WA-verzekerd te zijn.  

 
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen  

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
2. Op deze overeenkomst zijn de stagevoorwaarden van het Pius X College van  
      toepassing. Partijen verklaren met ondertekening van het stagecontract toepasselijkheid  
      ervan te aanvaarden.  
3. In geval van geschillen bij de uitvoering van de stage richt de leerling zich tot de  
      stagebegeleider en omgekeerd. Geschillen kunnen vervolgens worden voorgelegd aan de  
      stagecoördinator van de school. 
       

 

 


