
 

 

 

Contract Maatschappelijke Stage 
 

Leerling 

Naam ………………………………………………………………………..…… 

Klas …………………………………………………………………………….. 

Mentor …………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer …………………………………………………………………………….. 

E-mailadres …………………………………………………………………………….. 

 

School 

Naam school Carolus Borromeus College 

Naam MaS-coördinator Mevrouw C. van Dooren 

E-mailadres doo@carolus.nl 

  

Begeleider van organisatie 

Naam organisatie …………………………………………………………………………….. 

Naam contactpersoon ……………………………………………………..……………………… 

Adres …………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer …………………………………………………………………………….. 

E-mailadres …………………………………………………………………………….. 

 

spreken het volgende af: 

 

Artikel 1 

De taken die de leerling zal gaan verrichten zijn:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

De stagebieder zorgt ervoor dat de activiteiten voldoen aan de eisen van de Arbowet. 

Artikel 2 

De leerling verricht bovengenoemde activiteiten gedurende de periode 

van:…………………………………….. t/m ……………………………….. (data noemen). 

De stagetijden zijn van …………….… tot …………………………..…… uur. 

Totaal geplande uren:………………... 

Deze afspraken voldoen aan de eisen van de ATW (Arbeidstijdenwet) en de eisen van de Arbo-wet. 



 

Artikel 3 

In geval van verhindering (ziekte) van de leerling zal hij/zij tijdig de organisatie en de school op de hoogte brengen. 

Artikel 4 

De leerling bepaalt in overleg met de staf van de organisatie de inhoud van de activiteiten en eventuele afspraken 

over het eindresultaat. De leerling wordt geïnformeerd over het algemeen beleid (conform statuten/huishoudelijk 

reglement van de organisatie). Binnen het vastgestelde beleid kan de leerling eigen initiatief ontplooien. 

Artikel 5 

Contactpersoon van de leerling draagt zorg voor het inwerken en de begeleiding van de leerling. In overleg met de 

leerling wordt inhoud en frequentie van de begeleiding bepaald. 

Artikel 6 

De leerling neemt zijn/haar verantwoordelijkheid voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen.  

Artikel 7 

In geval van geschillen tussen de leerling en staf zullen betrokkenen in eerste instantie in onderling overleg 

proberen de kwestie op te lossen. Leidt onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan wordt het geschil 

voorgelegd aan de school vertegenwoordigd door de coördinator maatschappelijke stage van de betreffende 

school. 

Artikel 8 

De school vrijwaart de stageverlener tegen eventuele aanspraken van derden op grond van artikel 6: 170 BW 

wegens fouten van de stagiaire tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor de stageverlener. De school is 

aansprakelijk voor schade toegebracht aan de stageverlener door een onrechtmatige daad van de stagiaire tijdens 

de uitoefening van de stagewerkzaamheden voor de stageverlener. Deze vrijwaring en aansprakelijkheid geldt 

uitsluitend indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van de school daarvoor dekking biedt.  

Artikel 9  

De leerling gaat akkoord met de plicht tot geheimhouding met betrekking tot privacygevoelige informatie die 

hem/haar ter ore komt tijdens het uitoefenen van het zijn/haar functie. De organisatie heeft een 

geheimhoudingsplicht ten aanzien van de vertrouwelijke gegevens van de leerling. 

 

Namens de organisatie: Namens de school: 

(naam)  

…………………………………………………………… C. van Dooren 

Handtekening: Handtekening: 

  

…………………………………………………………… ……………………………………………………….. 

  

De leerling: Namens de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling: 

(naam) (naam) 

………………………………........................................ …………………………………………………..…… 

Handtekening: Handtekening: 

  

…………………………………………………………… ………………………………………………..……… 

Datum: …………………………………………………. 

 


