
 

 

Bijlage 1: Stageovereenkomst 
(De student is verantwoordelijk voor het bij het secretariaat inleveren van een correct ingevulde 

stageovereenkomst, die voorafgaand aan de start van de stage is ondertekend door de 

betrokkenen.) 

 

Student: 

Adres: 

Telefoon: 

E-mail: 

 

Stagebegeleider:  

Adres: 

Telefoon: 

E-mail: 

 

Stagegemeente/-plaats: 

 

Mentorhoogleraar: 

Telefoon: 

E-mail:  

 

 

• De ‘Regelingen stage’ is het kader waarbinnen deze stage plaats vindt. 

• De student zal stagelopen in de hieronder genoemde periodes: 

 - … 

 - … 

• Met de stagegemeente zijn de volgende afspraken gemaakt (denk aan geplande activiteiten, 

aanwezigheid, verplichtingen en ‘rechten’, vergoedingen): 

 - … 

 - … 

• De doelen van de student met deze stage zijn: 

 - … 

 - … 

• De stage kan onderbroken worden voor de volgende activiteiten/ vakantiedagen: 

 - … 

 - … 

• De student verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens met een vertrouwelijk karakter, 

die hem hetzij mondeling, hetzij schriftelijk zijn verstrekt, dan wel ter ore zijn gekomen. 

 Indien de stagegemeente de student geen toereikende rechtsbescherming kan bieden, valt de 

student onder de rechtsbescherming van de TUA. 

 Afwijken van wat in de ‘Handleiding Gemeentestage’ is beschreven, kan alleen in overleg met 

stagebegeleider, mentorhoogleraar en student. 

• Het stageverslag van de eerste vier weken levert de student in uiterlijk op …-…-… bij de 

stagebegeleider en bij de mentorhoogleraar. 

• Het concept-stageverslag van de tweede vier weken levert de student in uiterlijk op …-…-… bij 

de stagebegeleider en bij de mentorhoogleraar. 

• Het eindverslag levert de student in uiterlijk op …-…-… bij de stagebegeleider, de 

mentorhoogleraar en bij het secretariaat. 

• Bij verzuim wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden draagt de student zorg voor zo 

spoedig mogelijke melding bij de stagebegeleider en de mentorhoogleraar. 

• Extra afspraken: 

 - … 

 - … 

• Met de mentorhoogleraar zijn de volgende afspraken gemaakt over de kilometervergoeding: 

 - … 

• De begroting van de onkosten is als volgt: 

 - … 

 

Ondertekening 

Datum: Datum: Datum: 

Stagebegeleider: Mentorhoogleraar: Student: 

 

 


