Stageovereenkomst Master

Faculteit Governance and Global Affairs
Instituut Bestuurskunde

Tussen:
A.

.................................................................................................................................................
vertegenwoordigende:..............................................................................................................
.................................................................................................................................................
Adres:……………………………………………………………………………………..
Telefoon/ Email:………………………………………………………………………….
en hierna te noemen: stagebieder
en

B.

.................................................................................................................................................
geboren..........................te........................................................................................................
wonende..........................te......................................................................................................

als stagiaire van de Universiteit Leiden, Instituut Bestuurskunde, en hierna te noemen:
- stagiaire is aangegaan de volgende overeenkomst.

Artikel 1
De stagebieder stelt de stagiaire in de gelegenheid in het kader van zijn / haar opleiding een
stage te lopen voor de periode van................ t/m ................ bij ......................................................
..............................................................................................................................................................

De stagiaire zal daar ten behoeve van de stagebieder werkzaam zijn in het kader van
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Artikel 2
De stagebieder zal de stagiaire slechts werkzaamheden opdragen die passen binnen de opzet van de
stage, zoals overeengekomen is met het Instituut Bestuurskunde. Tevens zal de stagebieder aan de
stagiaire toestaan enige aanvullende activiteiten te ontplooien ten behoeve van het afstudeerproject.

Artikel 3
De stage wordt vervuld onder de verantwoordelijkheid en supervisie van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, in het kader van de tussen stagebieder en het Instituut gemaakte
afspraken.

Artikel 4
De stagebieder wijst een stagementor aan die, samen met de stagebegeleider vanuit het Instituut
Bestuurskunde, belast is met de zorg voor en het toezicht op de stagiaire.

Artikel 5
De dagelijkse leertijd is voor de stagiaire in overeenstemming met de arbeidstijd welke geldt voor
de organisatie of het organisatieonderdeel waar hij/zij geplaatst is, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6
De stagiaire dient de door of vanwege de leiding gegeven aanwijzingen, waaronder die met
betrekking tot de tijdstippen van aanwezigheid, na te volgen.

Artikel 7
De stagebieder is gerechtigd, na overleg met het Instituut Bestuurskunde, de stage te beëindigen,
indien stagiaire naar het oordeel van de leiding de algemeen geldende regels, alsmede de door of
vanwege de leiding gegeven aanwijzingen onvoldoende in acht neemt.

Artikel 8
De stagiaire is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar gedurende de stageperiode ter
kennis is gekomen en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat het van
vertrouwelijke aard is.
Artikel 9
Verzuim ten gevolge van ziekte moet de stagiaire zo spoedig moegelijk doorgeven aan de
stagementor of aan degene die met de ziekmeldingen belast is.
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Artikel 10
De stagiaire ontvangt een stagevergoeding van .................. Euro
bruto/netto per maand. Op deze stagevergoedingen wordt ingehouden:
..............................................................................................................................................................
Daarnaast zijn de binnen de stagebiedende organisatie geldende regelingen ten aanzien van reis- en
verblijfkosten wel/niet van toepassing.

Artikel 11
De stagiaire heeft recht op ..... verlofdagen per maand. Hij/zij heeft recht op verlofdagen met/zonder
behoud van stagevergoeding voor de vervulling van tussentijdse onderwijsverplichtingen

Artikel 12
De stagebieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade welke de stagiaire lijdt
tijdens of in verband met zijn/haar werkzaamheden, behalve voorzover dit letsel of deze schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van de stagebiedende organisatie of van het personeel ervan.

Artikel 13
Op deze overeenkomst is/zijn verder van toepassing:
..............................................................................................................................................................

Artikel 14
Deze overeenkomst is nietig, behoudens goedkeuring van het Instituut Bestuurskunde Universiteit
Leiden.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te .......................................................................

Datum.......................................

De stagiaire,
........................................................
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De stagebiedende organisatie,
........................................................

Bij minderjarigheid:
De wettelijke vertegenwoordiger:
........................................................

