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STAGEREGLEMENT  

Artikel 1 Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen van het secundair  

onderwijs die een stageperiode volbrengen in het kader van hun  

schoolopleiding, alsmede op de inrichtingshoofden van deze  

onderwijsinstellingen en de stagegevers. 

 

Artikel 2 De stagiair(e) blijft onderworpen aan het gezag van het inrichtingshoofd of zijn afgevaardigde 

(nl. de stagebegeleid(st)er). 

 

Artikel 3 De stagiair(e) voert stipt doch enkel de in de activiteitenlijst voorgeschreven opdrachten uit 

onder de leiding en het toezicht van de stagementor (1). 

 

Hij/Zij heeft het recht de uitvoering te weigeren van taken die niet in de activiteitenlijst 

voorzien zijn of die zijn/haar fysische of psychische mogelijkheden te boven gaan, of die 

strijdig zijn met onderhavig reglement. 

 

  Hij/Zij maakt hiervan omstandig melding in zijn/haar stageschrift. 

 

Bij betwisting terzake is het oordeel van de stagebegeleid(st)er doorslaggevend. De 

stagiair(e) mag steeds contact opnemen met de 

stagebegeleid(st)er. 

 

Artikel 4 De prestaties van de stagiair(e) worden niet bezoldigd. Evenwel mogen de aan de stage 

eigen kosten terugbetaald worden. 

 

Artikel 5 1. De stagiair(e) volgt de werktijden van de onderneming of de instelling. 

 

2. De stagiair(e) dient zich naar de stageplaats te begeven op de gestelde dagen en binnen 

de gestelde uren overeenkomstig de stageovereenkomst. 

 

3. Hij/zij verwittigt het inrichtingshoofd van de onderwijsinstelling  onmiddellijk van de feiten 

die de afwezigheid op de stageplaats kunnen rechtvaardigen.  Het inrichtingshoofd brengt 

hiervan onmiddellijk de stagegever op de hoogte. 
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Andere dan de door het inrichtingshoofd van de onderwijsinstelling gemelde afwezigheden 

worden zo vlug mogelijk door de stagegever aan het inrichtingshoofd van de 

onderwijsinstelling medegedeeld. 

 

4. Afwezigheden worden ingehaald op overeengekomen dagen met  de stagementor 

(meestal op woensdagnamiddag of tijdens de schoolvakanties).  Indien de afwezige 

stagedagen niet zijn ingehaald op het einde van het schooljaar dan zal er geen getuigschrift 

worden toegekend.  Er wordt enkel een getuigschrift uitgereikt wanneer deze afwezige 

dagen zijn ingehaald tegen de dag van de deliberaties in de zomervakantie. 

 

Artikel 6 De stagiair(e) dient zich welvoeglijk en voorkomend te gedragen tegenover de stagegever, 

diens werknemers en eventuele klanten. 

 

Artikel 7 1. De stagegever zal de stagiair(e) het nodige materiaal en materieel ter beschikking stellen 

en laten gebruiken  overeenkomstig de modaliteiten van onderhavig reglement. 

 

2. Indien het gebruik van bepaalde toestellen niet kan toegelaten worden, wordt dit vermeld 

in de bijzondere voorwaarden van de stageovereenkomst. 

 

3. De stagiair(e) is verplicht het hem/haar overeenkomstig dit artikel toevertrouwde materiaal 

in goede staat terug te geven. 

Hij/Zij is niet verantwoordelijk voor de beschadiging of slijtage toe te schrijven aan regelmatig 

gebruik van het materieel. 

Hij/Zij is evenmin verantwoordelijk voor het gebrekkig werk te wijten aan zijn/haar 

onhandigheid of onervarenheid. 

            De in dit artikel bedoelde schadegevallen zijn ten laste van de stagegever. 

Indien de leerling-stagiair bij de uitvoering van zijn stage de stagegever of derden schade 

berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld 

is de leerling-stagiair enkel aansprakelijk als die bij hem eerder  

gewoonlijk dan toevallig voorkomt. De aansprakelijkheid van de vader en de moeder in de 

zin van artikel 1384, tweede lid van het burgerlijk wetboek geldt enkel wanneer de 

minderjarige leerling-stagiair overeenkomstig de hierboven vermelde gevallen persoonlijk 

aansprakelijk kan worden gesteld. 

 

Er rust geen verplichting op de stagegever om voor zijn aanstellers-  

aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten. De stagegever doet er    

goed aan om na te gaan of in de verzekeringsdekking ook de  aansprakelijkheid voor andere 

aangestelden (zoals stagiairs) dan de ‘gewone’ werknemers is vervat. Indien de stagegever 
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geen verzekering heeft afgesloten of de verzekering niet tussenkomt (bijvoorbeeld wegens 

een beperktere dekking) zullen de financiële gevolgen van het schadegeval op de 

stagegever zelf rusten. Met andere woorden het is niet mogelijk om contractueel te bedingen 

dat in weerwil van art. 123/20 de burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling-stagiair 

volledig wordt gedragen door de school/het schoolbestuur. 

Verzekeringen afgesloten door de onderwijsinstelling 

  De school heeft een arbeidsongevallenverzekering en een verzekering voor  

lichamelijke ongevallen voor wegongevallen van en naar de stageplaats voor de leerling-

stagiair afgesloten. 

 

Artikel 8 De stagiair(e) maakt elke week een stageverslag dat hij/zij wekelijks laat handtekenen door 

de stagementor.  Eveneens laat de stagiair(e) wekelijks zijn/haar aanwezigheidslijst 

handtekenen door de stagementor. 

 

Artikel 9 De stagiair(e) en de stagebegeleid(st)er zijn gehouden het beroepsgeheim eigen aan de 

sector waarin de stage wordt volbracht te eerbiedigen, en zich te onthouden van enigerlei 

handelingen die de goede naam of de  bedrijvigheid van de stagegever zouden kunnen 

schaden; deze verplichting duurt voort na de stageperiode. 

 

Artikel 10 De stagegever of -mentor staat in voor het onthaal van de stagiair(e) op de stageplaats.  De 

stagiair(e) is verplicht het arbeidsreglement en de  voorschriften eigen aan de onderneming 

en/of sector na te leven. 

De stagegever of -mentor ziet hierop nauwgezet toe. 

 

Artikel 11 1. De stagegever is persoonlijk verantwoordelijk ingevolge overtredingen van  

      zijnentwege van het stagereglement. 

   

  2. De stagegever dient de in de sector vigerende bepalingen inzake 

    arbeidsduur te respecteren in hoofde van de stagiair(e). 

 

Artikel 12 De stagegever dient het algemeen toezicht van de stagebegeleid(st)er op het stageverloop 

toe te laten en hem/haar op de overeengekomen wijze de voor de evaluatie van de 

stagiair(e) noodzakelijke informatie te verstrekken (2). 

 

Artikel 13 De stagegever heeft het recht om :  

1. te informeren naar de reden van afwezigheid van de stagiair(e) 

op de stageplaats; 

  2.  een stagementor naar zijn keuze aan te stellen; 
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 3. de stageovereenkomst te verbreken bij wangedrag of zware inbreuk tegen  

    het stagereglement vanwege de stagiair(e), bij zijn/haar herhaalde    

    onwettige afwezigheden of veroorzaking van zware schade wat dan zal  

    resulteren in een negatieve evaluatie van de stagiair(e) welke wordt  

    opgemaakt door de stagementor en stagebegeleidster. 

 

Artikel 14 Het inrichtingshoofd van de onderwijsinstelling dient één of meer stagebegeleid(st)er aan te 

duiden die belast zijn met de voorbereiding, de begeleiding en het toezicht van de stages. 

 

Artikel 15 Het inrichtingshoofd van de onderwijsinstelling kan, op eigen initiatief of op vraag van de 

stagebegeleid(st)er, de stageovereenkomst opschorten : 

  1. bij zware inbreuk van de stagegever tegen het stagereglement; 

  2. wanneer de fysische of geestelijke gezondheid van de stagiair(e) 

    gevaar loopt; 

  3. wanneer de stage inefficiënt of onnuttig is. 

 

Het inrichtingshoofd beslist na de opschorting over het al dan niet  

verbreken van de stageovereenkomst. 

 

 

Artikel 16 De verbreking van de stageovereenkomst is slechts geldig indien zij  

  gemotiveerd en schriftelijk geschiedt. 

 

Artikel 17 De stagiair(e) kan de stageovereenkomst niet eigenmachtig verbreken. 

 

Artikel 18 Bij verbreking van de overeenkomst beslist de kwalificatiecommissie over de al dan niet in 

aanmerkingneming van de stage bij de beoordeling van de kwalificatieproef indien de stage 

er een onderdeel van is. 

 

Artikel 19 De stagegever mag alle nuttige inlichtingen betreffende de stagiair(e) inwinnen bij de 

stagebegeleid(st)er.  

 

Artikel 20 Ingeval van staking, technische of economische werkloosheid, of overmacht dient de 

stagegever de stagiair(e) terug te sturen naar de school. Hij meldt dit onverwijld aan het 

inrichtingshoofd of aan de stagebegeleid(st)er. 

 

Artikel 21 In de stageovereenkomst maakt de stagebegeleid(st)er een raming 

van de voor de stagiair(e) eventueel aan de stage verbonden kosten. 
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Artikel 22    De leerling-stagiair kan in het kader van zijn stage kennis krijgen van informatie in verband 
met persoonlijke en/of vertrouwelijke aangelegenheden. De leerling-stagiair verbindt zich ertoe om deze 
informatie niet kenbaar te maken aan derden, tenzij hij hiervoor voorafgaandelijke schriftelijke toestemming 
heeft verkregen van de stagegever. Deze verbintenis geldt zowel tijdens als na de uitvoering van de 
overeenkomst en blijft dus ook na afloop van deze overeenkomst bestaan. Ze geldt tevens voor alle 
aangelegenheden waarvan de stagiair redelijkerwijs kan vermoeden dat het vertrouwelijke informatie 
betreft. 

Artikel  23      De stagegever verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de leerling-stagiair enkel in 
het kader van deze leerlingen stageovereenkomst te verwerken. Hij bewaart deze gegevens niet langer 
dan nodig. Hij verwerkt de persoonsgegevens niet met een ander doel tenzij hiervoor een andere 
rechtmatige verwerkingsgrond zou zijn. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Voor het paramedisch onderwijs lezen als : “ ... onder de leiding en het toezicht van de stagemeester  

   en stagebegeleid(st)er(s).” 

 

(2) Voor het paramedisch onderwijs lezen :  

“Artikel 12”  De stagegever dient aan de stagebegeleiding vrije toegang te verlenen tot de 

stageplaats, ten einde de activiteiten van de stagiair(e) te plannen,  te begeleiden en  

te bespreken.”   Hij/Zij zal de stagebegeleid(st)er(s) op de overeengekomen wijze de inlichtingen  

verstrekken die noodzakelijk zijn voor de evaluatie der stagiair(e)s en de stageperiode  

in het algemeen.” 
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Aldus opgemaakt in drievoud. 

 

Gedaan te Stekene, op 28 augustus 2018 

 

 

Inrichtingshoofd        

Dhr. Coene     …………………………………… 

 

Stagebegeleider  

Dhr. Wuytack D.                       …………………………............... 

 

 

 

Stagegever 

 …………………………………………  …………………………………… 

 

Stagementor 

 …………………………………………  …………………………………… 

 

 

 

De stagiair(e) 

 …………………………………………  …………………………………… 

 

De ouders of voogd van de stagiair(e) 

 

…………………………………………  …………………………………… 

 

 


