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RAAMOVEREENKOMST VOOR STAGE   
 
   Tussen ondergetekenden, 
  

De opleidingsinstelling,  hierna “VIVES” of “de hogeschool”genoemd: 
 

Naam Vzw Hogeschool VIVES Noord 
Vzw Hogeschool VIVES Zuid 

Maatschappelijke zetel Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk 

Ondernemingsnummer  0455.932.266 (VIVES Noord) 
0455.922.071 (VIVES Zuid) 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Noël Selis  

Functie vertegenwoordiger Directeur studiegebied 

Studiegebied(en)  Onderwijs 

Campus(sen)  Brugge, Kortrijk en Torhout  

Adres campus(sen)                            
Xaverianenstraat 10, 8200 BRUGGE Sint-Michiels 
Doorniksesteenweg 145, 8500 KORTRIJK 
Sint Jozefstraat 1, 8820 TORHOUT  

Telefoonnummer 
 +32 50 30 51 00 (Brugge) 
+32 56 26 41 48 (Kortrijk) 
+32 50 23 10 30 (Torhout) 

 
 

De stageplaats (of scholengemeenschap, gemeentebestuur, …)1: 

 

Naam stageplaats    

Adres                                  

Ondernemingsnummer     

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

Telefoonnummer +32 -- -- -- -- 

E-mail   

 
1  De door u verstrekte persoonsgegevens worden door VIVES verwerkt voor bovenstaand beschreven doel, met name 

stage, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een meer uitgebreid overzicht van ons 
beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens is te vinden op https://www.vives.be/nl/privacyverklaring. U 
kunt via deze link uw persoonsgegevens ook steeds opvragen, ze laten verbeteren, wissen of vragen ze over te dragen.   

 

https://www.vives.be/nl/privacyverklaring
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De hogeschool en de stageplaats sluiten een raamovereenkomst voor de organisatie van stages ten behoeve van 
de studenten van de hogeschool, tegen de hierna omschreven modaliteiten. 
Deze overeenkomst omvat: 
1) een algemeen luik met bepalingen die van toepassing zijn op elke student van de hogeschool, ongeacht het 
studiegebied waartoe hij/zij behoort; 
 
2) een opleidingsspecifiek luik, opgenomen als bijlage, dat integraal deel uitmaakt van de overeenkomst. In dit 
luik worden de aanvullende en praktische richtlijnen met betrekking tot de stage uiteengezet zoals bv.: 

  
- de inhoudelijke omschrijving van het takenpakket van de student; 
- de richtlijnen m.b.t. ziekte en afwezigheid en het inhalen van gemiste stage; 
- het stagereglement; 
- het verloop van een ev. procedure medisch onderzoek, zwangerschap en stage; 
- een praktijkgids; 
- het modeldocument risico-analyse + werkpostfiche; 
- de evaluatie van de stage; 
- info over de locatie waar de stagedossiers worden bewaard. 
 
Het bestaan van deze overeenkomst sluit niet uit dat de partijen met derden overeenkomsten afsluiten. 
Deze overeenkomst kan dus niet als een exclusiviteitsovereenkomst worden beschouwd.  
 

Art. 1: Opzet en periode 
1.1  De stageplaats verbindt zich ertoe een aantal studenten van de hogeschool te aanvaarden voor het 

lopen van een stage in het kader van hun opleiding. Zowel het exacte aantal studenten als de periode 
waarin de stage zal plaatsvinden, wordt bepaald in overleg tussen de hogeschool en de stageplaats. 

 
1.2  De student volgt het uurrooster zoals afgesproken met de stageplaats. 
 
1.3 De student volbrengt deze periode als student van de hogeschool en kan in geen enkel opzicht als 

werknemer in dienstverband van de stageplaats worden beschouwd. 
 

Art. 2: Doel stage 
De stage maakt een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding en moet de opleiding ondersteunen.  
De opgelegde taken moeten van die aard zijn dat ze bijdragen tot de beroepsbekwaamheid van de student en 
de verantwoordelijkheden van de student moeten in overeenstemming zijn met de opleidingsgraad. 
 
 
Art. 3: Rol van de stagecoördinator, stagebegeleider en mentor 
 
3.1  De hogeschool stelt voor de stage een stagecoördinator en/of stagebegeleider aan. De stagecoördinator 

of stagebegeleider zal alle briefwisseling en communicatie coördineren tussen de hogeschool en de 
stageplaats en is verantwoordelijk voor het stagedossier waarin alle stukken betreffende het verloop en 
de uitvoering van de stage worden bewaard.  

 
De stagebegeleider staat ook in voor de onderlinge communicatie tussen hogeschool, stageplaats en 
student. 
 
De stageplaats stelt per student een stagementor aan.  

 
3.2 Voor alle besprekingen en problemen aangaande de stage wendt de student zich tot de 

stagecoördinator of stagebegeleider van de campus waar hij les volgt of tot de stagementor van de 
stageplaats.  
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3.3 De stagementor en de student regelen in onderling overleg waar, wanneer en hoe de onderdelen van 
de stage, opgelegd door de opleidingsinstelling worden uitgevoerd.  

 
3.4  De stagecoördinator of stagebegeleider, de stagementor en de student maken onderling de nodige 

afspraken voor de bespreking en de evaluatie van de stage. De opleidingsinstelling is 
eindverantwoordelijke voor de beoordeling van de student. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden 
met het advies van de stageplaats. 

 
 
Art. 4: Vergoedingen 
De stage gebeurt onbezoldigd. De student is dus niet onderworpen aan de wetgeving op de sociale zekerheid en 
de stageplaats is geen bijdrage verschuldigd. 
Verplaatsingskosten heen en terug naar de stageplaats zijn ten laste van de student. 
Enkel onkosten gemaakt in de uitvoering van de overeenkomst en met het schriftelijk akkoord van de stageplaats 
kunnen eventueel vergoed worden door de stageplaats na voorlegging van de nodige bewijsstukken, zonder dat 
dit evenwel afbreuk mag doen aan het onbezoldigd karakter van de stage.  
 

Art. 5: Bijzondere verplichtingen van de stageplaats 
5.1 De stageplaats zorgt voor een passend onthaal en begeleiding.  
 
5.2 De stageplaats geeft de student alle inlichtingen in verband met de reglementen van toepassing op de  

student en overhandigt een exemplaar van het arbeidsreglement aan de student.  
 
5.3 De stageplaats verbindt zich er toe de persoonsgegevens van de student conform de Algemene 
 Verordening Gegevensverwerking te verwerken.   
 Indien de student persoonsgegevens van de stageplaats verwerkt in het kader van de uitvoering van deze 

overeenkomst, is de stageplaats verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving ter zake.  
 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de verhouding tussen de betrokken 
partijen als volgt geregeld: 

 
- De stageplaats treedt op als verwerkingsverantwoordelijke gezien de stageplaats beslist welke 

toegangen de student krijgt met betrekking tot de stage. 
- De hogeschool treedt eveneens op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de 

stagiair  
- De stagiair verwerkt persoonsgegevens onder het gezag van de stageplaats, die 

verwerkingsverantwoordelijke is voor die gegevens.   
 
5.4 De stageplaats verbindt zich ertoe om het hogeschoolreglement te respecteren, te raadplegen via de link: 

https://www.vives.be/onderwijs-en-examenreglement. 
 
5.5 Bij de selectie en de begeleiding van de student dient elke benadering op grond van ras, geslacht, seksuele 

geaardheid, ziekte, handicap, leeftijd en burgerlijke staat vermeden te worden.  
 
5.6 Studenten mogen geen stage lopen op een stageplaats waar de beoordelaar van de stage een familielid is 
 met bloedverwantschap of aanverwantschap tot en met de derde graad.  
 

Art. 6: Bijzondere verplichtingen van de student 
 
6.1 De student gebruikt de hem of haar verstrekte persoonsgegevens, zowel op papier als digitaal, met 

 inbegrip van foto’s, enkel voor het kunnen uitvoeren van de stage. Deze persoonsgegevens worden niet 
aan derden verstrekt en worden na beëindiging van de stage verwijderd, voor zover ze niet vallen onder de 
documentatieplicht van de stage.  
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6.2 De student verklaart de op hem van toepassing zijnde reglementen te zullen respecteren, de 
 veiligheidsmaatregelen en de instructies van de stageplaats en van de hogeschool te zullen naleven. De 
student zal handelen overeenkomstig de deontologie van toepassing op het beroep waarvoor hij opgeleid 
wordt. De student waarborgt discretie i.v.m. gegevens van personeel en cliënteel.  

 
6.3 De student dient in de stageplaats aanwezig te zijn op de momenten zoals afgesproken tussen de student    

en de stageplaats.  
In geval van afwezigheid verwittigt de student onmiddellijk de stagementor en de stagecoördinator en/of 
stagebegeleider van de hogeschool en deelt de reden mee die deze afwezigheid rechtvaardigt. Indien de 
student tijdens de stageperiode om één of andere reden aanwezig moet zijn in de hogeschool, moet hij/zij 
hierover vooraf overleggen met de stageplaats. 

  
 6.4  De student verklaart de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen voor alle zaken en materialen die aan  
 hem/haar worden toevertrouwd of ter beschikking gesteld.  

  

Art. 7: Geheimhouding   
 
7.1 De hogeschool erkent uitdrukkelijk de verplichting inzake beroepsgeheim, waarbij zowel de student als de 

 stagebegeleider/stagecoördinator gehouden zijn het beroepsgeheim, eigen aan de sector waarin de stage 
wordt volbracht, te eerbiedigen en zich te onthouden van enigerlei handeling die de goede naam of de 
bedrijvigheid van de stageplaats zou kunnen schaden; deze verplichting duurt voort na de periode van de 
stage. 

 
7.2 Via deze overeenkomst maakt de hogeschool de student en de stagebegeleider/stagecoördinator vooraf 

 attent op het feit dat zij verplicht zijn volledige geheimhouding in acht te nemen wat betreft patiënten-, 
klanten- en personeelsgegevens, fabricage en werkmethodes, therapie en zorgschema’s, software en 
technische informatie waarvan zij naar aanleiding van de uitvoering van de stage kennisnemen en die deel 
uitmaken van de intellectuele eigendom van de stageplaats. 

 
7.3  De student stemt erin toe dat de hogeschool en de stageplaats informatie uitwisselen voor de begeleiding 

en de evaluatie van de student. De stageplaats verbindt zich tot een discretieplicht omtrent alle informatie 
die hij aldus over de student verneemt. Deze verplichting van de stageplaats blijft bestaan na afloop van 
deze overeenkomst. 

 
7.4 Als de student in het kader van een bachelor proef werkte met vertrouwelijke informatie2 van de 

 stageplaats zal de student elk ontwerp van publicatie over de behaalde resultaten onder deze 
overeenkomst voorleggen aan de stageplaats. De stageplaats heeft een termijn van tien werkdagen om 
bemerkingen te maken met het oog op het verwijderen van vertrouwelijke informatie. Wanneer geen 
bemerkingen worden gemaakt binnen deze termijn wordt de publicatie geacht te zijn goedgekeurd door de 
stageplaats. 

   

Art. 8: Verplichtingen op het vlak van veiligheid en gezondheid 
 
8.1  De stageplaats is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetgeving op de veiligheid, gezondheid en 

de persoonlijke levenssfeer van de student.  
De stageplaats voert een analyse uit van de risico’s waaraan de student kan blootgesteld worden en 
stelt de te nemen preventiemaatregelen vast.  

 
2 Vertrouwelijke informatie betekent alle informatie en data door de stageplaats voor de uitvoering van deze 
overeenkomst als vertrouwelijk meegedeeld aan de student, met uitzondering van informatie die: (a) reeds algemeen 
bekend is; (b) reeds in het bezit was van de student vóór de mededeling ervan door de stageplaats; (c) de student 
verkregen heeft van een derde zonder enige geheimhoudingsplicht; (d) de student onafhankelijk heeft ontwikkeld zonder 
gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie van de stageplaats; (e) wettelijk of als gevolg van een rechterlijke 
beslissing moet worden bekend gemaakt, op voorwaarde dat de student de stageplaats hiervan op de hoogte brengt. 
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De stageplaats bericht de student over de resultaten van deze risicoanalyse en vermeldt, indien 
noodzakelijk: 
- Of er een passend of specifiek gezondheidstoezicht noodzakelijk is; 
- De aard van de verplichte inentingen; 
- De preventiemaatregelen te treffen in verband met moederschapsbescherming.  
De stageplaats bezorgt, vóór de aanvang van de stage, een document aan de student of de hogeschool 
waarop al deze info te vinden is. 

 
8.2  De stageplaats voert voor stages waarbij de studenten aan gezondheidsrisico's worden blootgesteld 

(bijv. in de verpleegkunde), het gezondheidstoezicht uit via haar arbeidsgeneeskundige dienst. 
In afwijking hierop kan eveneens beroep gedaan worden op de bevoegde medische dienst van de 
hogeschool. De kosten hiervan worden gedragen door Fedris (voorheen: Fonds voor Beroepsziekten). 
De student die een risicostage loopt, is in het bezit van een kopie van dit medisch attest en bezorgt een 
kopie aan de stageplaats, in het geval de hogeschool de onderzoeken voor haar rekening nam. 

 
8.3 Indien de student beschikt over eigen werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen evalueert de 

stageplaats of deze voldoen. De stageplaats voorziet in eventuele aanvullende aangepaste werkkledij of 
persoonlijke beschermingsmiddelen. De stageplaats dient te waken over het daadwerkelijk en juist 
gebruik ervan. De student is ertoe gehouden de instructies van de stageplaats nauwgezet op te volgen. 

 
8.4  Afhankelijk van de opleiding kunnen eventuele aanvullende richtlijnen zijn opgenomen in het opleiding 

specifiek luik. 
 
8.5  Bij een ernstig arbeidsongeval is de stageplaats ertoe gehouden onmiddellijk een onderzoek te starten 

en een omstandig verslag op te maken. Dit verslag moet binnen de wettelijke termijnen aan de 
bevoegde arbeidsinspectie overgemaakt worden. De stageplaats kan hiervoor beroep doen op de 
interne dienst van de hogeschool ter ondersteuning.  

 

Art. 9: aansprakelijkheid en verzekering 
 
9.1.          Waarborgen 

 
Gedurende de uitvoering van deze overeenkomst blijft de student verzekerd door de hogeschool, 
binnen de waarborgen van de polissen: 

 
a) Tegen persoonlijke lichamelijke ongevallen tijdens de stage en  op de weg van en naar de stageplaats 

via de polis arbeidsongevallen 
 
 

b) Voor zijn/haar burgerlijke aansprakelijkheid via de polis burgerlijke aansprakelijkheid, binnen de 
waarborgen van deze polis en rekening houdend met artikel II.355/1 van de Codex Hoger Onderwijs. 

 
- Dit houdt in dat de stageplaats verplicht aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door een 

toevallige en lichte fout van de student bij de uitvoering van zijn stage.  
- De student blijft alleen persoonlijk aansprakelijk voor bedrog, zware schuld, of gewoonlijk voorkomende 

lichte schuld.  
-  De stageplaats ziet erop toe dat de student de hem opgedragen taken correct uitvoert zodat hij 

eventuele fouten kan rechtzetten alvorens er schade ontstaat. 
- Deze polissen gelden eveneens in geval van een buitenlandse stage. 
- Zowel de hogeschool als de stageplaats van de student verklaren dat zij hiertoe de nodige polissen 

hebben afgesloten. Voor de hogeschool betreft dit de bovenvermelde polissen.  
 

 
9.2.         Verzekering van wagens 
 

Wagens worden in geen enkel geval door de hogeschool verzekerd. 
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Ook schade aan materialen en voorwerpen, opgelopen tijdens een eventueel transport, wordt niet 
verzekerd door de hogeschool. 
 
 
 

§1 Lichamelijke schade 
 
a) Lichamelijke schade aan de student zelf ten gevolge van een ongeval tijdens de verplaatsing van en 

naar de     stageplaats is verzekerd via de polis lichamelijk ongevallen van VIVES, de lichamelijke schade 
aan de student zelf ten gevolge van een ongeval tijdens de stage is verzekerd via de polis 
arbeidsongevallen van VIVES. 

 
b) Lichamelijke schade aan een inzittende is verzekerd via de autopolis van de wagen 
 

Bewijslast: 
 

Bij een ongeval ligt de bewijslast steeds bij het slachtoffer. De student of de inzittende zal dus moeten 
aantonen dat het ongeval is gebeurd van of naar, tijdens en door de deelname aan een activiteit in het 
kader van de stage in opdracht of met akkoord van de stageplaats.  

      
§2 Materiële schade  

 
a) Materiële schade aan de wagen (of materialen en voorwerpen die zich in de wagen bevinden) van de 

student tijdens de verplaatsing van en naar de stageplaats waarbij: 
 

Student in fout bij het ongeval: 
 

- De verzekering van de hogeschool kan nooit aangesproken worden.  
- De verzekering (BA) van de wagen van de student wordt aangesproken voor schade (materieel en 

lichamelijk) aan de tegenpartij. 
- De schade aan de wagen van de student is voor de student zelf.  

 
Tegenpartij in fout bij ongeval: 

 
- De verzekering van de tegenpartij wordt aangesproken. 

 
b) Materiële schade aan de wagen (of materialen en voorwerpen die zich in de wagen bevinden) van de 

student tijdens een dienstverplaatsing i.k.v. stage (dit kan nooit in opdracht zijn van de hogeschool): 
 

De student moet voor het rijden met zijn wagen op dezelfde manier verzekerd worden als medewerkers 
van de stageplaats zelf. Dit moet op voorhand, duidelijk en schriftelijk geregeld en gecommuniceerd 
worden door de stageplaats.  
Het moet duidelijk zijn als de auto van de student al dan niet omnium verzekerd is tijdens de verplaatsing 
en wie de eventuele franchise zal dragen.  
 
In deze situatie moeten de student en de stageplaats eveneens voldoen aan onderstaande 
voorwaarden: 

 
1. De student moet beschikken over een geldig rijbewijs (geen voorlopig of onder voorwaarden);  
2. De student mag niet verplicht worden met hun eigen wagen te rijden (dit kan geen beletsel zijn voor 

de uitvoering van de stage); 
3. De student heeft de schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar (vb ouders of familie) indien de 

wagen niet van hem/haar is. 
 

Student in fout bij ongeval: 
 

- De verzekering van de hogeschool kan nooit aangesproken worden.  
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- De verzekering (BA) van de wagen van de student wordt aangesproken voor schade (lichamelijk en 
materieel) aan de tegenpartij.  

- De schade aan de wagen van de student wordt geregeld zoals op voorhand en schriftelijk 
overeengekomen met de stageplaats. 

 
 
 

Tegenpartij in fout bij ongeval: 
 

- De verzekering van de hogeschool kan nooit aangesproken worden.  
- De verzekering van de tegenpartij wordt aangesproken 

 
c) Materiële schade aan een bedrijfswagen: 
 

In het geval student tijdens zijn stage rijdt met een bedrijfswagen van de stageplaats, moet de student 
voor het rijden met een bedrijfswagen op dezelfde manier verzekerd worden als medewerkers van de 
stageplaats zelf. Dit moet op voorhand, duidelijk en schriftelijk geregeld en gecommuniceerd worden 
door de stageplaats.  
Hier moet duidelijk afgesproken worden wie de eventuele franchise zal dragen.  

 
Student in fout bij ongeval: 

 
- De verzekering van de hogeschool kan nooit aangesproken worden.  
-  De verzekering (BA) van de bedrijfswagen wordt aangesproken voor schade aan de tegenpartij.  
- De schade aan de bedrijfswagen wordt geregeld via de verzekering van de bedrijfswagen.  

 
Tegenpartij in fout bij ongeval: 

 
- De verzekering van de hogeschool kan nooit aangesproken worden.  
- De verzekering van de tegenpartij wordt aangesproken. 

 
 
9.3.         Aangifte schadegevallen 
 

De student meldt elk ongeval/schadegeval dat zich voordoet tijdens (de weg van of naar) de stage 
binnen de 24u: 

 
- Aan de verzekeringsdienst van de hogeschool, telefonisch of via mail aan verzekeringen@vives.be; 
- Aan de stagebegeleider van de hogeschool. 

 
Alle documenten, attesten, … m.b.t. verzekeringen, aangiftes van arbeidsongevallen, enz. zijn terug te 
vinden via www.vives.be/verzekeringen.  

 

Art. 10: geschillen en beëindiging van de overeenkomst 
Partijen verbinden er zich toe alle problemen met betrekking tot de overeengekomen verplichtingen, het 
verloop, de voortijdige beëindiging of de evaluatie van de stage met elkaar te bespreken. Als de stageplaats of 
de student zijn verplichtingen niet nakomt, zal de andere partij de hogeschool hiervan op de hoogte brengen.  
 
10.1 Geen van de partijen kan de stage van een student zonder voorafgaand overleg met de andere partijen 

voortijdig afbreken.  
 

10.2   De stage kan op elk ogenblik voortijdig beëindigd worden in onderling overleg èn mits schriftelijk 
akkoord van alle partijen. 

 
10.3 Indien het overleg niet leidt tot een oplossing of een minnelijk akkoord, hebben de stageplaats en de 

hogeschool het recht om eenzijdig en zonder opzegtermijn de stage te beëindigen, in volgende gevallen: 

mailto:verzekeringen@vives.be
http://www.katho.be/verzekeringen
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§1  De stage kan eenzijdig verbroken worden door de stageplaats: 

 indien de student de verplichtingen uit art. 6 en 7 niet nakomt; 
 bij wangedrag van de student, slechte wil, onwettige afwezigheid of het opzettelijk niet-

naleven van het arbeidsreglement. 
 

§2 De stage kan eenzijdig verbroken worden door de hogeschool: 
a) wanneer de fysieke of psychische gezondheid van de student gevaar loopt; 
b) in geval van wanverhouding tussen de wensen van de stageplaats en de doelstellingen van de 

opleiding; 
c) wanneer de stage inefficiënt of niet nuttig blijkt of wanneer de stageplaats niet meewerkt aan 

het welslagen van de stage zoals bepaald in artikel 5. 
 
10.4 De partij die de stage wil verbreken, stelt de andere partijen hiervan schriftelijk op hoogte, met opgave 

van de reden van de verbreking en de datum waarop de stage wordt beëindigd.  
 
10.5 De student kan géén aanspraak maken op het diploma indien: 

- De stage wordt verbroken of de stageperiode voortijdig wordt beëindigd conform artikel 10.3 §1, of 
artikel 10.3 §2,b;   
- De student in tegenstrijd met artikel 10.1 eenzijdig een einde maakt aan de stage, zonder overleg 
met de andere partijen. 

 
10.6 Het beëindigen van de stage van één student in het bijzonder heeft geen gevolgen voor de geldigheid 

van het raamcontract en laat de stages van de overige studenten onverlet. 
 

Art. 11: Procedure 
In geval van betwisting omtrent de uitvoering van deze overeenkomst proberen de partijen eerst samen tot een 
oplossing te komen.  
Indien het overleg faalt, wordt de betwisting voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Onderwijskundige betwistingen worden behandeld conform het onderwijs-
en examenreglement van de hogeschool. 
 

Art. 12: Duur van de raamovereenkomst 
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, die ingaat vanaf het academiejaar  ____ - ____  
Beide partijen beschikken jaarlijks over de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen op het einde van het 
lopende academiejaar, mits schriftelijke kennisgeving van de opzeg vóór 1 juni van dat academiejaar.  
 

Bijlage 1: Individuele verklaring van de student 
De hogeschool verbindt zich ertoe elke student vóór de aanvang van zijn stage een verklaring, zoals opgenomen 
als bijlage 1, te laten ondertekenen, waarin de student bevestigt kennis te hebben genomen van de inhoud van 
deze raamovereenkomst en de bepalingen ervan strikt te zullen naleven. De student heeft het recht zich te 
beroepen op alle rechten die hem krachtens deze overeenkomst worden toegekend.  

Bijlage 2: Opleiding specifiek luik 
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Aldus opgemaakt te  .......................................... , op  ............................................................................  
 
In 2 exemplaren, waarvan elk der partijen erkent een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. 
 
 
 
 
Voor de stageplaats  Voor de hogeschool  
(naam en handtekening)  (naam en handtekening  

                                                                         studiegebieddirecteur) 
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Bijlage 1 
Individuele verklaring van de student bij de raamovereenkomst stage 
 
 
De ondergetekende student, 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de op Toledo gepubliceerde raamovereenkomst 
en bijlagen, afgesloten tussen de hogeschool en stageplaats in het kader van stage(s). 
 
De student verbindt zich er toe de bepalingen opgenomen in de raamovereenkomst strikt te zullen 
naleven tijdens de stage.  
 
Deze individuele verklaring slaat op de stages die de student zal opnemen tijdens het academiejaar 
2020-21.  
 
 
 
Opgemaakt te ………………………………………………………….. , 
 
op …………………………………………………………………………. 
 
 
De student 
(“voor akkoord”, naam en handtekening)  
 
  

Naam    

Adres                                  

Opleiding     

Telefoonnummer +32 -- -- -- --    

E-mail    
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Bijlage 2 
Opleiding specifiek luik van de raamovereenkomst stage 
 
De aanvullende en praktische richtlijnen met betrekking tot de stage zoals hieronder nog eens opgesomd 
zult u ontvangen volgens de afspraken per opleiding en campus van het studiegebied onderwijs, Hogeschool 
VIVES: 
 

- de inhoudelijke omschrijving van het takenpakket van de student; 
- de richtlijnen m.b.t. ziekte en afwezigheid en het inhalen van gemiste stage; 
- het stagereglement; 
- het verloop van een ev. procedure medisch onderzoek, zwangerschap en stage; 
- een praktijkgids; 
- het modeldocument risico-analyse + werkpostfiche; 
- de evaluatie van de stage; 
- info over de locatie waar de stagedossiers worden bewaard. 

 
Dit zal via de student of de opleiding zelf, op papier of via digitale kanalen bezorgd worden. U wordt hiervan 
tijdig op de hoogte gebracht. 
 


	Art. 1: Opzet en periode
	Art. 2: Doel stage
	Art. 3: Rol van de stagecoördinator, stagebegeleider en mentor
	Art. 4: Vergoedingen
	Art. 5: Bijzondere verplichtingen van de stageplaats
	Art. 6: Bijzondere verplichtingen van de student
	Art. 7: Geheimhouding
	Art. 8: Verplichtingen op het vlak van veiligheid en gezondheid
	Art. 9: aansprakelijkheid en verzekering
	Art. 10: geschillen en beëindiging van de overeenkomst
	a) wanneer de fysieke of psychische gezondheid van de student gevaar loopt;
	b) in geval van wanverhouding tussen de wensen van de stageplaats en de doelstellingen van de opleiding;
	c) wanneer de stage inefficiënt of niet nuttig blijkt of wanneer de stageplaats niet meewerkt aan het welslagen van de stage zoals bepaald in artikel 5.
	Art. 11: Procedure
	Art. 12: Duur van de raamovereenkomst
	Bijlage 1: Individuele verklaring van de student
	Bijlage 2: Opleiding specifiek luik

