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Voorbeeld stagecontract 
 
Hieronder volgt een voorbeeld voor een stagecontract voor een student in de podiumsector. Het 
voorbeeld kan eveneens - met de nodige inhoudelijke aanpassingen - gebruikt worden voor andere 
stage-instellingen of voor studenten van andere opleidingen. 
 
Meer informatie hierover vind je onder het thema Recht & contracten op BeroepKunstenaar.nl. 

 
 
STAGE CONTRACT 
 
1. De stage-instelling: 
(Naam, adres, telnr., e-mailadres) 
hierna te noemen de stage-instelling, 
 
2. De onderwijsinstelling, 
(Naam, adres, telnr., e-mailadres) 
hierna te noemen de school, 
 
3. De student, 
Naam, adres, telnr., e-mailadres) 
hierna te noemen de student, 
 
in aanmerking nemende  
• dat de student er in het kader van het onderwijsprogramma belang bij heeft in het … studiejaar 

gedegen praktijkervaring op te doen en  
• dat de stage een essentieel onderdeel is van het onderwijsprogramma, 

 
komen hierbij het volgende overeen: 
 
1. De stage-instelling verbindt zich om de student als onderdeel van diens studie een stage te laten 
lopen als …………. van ....  (datum) tot en met ... (datum). 
 
2. De stagegever biedt de stagiair(e) 
• binnen de stage-instelling het volgende: 
 de mogelijkheid tot het volgen van een dagelijkse training of warming-up; 
 de mogelijkheid tot het volgen van repetities en het instuderen van repertoire, afhankelijk 

van de beslissing van de artistiek leider/regisseur/directeur/choreograaf; 
 de mogelijkheid tot het opdoen van voorstellingservaring in de door het gezelschap 

geproduceerde theatervoorstelling en presentaties aan derden verricht, afhankelijk van de 
beslissing van de leider/directeur/choreograaf; 

• buiten de stage-instelling: 
 de mogelijkheid om het programma van de opleiding te volgen gedurende vakantiedagen 

van de stage-instelling; 
 de mogelijkheid om bij andere gezelschappen audities te doen; 
 de mogelijkheid om bij de officiële diploma uitreiking van de opleiding aanwezig te zijn. 

De stage-instelling verbindt zich voorlichting te geven over die van belang zijnde regelingen o.a. uit 
de Arbeidsomstandighedenwet, die op de student van toepassing zijn. 
 
3. Namens de stage-instelling zal werknemer … fungeren als aanspreekpunt voor de student. 
Wekelijks zal diegene gedurende een half uur de gang van zaken en het functioneren van de 
student samen bespreken. De student wordt geacht zelf al die punten in te brengen die voor een 
succesvol verloop van de stage van belang zijn. 
 
4. De stage-instelling zal de student in de gelegenheid stellen deel te nemen aan de 
terugkomdagen die de school voor de studenten organiseert op ... (datum) en op ... (datum). 
 
5. De student ontvangt een stagevergoeding ad € ...,- per maand. Dit bedrag wordt zonder welke 
inhouding dan ook aan de student betaald aan het einde van iedere maand. 
De student ontvangt geen vergoeding voor reiskosten. De student heeft recht op uitbetaling van 
verblijfkosten (séjour) op dezelfde voet als de reizende werknemers van het gezelschap. 
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6. De stage-instelling verklaart op dezelfde wijze als jegens werknemers aansprakelijk te zijn voor 
schade veroorzaakt door de student aan derden en voor letsel en/of schade aan de student 
overkomen. 
 
7. De stage-instelling verklaart dat zij een adequate verzekering heeft afgesloten tegen risico’s als 
bedoeld in lid 6. 
 
8. De school verklaart dat de student adequate begeleiding ontvangt ten behoeve van het 
succesvol doen verlopen van de stage, ………….. is de stagebegeleider van de student. De 
stagebegeleider zal minimaal eenmaal per twee weken gedurende een half uur telefonisch contact 
onderhouden met de student over het verloop van de stage, en zal gedurende de stage minimaal 
één maal een bespreking hebben met zowel de in artikel 3 genoemde werknemer en met de 
student, een en ander om de stage succesvol te laten verlopen. 
 
9. De student verklaart adequaat verzekerd te zijn tegen ziektekosten. 
 
10. De student is verplicht alle regels in acht te nemen, die gelden voor de werknemers van de 
stage-instelling voor wat betreft: aan- en afwezigheid, ziekmelding, orde en veiligheid. 
De stage-instelling verplicht zich hieromtrent nauwkeurige informatie te verstrekken uiterlijk bij de 
aanvang van de stage. 
 
11. De student is verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan hij weet of kan 
vermoeden dat deze een vertrouwelijk karakter heeft. 
 
12. De student zal na afloop van de stage een verslag maken volgens richtlijnen van de school. De 
stage-instelling zal het verslag in conceptversie toegezonden krijgen en corrigeren op feitelijke 
onjuistheden. 
 
13. Partijen verklaren dat zij kwesties die het succesvolle verloop van de stage (kunnen) hinderen, zo 
spoedig mogelijk daar tot een oplossing zullen brengen waar de kwestie opgelost kan worden. De 
student zal, wanneer hierover vragen zijn, een en ander in het overleg met de school inbrengen. 
 
14. Mocht een der partijen van deze overeenkomst de stage-overeenkomst ondanks de 
inspanningen bedoeld in artikel 13 willen beëindigen wegens dringende redenen, dan geldt een 
opzegtermijn naar de andere twee partijen van deze overeenkomst van één kalendermaand. 
Opzegging zal slechts schriftelijk kunnen geschieden. Partijen zullen daarbij de – redelijke - 
belangen van elke partij bij een succesvolle afronding van de stage zwaar laten wegen en verklaren 
zich in te spannen voor passende oplossingen ter zake voor elke partij, indien nodig met een 
onafhankelijke en ter zake kundige derde persoon. 
 
Aldus overeengekomen te ………………….. (datum)  
en in drievoud opgemaakt op ………………………………………..(plaats), 
 
 
 
 
……………………   ……………………    …………………… 
Namens de school         De stage-instelling           De student   
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