
 

 

 

STAGEOVEREENKOMST FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE             
 
De ondergetekenden zijn overeengekomen dat  
 
A. De Universiteit Leiden ten behoeve van haar Faculteit der Archeologie, hierna te noemen de faculteit, 

ten deze vertegenwoordigd door de stagecoördinator: 
 Naam……………………………………………………………………………………………………………….  
 Bezoekadres: Einsteinweg 2 /Postadres: Postbus 9514  
 Bezoekadres: 2333 CC Leiden/Postadres: 2300 RA Leiden  
 telefoon…071-527 …………………………………………………………………………………………..  
 e-mail…………………………………@ arch.leidenuniv.nl  
 
B. De stagebiedende organisatie (hierna te noemen: de stagegever): 
 De stagebiedende organisatie……………………………………………………………………………..  
 ten deze vertegenwoordigd door: 
 naam………………………………………………………………………………………………………………..   
 adres …………………………………………………………………………………………………………… 
 postcode + plaats…………………………………………………………………………………………………. 
 telefoon…………………………………………………………………………………………………………….. 
 e-mail……………………………………………………………………………………………………………….  
 
C. De student(e) (hierna te noemen: de stagenemer): 
 Naam……………………………………………………………………………………………………………….  
 Adres……………………………………………………………………………………………………………….  
 postcode + plaats………………………………………………………………………………………………….  
 telefoon……………………………………………………………………………………………………………..  
 e-mail………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Een stageopdracht wordt vervuld. 
Waar zal de stage plaatsvinden? (Plaatsnaam, provincie)……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wanneer zal de stage plaatsvinden (verwachte startdatum)………………………………………………….. 
Hoe lang zal de stage duren (verwachte duur)………………………………………………………………….. 
Wat is de aard van de stage? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
Deze stage wordt na afloop afgesloten met een verslag waarin deze stageovereenkomst en het 
beoordelingsformulier ingevuld door de stagegever worden bijgevoegd.  
 
Bovengenoemde partijen zijn verder, ten behoeve van de door voornoemde stagenemer te lopen stage, het 
volgende overeengekomen: 
 
 ARTIKEL 1 
De stagegever stelt bovengenoemde stagenemer in de gelegenheid in het kader van zijn/haar studie een stage te lopen. 
  
 ARTIKEL 2 
1. De stagegever zal de stagenemer slechts werkzaamheden opdragen, die passen binnen het kader van de stage, zoals 

omschreven in de stageopdracht. 
2. De stagenemer is verplicht de opgedragen werkzaamheden naar behoren te verrichten en zich te gedragen volgens de regels die 

binnen de organisatie van de stagegever gelden. Hij/zij zal daarbij de door of vanwege de leiding van de stagegever gegeven 
aanwijzingen opvolgen, dit met inachtneming van het in 4.1 gestelde. 

 
 ARTIKEL 4 
1. De dagelijkse uren zijn voor de stagenemer gelijk aan de arbeidstijd binnen de organisatie van de stagegever of het onderdeel 

van de organisatie waarbij betrokkene is geplaatst, tenzij anders vermeld in het stageplan. 
 ARTIKEL 5 
1. Wanneer in de stage het verrichten van onderzoek mede is begrepen, ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, vorm en 

inhoud van dat onderzoek, alsmede de verwerking van de resultaten daarvan bij de betrokken stagenemer en de desbetreffende 
begeleiders, tenzij vooraf anders is overeengekomen. 



 

 

 

2. Publicatie van onderzoeksbevindingen vindt niet plaats dan na overleg met de stagegever en onder de door deze te stellen 
voorwaarden. 

 
 ARTIKEL 6 
De stagenemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar tijdens de stage ter kennis is gekomen en waarvan hij/zij weet dat 
het van vertrouwelijke aard is. 
 
 ARTIKEL 7 
De universiteit en de stagegever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel of schade die de stagenemer lijdt tijdens of in verband 
met zijn/haar werkzaamheden, behalve wanneer dit letsel of deze schade het gevolg is van de opzet of grove nalatigheid van de zijde 
van de universiteit of de stagegever of het personeel daarvan. 
 
 ARTIKEL 8 
1. De stagenemer ontvangt van de stagegever voor zijn/haar werkzaamheden in het kader van de stage een bruto/netto vergoeding 

van ….. per maand. 
2. Naast de vergoeding als bedoeld in 8.1 ontvangt de stagenemer van de stagegever een bruto/netto vergoeding van reis- en 

verblijfskosten van ….. maand. 
 
 ARTIKEL 9 
De stagegever is - na overleg met de betreffende stagebegeleider of een vervanger/ster - gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen, 
indien de stagenemer naar het oordeel van de leiding van de stagegever zich ernstig misdraagt of blijft gedragen tegen de regels die 
binnen de organisatie van de stagegever gelden, dan wel zich zodanig opstelt dat de goede orde en de sfeer in de organisatie worden 
verstoord. 
 
 ARTIKEL 10 
De stagenemer is - na overleg met de betreffende stagebegeleider of een vervanger/ster - gerechtigd deze overeenkomst te 
beëindigen, indien de stagegever naar het oordeel van de stagenemer of de stagebegeleider zich ernstig misdraagt of blijft gedragen 
tegen de regels die binnen de organisatie van de stagegever gelden, dan wel zich zodanig opstelt dat de goede orde en de sfeer in de 
organisatie worden verstoord. 
 
 ARTIKEL 11 
De stagenemer is via de faculteit WA verzekerd. Deze verzekering dekt alleen schade die veroorzaakt of opgelopen wordt tijdens het 
uitvoeren van de stage, dus niet na afloop van bijvoorbeeld de werkdag. Indien de stagegever een WA verzekering heeft afgesloten 
voor zijn/haar medewerkers vervalt de verzekering vanuit de Faculteit. In het buitenland geldt de WA verzekering vanuit de faculteit niet. 
De stagenemer dient in dat geval zelf een WA verzekering af te sluiten.   
 
 
 ARTIKEL 12 
Deze overeenkomst kan op initiatief van de faculteit, de stagegever of de stagenemer na overleg worden onderbroken, verlengd of 
bekort. 
 

 
Verdere afspraken met betrekking tot de stage: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend: 
  
 Datum Plaats Handtekening 

 
 
A Stagecoördinator 

 
 

   

 
 
B Namens de stagegever  
 
 

   

 
 
C De stagenemer 
 
 

   

 
 

 
 


