
Naam stagiair   ___________________    Klas____ 

 
           AFTEKENKAART  2019-2020 

 
Maatschappelijke stage-verlener: 
 

Instelling/organisatie: 
............................................................................................. 

 
Mevr/Dhr: 

.............................................................................................. 
  

Telefoon: 
........................................................................................... 

 
E-mail: 

............................................................................................... 

 
Korte omschrijving van de werkzaamheden  

 
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 
 
 

 
 
 

Datum/ 
weeknummer 

of maand 

Aantal uren 
vrijwilligerswerk 

Paraaf toezichthouder of 
stageverlener 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

  

 
 
 

Handtekening stagecontactpersoon:          Datum: 

 
_________________________       ______________ 
 

Bij dezen willen wij  u namens het personeel van 

Visser ’t Hooft Lyceum Leiderdorp hartelijk bedanken voor uw begeleiding. 

. 



 
 

• Een maatschappelijke stage bestaat uit 15 uur vrijwilligerswerk 

buiten schooltijd. 
 

• Een maatschappelijke stage kan alleen worden uitgevoerd bij een 
maatschappelijke organisatie (dus geen commercieel bedrijf) 

Bijvoorbeeld: Sportclub, zorginstelling, Oranjevereniging etc. Bij 
twijfel altijd even toestemming vragen aan je mentor 

 
• Een maatschappelijke stage is een onderdeel van het lesprogramma 

en dient te zijn afgerond om te kunnen worden bevorderd naar het 
volgende schooljaar. 

 
• Leerlingen hebben tot en met de maand mei de tijd om de 

maatschappelijke stage af te ronden. 
 

• Deze aftekenkaart dient na afronding van de maatschappelijke stage 

te worden ingeleverd bij de mentor. 
 

• Geef duidelijk de datum of weeknummer of maand aan. 
 

• Omschrijf ook goed wat je werkzaamheden waren tijdens de 
maatschappelijke stage. Daarnaast is een maatschappelijke stage 

alleen geldig afgerond als er duidelijk een contactpersoon en contact 
adres is genoteerd zodat de school eventueel een controle kan 

uitvoeren. 
 

• Je bent als stagiair verzekerd (WA en ongevallenverzekering)  
tijdens je stagewerkzaamheden. Een verzekering is echter alleen 

geldig als je vooraf de overeenkomst met je stageverlener hebt 
ingevuld. Deze overeenkomst dien je in te leveren bij je mentor. 

 

• Er mag geen geldelijke vergoeding (loon) worden gegeven voor je 
stagewerkzaamheden 

 
• Is je aftekenkaart vol? Vraag dan een extra kaart aan je mentor. 

 
• Doe je al vrijwilligerswerk? Ga in gesprek met je mentor. In dat 

geval kan de maatschappelijke stage al worden afgetekend. 
 

• Doe vooral iets wat je leuk vindt! Als je op een sport zit dan heeft 
een sportclub vrijwel altijd vrijwilligers nodig!   

 
• Alvast bedankt! Namens de school, maar vooral namens al die 

verenigingen en mensen die je hebt geholpen. 



OVEREENKOMST MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

  schooljaar 2019-2020 

 
 

De stagiair: 
 
1. De stagiair blijft tijdens de stage volledig leerling van de school. Er is 

geen arbeidsovereenkomst, noch een leerovereenkomst. 
 

2. De stagiair heeft geen aanspraak op een stagevergoeding. 
 

3. De stagiair is via de school verzekerd voor WA en ongevallenrisicos. 
 

4. Binnen de bepalingen van de polis is meeverzekerd de schade aan 
zaken van de stageverlener, die wordt toegebracht door de stagiair 

tijdens de opgedragen werkzaamheden. 

 
5. De stagiair houdt zich aan de bepalingen en regels die op de 

stageplaats gelden ten aanzien van orde, veiligheid, geheimhouding en 
gezondheid. 

 
6. De stagiair volgt op de stageplaats de aanwijzingen van de begeleider 

op. Wanneer er onverhoopt problemen mochten zijn tussen 
stageverlener en stagiair, dan wordt direct contact opgenomen met de 

stagebegeleider van de school. 
 

 
 

De stageverlener: 
 
1. De stageverlener stelt de stagiair in staat de overeengekomen 

activiteiten gedurende de stageperiode te verrichten. 
 

2. De stageverlener stelt een begeleider aan, die zorgt voor de  
introductie in de organisatie of de instelling en die de stagiair helpt bij 

het omgaan met andere medewerk(st)ers in de werksituatie. Hij/zij 
begeleidt de stagiair bij de uitvoering van de stage en ziet erop toe dat 

vooraf gestelde doelen zo goed mogelijk bereikt worden. 
 

3. De stageverlener geeft de stagiair geen geldelijke beloning.  

 
 

 
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met: 

Dhr. P.F.Koster  071-5890488 / ksr@vhl.nl 
Decaan  Visser ’t Hooft Lyceum Leiderdorp 

 

mailto:ksr@vhl.nl


Maatschappelijke stage - Overeenkomst 
 

Ondergetekenden gaan akkoord met de voorwaarden zoals omschreven op de 

achterkant van deze stage-overeenkomst 
 

 

 

Stagiair              Handtekeningen 
 
Voornaam    :_________________________ 
 
Achternaam   :_________________________ 
 
 

Handtekening    
 
Datum    :_________________________ 
     

 
 

Ouder/verzorger van stagiair 
 
Voorletters   :_________________________ 
 
Achternaam   :_________________________ 
 
Handtekening    

 
Datum    :_________________________ 
 
 
 

Stageverlener 
 
Naam instelling/organisatie :_________________________ 

 
Vertegenwoordigd door:  :_________________________ 
(naam en functie) 
    :_________________________ 

 
 
Handtekening 
 
Datum    :_________________________ 
   
 
 
 

Mentor/decaan (namens het Visser ’t Hooft Lyceum) 

 

Voornaam   :Peter-Frank 
 
Achternaam   :Koster 

 

Handtekening    
 
 

 

Datum: 1 november 2019    Plaats: Leiderdorp 
 
 

De stagiair overhandigt deze overeenkomst aan zijn/haar mentor  
voordat de werkzaamheden zijn begonnen. 

 
 

 
 

 
 

 
 


