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Masteropleiding Nederland-Duitsland-Studies 

Stagecontract 

De stagecoördinator van de masteropleiding Nederland-Duitsland-Studies  

en 

___________________________________________________________________________ 

de stage-instelling:   _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

adres:    _____________________________________________ 

postcode, plaats, land: _____________________________________________ 

stagebegeleider/ster:  _____________________________________________ 

functie:   _____________________________________________ 

tel.:    _____________________________________________ 

e-mail:    _____________________________________________ 

alsook    

___________________________________________________________________________ 

de stagiair(e):   _____________________________________________ 

adres:    _____________________________________________ 

postcode, plaats, land: _____________________________________________ 

tel.:    _____________________________________________ 

e-mail:    _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
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§ 1 
De stage-instelling stelt de stagiair(e) in de gelegenheid om ten behoeve van zijn/haar opleiding 
stage te lopen gedurende de periode van ______________________ (datum) tot en met 
______________________ (datum), en gedurende ______________________ dagen per week 
______________________ uur per dag.  
 
§ 2 
De stagiair(e) zal in het kader van zijn stage onderstaande werkzaamheden verrichten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 
De stage wordt door de afdeling Duitse Taal en Cultuur/Zentrum für Niederlande-Studien 
(universiteiten) alsook door de stage-instelling begeleid. De begeleiding door de universiteiten wordt 
gewaarborgd door: 
 
naam:  _____________________________________________ 

functie:  _____________________________________________ 

universiteit:  _____________________________________________ 

adres:  _____________________________________________ 

postcode, plaats, land:  _____________________________________________ 

tel.:  _____________________________________________ 

e-mail:  _____________________________________________ 

 
§ 4 
Aan de stagiair(e) wordt door de stage-instelling een vergoeding ter hoogte van € ________ per 
maand toegekend. 
 
§ 5 
De taken die aan de stagiair(e) worden opgedragen, dienen overeen te komen met de in dit 
stagecontract vastgelegde werkzaamheden. 
 
§ 6 
De stage-instelling beoordeelt de stagiair(e) door middel van een tussen- en eindbeoordeling en 
doet hem/haar direct na afloop van de stage een gekwalificeerd getuigschrift toekomen over de 
aard en duur van de stage alsook over de uitgevoerde werkzaamheden.  
 
§ 7 
De stagiair(e) verplicht zich ertoe de hem/haar opgedragen taken met zorg uit te voeren en zich te 
zullen gedragen naar alle binnen de stage-instelling geldende regelingen en voorschriften. Hij/zij 
verplicht zich ertoe de hem gegeven aanwijzingen, met inachtneming van § 5, te volgen.  
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§ 8 
Indien er door de stagiair(e) onderzoek verricht moet worden, dient de stage-instelling de mate van 
vertrouwelijkheid van de verkregen informatie vooraf te bepalen en met de stagiair(e) vast te 
leggen. Publicatie van de onderzoeksgegevens vindt slechts plaats na akkoord van de stage-instelling 
en na vastlegging van de door de stage-instelling gestelde voorwaarden. De stagiair(e) is verplicht tot 
geheimhouding van gegevens waartoe hij/zij gedurende zijn stage toegang had en waarvan hij/zij 
weet of kan vermoeden dat het hierbij om vertrouwelijke informatie gaat.  
 
§ 9 
De Radboud Universiteit Nijmegen en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster dragen geen 
verantwoordelijkheid voor het geval er door de stage schade ontstaat voor de stage-instelling of de 
stagiair(e). 
 
§ 10 
De stagiair(e) vervaardigt na afloop van zijn/haar stage een stageverslag waarin de gedurende de 
stage verrichte werkzaamheden, de onderzoeksresultaten alsook de opgedane ervaringen met 
inachtneming van § 7 gepresenteerd worden.  
 
§ 11 
Dit stagecontract kan om een belangrijke reden schriftelijk onder vermelding van redenen tegenover 
de andere contractpartners zonder inachtneming van een opzegtermijn op elk moment opgezegd 
worden.  
 
§ 12 
In geval van ziekte dient de stagiair(e) de begeleider/ster van de stage-instelling, de begeleider/ster 
van de universiteit en de stagecoördinator daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. De stagiair(e) 
neemt tevens eventuele aanvullende regels van het in de stage-instelling geldende 
ziekteverzuimbeleid in acht. 
 
§ 13 
Eventuele verdere afspraken tussen de partners van dit stagecontract kunnen in een bijlage bij dit 
contract worden bepaald.  
___________________________________________________________________________ 

In drievoud opgesteld en ondertekend: 
 

voor de stage-instelling: de begeleider/begeleidster 
 
___________________________    ___________________________ 
(datum, naam)       (handtekening) 

 

de stagiair(e)  
 
___________________________    ___________________________ 
(datum, naam)       (handtekening) 

 

voor de universiteiten: de stagecoördinator 
 
___________________________    ___________________________ 
(datum, naam)       (handtekening) 
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