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Bijlage 11: Stagereglement 

 

Artikel 1  

Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen van het voltijds secundair onderwijs die een 

stageperiode volbrengen in het kader van hun schoolopleiding, evenals op de directeurs van deze 

onderwijsinstellingen en de stagegevers. 

Artikel 2  

De leerling-stagiair blijft onderworpen aan het gezag van de directeur van de onderwijsinstelling of zijn 

afgevaardigde.  

Artikel 3  

De leerling-stagiair voert stipt doch enkel de in de stageactiviteitenlijst voorgeschreven opdrachten uit 

onder leiding en toezicht van de stagementor.  

Hij heeft het recht de uitvoering te weigeren van taken die niet in de stageactiviteitenlijst voorzien zijn, 

of die zijn fysische of psychische mogelijkheden te boven gaan, of die strijdig zijn met onderhavig 

reglement. Hij maakt hiervan omstandig melding in zijn stageschrift. Bij betwistingen terzake is het 

oordeel van de stagebegeleider doorslaggevend. De leerling-stagiair mag steeds contact opnemen 

met de stagebegeleider.  

Artikel 4  

De prestaties van de leerling-stagiair worden niet bezoldigd. Eventueel mogen de aan de 

leerlingenstage verbonden kosten terugbetaald worden.  

Artikel 5  

De leerling-stagiair volgt de werktijden van de stageverlenende organisatie.  

Hij begeeft zich naar de stageplaats op de gestelde dagen en binnen de gestelde uren 

overeenkomstig de leerlingenstageovereenkomst.  

Hij verwittigt de directeur van de onderwijsinstelling onmiddellijk van de feiten die de afwezigheid op 

de stageplaats kunnen rechtvaardigen. De directeur van de onderwijsinstelling brengt de stagegever 

hiervan onmiddellijk op de hoogte. Andere dan de door de directeur van de onderwijsinstelling 

gemelde afwezigheden worden zo vlug mogelijk door de stagegever aan de directeur van de 

onderwijsinstelling meegedeeld.  

Artikel 6  

De leerling-stagiair dient zich welvoeglijk en voorkomend te gedragen tegenover de stagegever en zijn 

werknemers.  

GSM-gebruik wordt niet toegelaten tijdens de stage-uren.  

Artikel 7  

De stagegever zal de leerling-stagiair het nodige materiaal en materieel ter beschikking stellen en 

laten gebruiken overeenkomstig de modaliteiten van onderhavig reglement.  

Indien het gebruik van bepaalde toestellen niet kan toegelaten worden, wordt dit vermeld in de 

bijzondere voorwaarden van de leerlingenstageovereenkomst. 

 

De leerling-stagiair is verplicht het hem overeenkomstig dit artikel toevertrouwde materieel en 

ongebruikte materiaal in goede staat terug te geven. Hij is niet aansprakelijk voor de beschadigingen 

of de slijtage toe te schrijven aan het regelmatig gebruik van het materieel. Hij is evenmin 

aansprakelijk voor het gebrekkig werk te wijten aan zijn onhandigheid of onervarenheid. De in deze 
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paragraaf bedoelde schadegevallen zijn ten laste van de stagegever. De personen die het ouderlijk 

gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling-stagiair onder hun bewaring hebben of 

de meerderjarige leerling-stagiair zelf, zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schade ontstaan uit zijn 

daartoe opzettelijk gestelde daden. De overtreding van het stagereglement wordt met opzet 

gelijkgesteld. De directeur van de school dient onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden van de 

schade. 

Voor andere dan de hierboven vermelde beschadigingen door toedoen van de leerling-stagiair 

veroorzaakt, dient een verzekering afgesloten te worden vóór de aanvang van de stageperiode en 

waarvan de kosten gedragen worden door de onderwijsinrichting. 

Artikel 8  

De leerling-stagiair houdt een stageschrift bij dat hij op regelmatige tijdstippen laat viseren door de 

stagementor en de stagebegeleider.  

De leerling-stagiair kreeg, bij aanvang van het schooljaar, info over fraude en valsheid in geschrifte, 

alsook over de gevolgen daarvan. Bijgevolg dient de leerling-stagiair, bij overtreding, de opgelegde 

maatregelen te aanvaarden. 

Artikel 9  

De leerling-stagiair en de stagebegeleider zijn gehouden het beroepsgeheim, eigen aan de sector 

waarin de leerlingenstage wordt volbracht, te eerbiedigen en zich te onthouden van enigerlei 

handeling die de goede naam of de bedrijvigheid van de stagegever zou kunnen schaden. Deze 

verplichting duurt voort na de stageperiode. 

Artikel 10  

De stagegever of de stagementor staat in voor het onthaal van de leerling-stagiair op de stageplaats.  

De leerling-stagiair is verplicht het arbeidsreglement en de voorschriften eigen aan de onderneming 

en/of sector na te leven. De stagegever of de stagementor ziet hierop nauwgezet toe.  

Artikel 11  

De stagegever is aansprakelijk ingevolge overtredingen van zijnentwege van het stagereglement.  

De stagegever dient de in de sector vigerende bepalingen inzake arbeidsduur te respecteren in 

hoofde van de leerling-stagiair.  

Artikel 12  

De stagegever dient het algemeen toezicht van de stagebegeleider op het stageverloop toe te laten en 

hem op de overeengekomen wijze de voor de evaluatie van de leerling-stagiair noodzakelijke 

informatie te verstrekken. 

Artikel 13  

De stagegever heeft het recht om: te informeren naar de reden van afwezigheid van de 
leerling-stagiair op de stageplaats; een stagementor naar zijn keuze aan te stellen; de 
leerlingenstageovereenkomst te verbreken: 

 indien de leerling-stagiair opzettelijk zware schade veroorzaakt of herhaald onwettig afwezig is of 

zware inbreuken pleegt tegen het stagereglement of wangedrag vertoont;  

 bij overmacht;  

 bij onvoldoende begeleiding door de school.  

Een verbreking is slechts geldig indien zij gemotiveerd en schriftelijk gebeurt.  

Artikel 14  

De directeur van de onderwijsinstelling dient één of meer stagebegeleiders aan te duiden, belast met 

een grondige voorbereiding van en een adequate begeleiding en toezicht op de leerlingenstages.  
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Artikel 15 

De directeur van de onderwijsinstelling, die verplicht is de nodige verzekeringen af te sluiten tot 

dekking van de risico's van de leerlingenstages, dient onmiddellijk in kennis te worden gesteld van 

ongevallen overkomen aan of veroorzaakt door de leerling-stagiair. Wat de toepassing van de 

arbeidsongevallenwet betreft, treedt het schoolbestuur immers op als werkgever, onder meer wat het 

afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering betreft tot dekking van de risico's van de 

leerlingenstages.  

Wat de toepassing van de wet welzijn op het werk, de Codex en het ARAB (onder meer het aangeven 

van ernstige en zeer ernstige arbeidsongevallen) betreft, treedt daarentegen de stagegever als 

werkgever op.  

Artikel 16  

De directeur van de onderwijsinstelling kan, op eigen initiatief of op vraag van de stagebegeleider, de 

stageovereenkomst opschorten:  

 bij zware inbreuken van de stagegever tegen het stagereglement;  

 wanneer de fysische of geestelijke gezondheid van de leerling-stagiair gevaar loopt;  

 wanneer de leerlingenstage inefficiënt of onnuttig is;  

 bij onvoldoende begeleiding door de stageverlenende organisatie.  

De directeur van de onderwijsinstelling beslist, na de opschorting, over het al dan niet verbreken van 

de leerlingenstageovereenkomst. Een verbreking is slechts geldig indien zij gemotiveerd en schriftelijk 

gebeurt.  

Artikel 17  

De leerling-stagiair kan de leerlingenstageovereenkomst niet eigenmachtig verbreken.  

Artikel 18  

De stagegever mag alle nuttige inlichtingen betreffende de leerling-stagiair inwinnen bij de 

stagebegeleider.  

Artikel 19  

In geval van staking, technische of economische werkloosheid, of overmacht, dient de stagegever de 

leerling-stagiair terug te sturen naar de school. Hij meldt dit onmiddellijk aan de directeur van de 

onderwijsinstelling.  

  

 


