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Bijlage 5                      Bij artikel 10 van de Cao Apotheken 2017-2019 
 

 
MODEL STAGE OVEREENKOMST VOOR DE BEROEPS OPLEIDENDE LEERWEG 

 
Deze stageovereenkomst geldt alleen voor de duur van de stage welke de stagiair in het kader van de 
Beroeps Opleidende Leerweg (opleiding) tot apothekersassistente verricht. De Cao Apotheken is niet 
van toepassing op deze stageovereenkomst. 

 
Ondergetekenden: 

 
Apotheek c.q. Stageverlener 
Naam bedrijf:              
Onderwijsbegeleider: 
Bezoekadres:   
Postcode en plaats:   
Telefoon:   

 

School c.q. Stagevrager 
Naam school:                
Praktijkbegeleider en/of Contactpersoon: 
Adres: 
Postcode en Plaats:      
Telefoon:                        

 
Scholier c.q. Stagiair 
Naam stagiair:              
Adres: 
Postcode en plaats:     
Telefoon:                      
Burgerservicenummer: 
Rekeningnummer:      

 

 
Artikel 1                                 Duur stageovereenkomst 

De stageovereenkomst vangt aan op      
en eindigt op                                                    (dag maand en jaar) 

 
Bovengenoemde termijn mag in voorkomende gevallen verkort, verlengd of onderbroken worden, 
indien en voor zover dit geschiedt na overleg met en toestemming van de stageverlener, de 
stagevrager en de stagiair. 

 
Artikel 2                                 Leerdoelen en taken tijdens stage 

Het doel van deze stage is om de student ervaring te laten opdoen met de praktische toepassing 
van theoretische kennis die zij reeds heeft verworven en het verwerven van nieuwe kennis 
en vaardigheden. De stageverlener en de stagevrager zorgen ervoor dat de stagiair taken en 
verantwoordelijkheden krijgt opgedragen overeenkomstig het competentieniveau van de student en 
de onderwijsdoelstellingen voor de stage periode. 

 
Artikel 3                                 Vergoeding 

Met ingang van 1 juli 2008 wordt aan de stagiair welke in het kader van de Beroeps Opleidende 
Leerweg stage loopt in de apotheek een stagevergoeding toegekend. De stagevergoeding is een 
dagvergoeding en komt overeen met: 

 
-    een vergoeding van € 12,50,-- bruto per dag tijdens het eerste stagejaar; 
-    een vergoeding van € 15,-- bruto per dag tijdens het tweede stagejaar; 
-    een vergoeding van € 20,-- bruto per dag tijdens het derde stagejaar. 

 
Artikel 4                                 Absentie en/of ziekte 

Ingeval van ziekte dan wel absentie alsmede bij terugkomst hiervan meldt de stagiair dit voor 09:00 
uur van de betreffende dag aan de praktijkbegeleider en/of contactpersoon. Bij afwezigheid en/of 
ziekte van de stagiair in de apotheek op de stagedag heeft de stagiair geen recht op de vergoeding 
als genoemd in artikel 3.
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Artikel 5                                 Vakantie en verlof 
De stagiair heeft gedurende de stageperiode geen recht op vakantie. 

 
Artikel 6                                 Beëindiging stageovereenkomst 

De stageovereenkomst eindigt indien: 
a.   van rechtswege door het verstrijken van de tijd voor de duur van de stage; 
b.  de stagiair niet meer is ingeschreven voor de opleiding tot 
apothekersassistente bij de 

stagevrager; 
c.   indien een partij niet aan de bij deze overeenkomst vastgestelde 
verplichtingen voldoet; 
d.  bij onderlinge overeenstemming tussen alle partijen over de beëindiging van 
de 

stage(overeenkomst); 
e.  als de stagiair zich zodanig gedraagt dat van de stageverlener in redelijkheid 
niet langer gevergd 

kan worden verdere medewerking aan de stage te verlenen; 
f.   bij overtreding van het geheimhoudingsbeding als genoemd in artikel 8; 
g.   als naar het oordeel van de stagegever de stage niet verloopt overeenkomstig 
het 

stageprogramma; 
h.  de stagiair overlijdt; 
i.    de stageverlener zich in surseance van betaling dan wel in een faillissement 
bevindt waardoor het 

voor partijen onmogelijk is geworden de overeenkomst na te leven; 
 

Artikel 7                                 Verzekering 
De stageverlener sluit ten behoeve van de stagiair een verzekering af voor de 
aansprakelijkheid 
van de stagiair. Deze aansprakelijkheidsverzekering geeft primaire dekking van 
door een stagiair 
toegebrachte schade aan eigendommen van derden gedurende de tijd dat hij/zij 
in het kader van 
zijn opleiding stage loopt bij stageverlener. Tevens is de stagiair vanuit de 
stageverlener verzekerd 
tegen eigen lichamelijk letsel veroorzaakt door ongevallen bij de stageverlener 
voor zover de eigen 
ziektekostenverzekering van de stagiair niet toereikend is om de schade te 
dekken. 

 
Artikel 8                                 Geheimhoudingsbeding 

De stagiair verplicht zich zowel tijdens als na de stageperiode tot strikte 
geheimhouding van al 
hetgeen direct of indirect verband houdt met de belangen van de stageverlener 
en met name alles 
wat behoort tot het bedrijf, de bedrijfsvoering en de relaties in de ruimste zin. 

 
Artikel 9                                 Materiaal en hulpmiddelen 

Alle materialen en hulpmiddelen welke de stageverlener aan de stagiair ter 
beschikking stelt, blijven 
eigendom van de stageverlener en worden na beëindiging van de stage door de 
stagiair ongevraagd 
aan de stageverlener ter hand gesteld. 

 
Artikel 10                              Geschillen 

De stagiair benadert de stagebegeleider in geval van een geschil. Indien het 
geschil niet minnelijk 
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kan worden opgelost tussen de stagebegeleider en de stagiair wordt het geschil 
voorgelegd aan de 
onderwijsbegeleider teneinde te trachten een voor alle partijen aanvaardbare 
oplossing te vinden. 

 
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt 
te                                                                            d.d.   

 
Stagevrager: 
Naam + handtekening 

 

 
Stageverlener 
Naam + handtekening 

 

 
Stagiair 
Naam + handtekening 

 

 
Indien noodzakelijk 
Wettelijke vertegenwoordiger stagiair: 
Naam + handtekening 


