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Regeling stagiairs 
Onderwerp         : Regeling Stagiaires 
Ingangsdatum    :  1 augustus 2009, versie 21 november 2017. 
   
Begripsomschrijving 
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Stage: leerperiode die als onderdeel van een opleiding aan een erkende onderwijsinstelling 
en met begeleiding vanuit die instelling plaatsvindt bij Bijeen, stichting van de openbare 
scholen voor primair onderwijs in de gemeente Hoogeveen. 

b. Stagiair : diegene die als leerling van een erkende onderwijsinstelling in het kader van 
zijn opleiding is toegelaten om bij de scholen van de stichting Bijeen  praktische ervaring op 
te doen.   

 
Stageplan 
Voor alle stages langer dan 4 weken wordt door de stagiaire en de stagebegeleider(s) een stageplan 
opgesteld. In dit stageplan wordt de stage-opdracht duidelijk geformuleerd en wordt stapsgewijs 
aangegeven op welke wijze de gewenste leerdoelen bereikt kunnen worden.  
 
Stageovereenkomst 
Met de stagiair wordt een stageovereenkomst gesloten, waarin de voorwaarden duidelijk zijn 
vastgelegd. De stage overeenkomst bevat in ieder geval de volgende informatie: 
· Periode van de stage. 
· Arbeidsduur per week.  
· Naam van de stagebegeleiders (onderwijsinstelling en de school). 
· De bruto vergoeding per maand. 
· De reiskostenvergoeding indien van toepassing volgens CAO primair onderwijs. 
 
Disfunctioneren 
Bij disfunctioneren van de stagiair kan tussentijds, zonder opzegtermijn, de stage worden 
beëindigd. 
 
Stagevergoeding 
De stagiair ontvangt, tenzij met het onderwijsinstituut anders is overeengekomen, een 
stagevergoeding van: 

- meerdaagse stage voor een periode van tenminste 3 maanden MBO-stagiair  
€ 150,00 bruto per maand. 

- meerdaagse stage voor periode voor tenminste 3 maanden HBO-stagiair 
€ 250,00 bruto per maand. 

Deze bedragen gelden bij een volledige werkweek. Indien het een parttime stage betreft wordt de 
vergoeding berekend naar rato van het aantal stage-klokuren per week.  
Voor kortdurende stages (korter dan 10 weken) geldt geen stagevergoeding. 
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Aanmelden voor stagevergoeding 
Op de website bij het tabblad stage/invallen staan de formulieren voor het aanvragen van de 
stagevergoeding. 

- Formulier aanvraag stagevergoeding, ook laten ondertekenen door de directeur van de 
school. 

- Formulier loonbelasting, invullen en ondertekenen 
Daarnaast aanleveren: 

- Kopie geldig ID-bewijs (ID kaart of Paspoort) 
- Verklaring omtrent gedrag; de stagiaire kan deze digitaal aanvragen door middel van een 

link die hij krijgt toegestuurd via Bijeen. De kosten van de VOG zijn voor rekening van de 
stichting Bijeen.  

 
Wanneer alles compleet is, kan de aanvraag ingevoerd worden door de PSA.  
Belangrijk is om alles tijdig aan te leveren aangezien deze aanvragen maximaal met 1 maand 
terugwerkende kracht verwerkt kunnen worden. 
 
Tussentijdse beëindiging stage 
Indien de stage gedurende de stage overeenkomst opgezegd wordt door de stagiaire, dan geeft de 
stagiaire dit door aan het stafbureau met vermelding van de datum waarop de stage tussentijds 
wordt beëindigd. 
 
Afstudeeropdrachten. 
Voor afstudeeropdrachten kan een bonus (HBO € 500 en MBO € 250) worden toegekend, wanneer de 
afstudeeropdracht aantoonbaar toegevoegde waarde heeft voor de stichting Bijeen. De 
locatiedirecteur van de stageschool vraagt schriftelijk bij de algemeen directeur aan, of de 
afstudeeropdracht in aanmerking komt voor deze bonus. De algemeen directeur beslist over deze 
toekenning en geeft schriftelijk antwoord. Na afronding  van de afstudeeropdracht volgt uitbetaling. 
   
Verlof 
De stagiair heeft recht op verlof tijdens de schoolvakanties.  
 
Reiskostenvergoeding 
Indien de stagiair niet in het bezit is van een OV-kaart, komt hij/zij in aanmerking voor de 
vergoedingsregeling woon-werkverkeer van de CAO-PO artikel 7.3.  

 
Overige bepalingen 

- Behalve de stagevergoeding en eventueel de reiskostenvergoeding heeft de stagiair geen 
recht op andere vergoedingen van het schoolbestuur. 

- In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet neemt de algemeen 
directeur van de stichting Bijeen een nadere beslissing. 

 
Inwerkingtreding 
Deze regeling, die kan worden aangehaald als “Regeling stagiairs openbaar primair onderwijs in de 
gemeente Hoogeveen”, treedt in werking op 1 september 2009.  
  
 
 
 
Dhr. Z. Wijnholds 
Algemeen Directeur 
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