Stageregeling Gemeente Zaanstad per 01-01-2020
Artikel 1 Definitie stagiair
Een stagiair is een student die voltijd dagonderwijs volgt bij een reguliere instelling op VMBO, MBO,
HBO of WO-niveau en vanuit deze onderwijsinstelling ervaring opdoet door in de beroepspraktijk te
leren én te werken.
Artikel 2 Stageovereenkomst
Lid 1
De gemeente en de stagiair sluiten een stageovereenkomst. De Cao Gemeenten geldt niet voor de
stagiair.
Lid 2
Naast de stageovereenkomst tussen gemeente en stagiair zijn meestal regels vastgelegd in een
stagereglement van de onderwijsinstelling. Als deze regels anders zijn wordt tussen de begeleiders
van onderwijsinstelling en gemeente bepaald hoe moet worden gehandeld.
Artikel 3 Snuffelstage
Deze regeling geldt niet voor een student die een zeer korte stage volgt, van enkele dagen tot 4
weken. Daarvoor geldt alleen het volgende:
a. De gemeente en de stagiair sluiten geen stageovereenkomst
b. De stagiair ondertekent een geheimhoudingsverklaring
c. De stagiair is alleen verzekerd voor de Wajong. De stagiair is niet verzekerd voor de Ziektewet,
Werkloosheidswet en Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De stagiair valt onder de
aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.
d. De stagiair ontvangt geen vergoeding anders dan een attentie.
Artikel 4 Leerplan
In het begin van de stage wordt het doel vastgelegd in een leerplan om de verwachtingen aan
gemeente en stagiair over en weer duidelijk te maken. Hierin staan de leerdoelen van de stagiair en
de manier van evalueren beschreven. Deze worden door de stagiair en onderwijsinstelling
aangegeven. Partijen doen hun best om de doelen te behalen.
Artikel 5 Begeleiding
Lid 1
Tijdens de stage zorgt de betreffende afdeling voor een goede begeleiding en er is één werknemer
aanspreekpunt voor de stagiair en onderwijsinstelling.
Lid 2
De MBO stagiair wordt begeleid door een werknemer die geregistreerd staat bij de
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) als praktijkbegeleider.
Artikel 6 Verzekering
Lid 1
De stagiair is vanuit de gemeente verzekerd voor de Wajong en Ziektewet.
Lid 2
De stagiair is niet verzekerd voor de WW en de WIA.
Lid 3
De stagiair valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering
van de gemeente.
Artikel 7 Integriteit

De stagiair overlegt een VOG en ondertekent de Gedragscode voor externen.
Artikel 8 Arbeidsduur
Lid 1
De stagiair loopt maximaal 36 uur per week stage.
Lid 2
De stagiair is student en heeft tijdens de vakanties van de onderwijsinstelling vrij. Deze
vakantieperiodes worden aan het begin van de stage vastgelegd. Als hierdoor het aantal stagedagen
voor de onderwijsinstelling niet wordt gehaald kan een deel van de schoolvakantie worden
doorgewerkt.
Lid 3
De stagiair bouwt geen overig verlof en/of compensatie-uren op.
Artikel 9 Stagevergoeding
Lid 1
De stagevergoeding is bij een stage van 36 uur per week (bij minder uur naar rato):
a. € 275 bruto per maand voor (V)MBO studenten
b. € 350 bruto per maand voor HBO en WO studenten
Lid 2
Als de leidinggevende vindt dat de stagiair zich bovenmatig heeft ingespannen, dan kan hij aan het
eind van de stageperiode een gratificatie toekennen van 1 maand stagevergoeding. Als het resultaat
van een afstudeerstage van bijzondere (financiële) waarde blijkt te zijn voor de gemeente, dan kan de
directeur tot een hoger bedrag besluiten.
Lid 3
Bij ziekte langer dan 2 weken wordt de vergoeding niet doorbetaald. Tijdens schoolvakanties anders
dan de zomervakantie wordt de vergoeding wel doorbetaald.
Lid 4
Als aan de onderwijsinstelling een vergoeding voor de organisatiekosten van de stage is verschuldigd,
dan wordt deze door de gemeente betaald.
Artikel 10 Reiskosten
Wanneer een student geen recht heeft op een studenten Ov-jaarkaart én buiten de gemeente
de
Zaanstad woont, dan worden de reiskosten vergoed op basis van openbaar vervoertarieven (2 klas).
Artikel 11 Tussentijdse beëindiging stage
De stage kan in de volgende gevallen tussentijds beëindigd worden.
a. in goed overleg als van 1 of beide partijen redelijkerwijs niet kan worden verlangd de stage voort te
zetten, of
b. de gemeente kan, na overleg met de onderwijsinstelling, eenzijdig de stage beëindigen als de
stagiair zich onvoldoende houdt aan de geldende regels of aanwijzingen.

