
STAGEOVEREENKOMST 
 
 

STAGEPERIODE:  woensdag 6 mei t/m woensdag 20 mei 2020 
 
Naam school  : Compaen VMBO 
Adres   : Nieuwendamstraat 6, 1507 JE Zaandam 
Telefoon  : 075 - 6126303 
E-mail   : administratie@compaenvmbo.nl 
 
Naam leerling  :  
Geboortedatum :  
Klas   :        Afdeling: HBR/BWI/ZW 
Mentor   :  
 
Naam bedrijf  : _______________________________________________________ 
Adres   : _______________________________________________________ 
Postcode/plaats : _______________________________________________________ 
Telefoon  : _______________________________________________________ 
E-mail   : _______________________________________________________ 
Contactpersoon : _______________________________________________________ 
 
Wilt u onderstaande vragen zo volledig en duidelijk mogelijk beantwoorden? 
 
1. Op welke afdelingen kan de leerling meewerken? 
     a. _____________________________________________________________________ 
     b. _____________________________________________________________________ 
     c. _____________________________________________________________________ 
 
2. Waaruit bestaan de specifieke werkzaamheden van de leerling? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3. De werktijden zijn:    
     Van _________ uur tot _________ uur (Let op: Arbeidstijdenwet) 
(minimaal 64 uur maximaal 70 uur gedurende deze periode) 
 
4. Kan de leerling per dag gemiddeld 1 uur aan schoolopdrachten besteden? 
    Ja / Nee 
 
5. Afspraken: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Datum:                                                          Handtekening contactpersoon: 
 
 
 
Voor informatie: J. W. F. van der Duin, afdelingsleider Bovenbouw Beroeps, 075-6126303 
De stageovereenkomst moet uiterlijk 13 april 2020 ingeleverd zijn bij de 
praktijkdocent.



Eisen aan de stageplek: 
Voordat jouw stage officieel is, moet je de stageplaats door de praktijkdocent laten 
goedkeuren. Hij/Zij kan beoordelen of het een geschikte stageplaats is. Je laat dus pas de 
stageovereenkomst invullen en ondertekenen, na goedkeuring van de praktijkdocent. Je mag 
stagelopen bij de volgende bedrijven/instellingen: 
 
BWI 

• Bouwbedrijven 

• Timmerfabriek 

• Installatiebedrijven 

• Electro-technische bedrijven 

• Garagebedrijven 

• Bouwmarkten 

• Technische dienst bij, bijvoorbeeld: zorginstellingen of andere bedrijven i.o.m. mentor 

HBR 

• Hotels 

• Restaurants 

• Catering 

• Chauffeurscafé 

• Banketbakkers 

• Chocolatier  

• Bakkerijen 

• Recreatieve bedrijven, bijvoorbeeld: camping, Ballorig, zwembad etc. 

• Fastfood 

ZW 

• Onderbouw basisschool (groep 1 t/m 4), niet je oude basisschool  

• Kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal 

• BSO (moet gecombineerd worden aangezien je anders niet aan je aantal stage-uren 

komt).  

• Zorginstelling ouderen 

• Gehandicaptenzorg 

• Verpleegtehuis/revalidatiecentrum 

• Thuiszorg/ Kraamzorg 

• Activiteitenbegeleiding/dagbesteding 

• Apotheek 

• Gezondheidscentrum /huisartsenpraktijk 

• Tandartspraktijk 

• Ziekenhuis 

• Fysiotherapie  

• Kapsalon  

• Schoonheidssalon  

• Parfumerie (géén drogist zoals het Kruidvat) 

• Wellnesscentrum 

• Sportschool met professionele begeleiding 

• Beveiliging 

 
Paraaf ter goedkeuring praktijkdocent: ________________ 


