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	Text125: 1. Regel zelf een stageplek.2. Vul het aanvraagformulier goedkeuring stageminor in en neem contact op met de stagecoördinator van de juiste afdeling* om je stageopdracht en onderzoeksvraag te bespreken. Laat het aanvraagformulier ondertekenen door de stagecoördinator. Schrijf je gelijktijdig in voor de module BK5STPO door middel van een mail aan BK5STPO-BK@tudelft.nl.3. Vul de stageovereenkomst (https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/bk-studentenportal/onderwijs/formulieren/) in en laat de betreffende onderdelen invullen door de de stagebegeleider (van je stageplek). De stagebegeleider moet het stagecontract en het aanvraagformulier allebei ondertekenen.4. Ga met het ondertekende aanvraagformulier en het ondertekende stagecontract naar het secretariaat van O&S (BG.Oost.110). Hier kun je het stagecontract laten ondertekenen door de vertegenwoordiger van de faculteit.5. Als het stagecontract is ondertekend door de vertegenwoordiger van de faculteit kun je het aanvraagformulier samen met een kopie van het stagecontract indienen bij de Examencommissie (via het Secretariaat van Onderwijs- en Studentenzaken, BG.Oost.110 of per mail naar de Examencommissie: Examencommissie-bk@tudelft.nl). Pas als de Examencommissie je aanvraagformulier heeft goedgekeurd en ondertekend, kan je beginnen met je stage. 
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	Text1josevanos: Stageovereenkomst Minor (Bachelor 5)
	Text1jooos1vanos: Artikel 1: Leerdoelen en taken tijdens stage
	Text1jooosvanos: Stageovereenkomst 
	Text1jooos2vanos: - Het doel van deze stage is om de student ervaring te laten opdoen met de praktische toepassing van theoretische kennis die hij of zij reeds heeft verworven en het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. De stagebiedende organisatie en de onderwijsinstelling zorgen ervoor dat de studentstagiair taken en verantwoordelijkheden krijgt opgedragen overeenkomstig het competentieniveau van de student en de onderwijsdoelstellingen voor de stageperiode. Deze overeenkomst is derhalve geen arbeidsovereenkomst.- Onderwijsdoelstellingen: vaardigheden en kennis om te verwerven, gedefinieerd door de onderwijsbegeleider.
	Text1jooos4vanos: • Maakt kennis met de bouwkundige werkpraktijk bij een zelfgekozen stagebedrijf• Neemt (volwaardig) deel aan de bedrijfseigen processen tijdens de stage• Werkt samen met anderen (intern en extern) in de bedrijfseigen processen• Voert zelfstandig de werkzaamheden uit die nodig zijn om de vakinhoudelijke leervraag te kunnen beantwoorden• Stelt een track specifieke leervraag op voor de stageperiode• Kan op academische wijze verslag leggen van de beantwoording van de vakinhoudelijke leervraag• Kan de verschillen tussen theorie en praktijk waarnemen en deze adequaat verwoorden• Kan reflecteren op de positie die het stagebedrijf inneemt in de samenleving en in het werkveld  
	Text1jooos5vanos: - Taken van de studentstagiair: verantwoordelijkheden om deze doelstellingen te bereiken, gedefinieerd door de stagebegeleider in overleg met de onderwijsbegeleider.
	Text1jooos6vanos: 
	Text1jooos7vanos: Artikel 2: Begeleiding en evaluatie 
	Text1jooos8vanos: - De onderwijsinstelling (of de onderwijseenheid c.q. Faculteit) zal een onderwijsbegeleider aanwijzen die verantwoordelijk is voor de stage en de stagebiedende organisatie zal een stagebegeleider benoemen. Indien er problemen ontstaan zal de stagebegeleider contact opnemen met de onderwijsbegeleider.- Aan het eind van de stage heeft de onderwijsinstelling een rapportage nodig van de studentstagiair, waarvan de vereisten beschikbaar zijn voor de student voordat de stage begint. De stagebiedende organisatie zal een exemplaar van deze rapportage aangeboden krijgen. - De stagebiedende organisatie zal de studentstagiair een evaluatie van zijn of haar stage aanbieden, evenals een schriftelijke bevestiging dat het werkprogramma is uitgevoerd en afgerond. 
	Text1jooos9vanos: Artikel 3: Stageafspraken 
	Text1jooos10vanos: - Het aantal voorziene studiepunten (EC) voor de stage / stageverslag bedragen:
	Text1jooos11vanos: 20 EC / 5 EC
	Text1jooos12vanos: - De stage zal plaatsvinden met uitzondering van de dag(del)en dat de staf van de stagebiedende organisatie niet werkt:
	Text1jooos13vanos: Van:
	Text1jooos14vanos: 
	Text1jooos15vanos: Tot:
	Text1jooos166vanos: 
	Text1jooos17vanos: - Het dagelijks werkschema van de stagebiedende organisatie is van toepassing op de student. Het minimale aantal uren per week van de stage zal zijn:
	Text1jooos18vanos: 
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	Text1jooos19vanos: - De studentstagiair zal niet aanwezig zijn bij de stagebiedende organisatie op:
	Text1jooos20vanos: 
	Text1jooos21vanos: - De studentstagiair neemt alle regelingen van de stagebiedende organisatie in acht. 
	Text1jooos22vanos: - De onkostenvergoeding voor de studentstagiair bedraagt per maand € 
	Text1jooos23vanos: 
	Text1jooos24vanos: - De reiskostenvergoeding voor de studentstagiair bedraagt € 
	Text1jooos25vanos: 
	Text1jooos26vanos: - De stagebiedende organisatie verschaft de studentstagiair de noodzakelijke faciliteiten om zijn/haar taken uit te voeren en doelstellingen te bereiken. - De studentstagiair is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van zijn of haar activiteiten tijdens de stage bij de stagebiedende organisatie indien deze daarom verzoekt.- De auteursrechten met betrekking tot de bereikte resultaten berusten bij de studentstagiair, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Zowel de studentstagiair als de Nederlandse onderwijsinstelling mogen de resultaten gebruiken voor interne doeleinden zonder raadpleging van de stagebiedende organisatie.- De schriftelijke rapportage zal aan de stagebegeleider worden aangeboden voordat deze wordt overhandigd aan de onderwijsbegeleider.
	Text1jooos27vanos: Artikel 4: Sociale bescherming / Verzekering
	Text1jooos28vanos: - De stagebiedende organisatie zal de studentstagiair beschermen tegen elke vorm van intimidatie of discriminatie op de werkplek. Het beginsel van gelijke rechten zal altijd voorrang hebben. - Conform Nederlands recht (art. 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek) is de stagebiedende organisatie aansprakelijk voor letsel of schade, welke de studentstagiair mocht lijden tijdens de stage. - De studentstagiair draagt er zorg voor dat een verzekering wordt afgesloten voor ongevallen en aansprakelijkheid volgens Nederlands recht door hetzij de stagebiedende organisatie dan wel de studentstagiair zelf. 
	Text1jooos29vanos: Nummer ongevallenverzekering:
	Text1jooos30vanos: 
	Text1jooos31vanos: Nummer aansprakelijkheidsverzekering:
	Text1jooos32vanos: 
	Text1jooos33vanos: Artikel 5: Geschillen 
	Text1jooos34vanos: De studentstagiair zal de stagebegeleider van de stagebiedende organisatie als eerste benaderen ingeval van een geschil. Indien het geschil niet minnelijk kan worden opgelost tussen de stagebegeleider en de studentstagiair zal het worden voorgelegd aan de onderwijsbegeleider teneinde te trachten een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden. 
	Text1jooos35vanos: Artikel 6: Einde en beëindiging van de stage 
	Jose1vanos: 1.
	Jose2vanos: De stage eindigt: 
	Jose3vanos: a.
	Jose4vanos: Na de periode als bedoeld in artikel 3. 
	Jose5vanos: b.
	Jose6vanos: Wanneer de studentstagiair zijn studie aan de Nederlandse onderwijsinstelling beëindigt. 
	Jose7vanos: c.
	Jose8vanos: Wanneer alle partijen instemmen met beëindiging van de stage. 
	Jose9vanos: d.
	Jose10vanos: Bij faillissement, surseance of ontbinding van de stagebiedende organisatie.
	Jose11vanos: 2.
	Jose12vanos: De stagebiedende organisatie kan deze overeenkomst beëindigen, gehoord de studentstagiair en de onderwijsbegeleider:
	Jose13vanos: a.
	Jose14vanos: Wanneer de stagebegeleider vaststelt dat de studentstagiair de regelingen van de stagebiedende organisatie of de aanwijzingen van de stagebegeleider niet opvolgt.
	Jose15vanos: b.
	Jose16vanos: Wanneer de studentstagiair de afspraken met betrekking tot geheimhouding als bedoeld in artikel 3, niet naleeft.
	Jose17vanos: c.
	Jose18vanos: Wanneer de studentstagiair zich zodanig gedraagt dat van de stagebiedende organisatie redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dit te accepteren. De stagebegeleider stelt de onderwijsbegeleider op de hoogte van elke beëindiging van de stage.
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	Jose19vanos: 3.
	Jose20vanos: De onderwijsinstelling kan deze overeenkomst beëindigen, gehoord de onderwijsbegeleider, de studentstagiair en de stagebegeleider, wanneer de onderwijsinstelling vaststelt dat de stage niet voldoet aan de onderwijsdoelstellingen en/of de taken neergelegd in deze overeenkomst, dan wel van de studentstagiair redelijkerwijs niet kan worden gevraagd de stage voort te zetten. De onderwijsbegeleider stelt de stagebegeleider op de hoogte van elke beëindiging van de stage.
	Ronnnn1vanos: Artikel 7: Algemene bepalingen
	Ronnnnn1vanos: 1.
	Ronnnnn2vanos: Afwijking van de artikelen van deze overeenkomst is slechts mogelijk bij nadere schriftelijke overeenkomst tussen de onderwijsbegeleider, de studentstagiair en de stagebegeleider. 
	Ronnnnn3vanos: 2.
	Ronnnnn4vanos: Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
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