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BURGERSTAGECONTRACT 

Tussen de ondergetekenden:  

De Stad Brussel, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in wiens naam 

handelen mevrouw Ans PERSOONS, Schepen van Openbaar Onderwijs, en dhr. Luc SYMOENS, 

Stadssecretaris, overeenkomstig de uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van maandag 6 februari 

2017. 

Hierna ‘de Stad’ genoemd;  

EN 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Bedrijfstak: ..................................................................................................................................... 
 
Rechtsvorm: ................................................................................................................................... 
 
Ondernemings- of BTW-nummer: ............................................................................................................ 
 
Vertegenwoordigd door dhr./mevr.: ………………………………………………………………………………………………..... 
 
Functie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 

 
Hierna ‘de instelling’ genoemd; 
 
En de leerling, 

De heer/Mevrouw: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon: …………………………………………………………  GSM: ………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Leerling van de school: ……………………………………………………………………………………………………. 

in de klas …………………………………………………………………………………………………………. van het secundair 

onderwijs met volledig leerplan. 

Hierna ‘de stagiair’ genoemd; 
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EN 

De ouder(s) of perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefen(t)(en) (over de minderjarige stagiair), De 

heer en/of Mevrouw: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EN 

De Stad Brussel, als Inrichtende Macht van de Stad Brussel, vertegenwoordigd door de school,  

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vertegenwoordigd door: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hierna ‘de school’ genoemd, 

Overwegende dat de Stad Brussel een burgerstage wenst in te voeren voor haar leerlingen van het 5de 
middelbaar van het secundair onderwijs; 
 
Overwegende dat dit project voor een burgerstage zich inschrijft in de educatieve en pedagogische 
projecten van de Stad Brussel, gebaseerd op de basiswaarden van een rechtvaardige, open, solidaire en 
vrije samenleving, die een onderwijs promoten gebaseerd op de beginselen van democratie, 
neutraliteit, pluralisme, humanisme en gewetensvrijheid, om van de school een echte plaats te maken 
voor socialisatie, emancipatie, ontplooiing en het aanleren van democratie;  
 
Overwegende dat deze burgerstage als doel heeft om het beeld dat de maatschappij van de jongeren 

heeft te veranderen, zin voor solidariteit te ontwikkelen, socialisatie en echte contacten te bevorderen, 

aan te tonen dat iedereen, op zijn niveau, dingen kan veranderen en de mogelijkheid bieden om actief 

deel te nemen aan de opbouw van een meer verdraagzame, rechtvaardige en solidaire samenleving; 

Wordt als volgt overeengekomen:  
 

Artikel 1: Projectkader 

De burgerstage bevat een duur van min. 30 onbezoldigde uren per stagiair. 

De partner verbindt zicht ertoe om elke stagiair gedurende min. 30 uur te verwelkomen. Deze uren 

kunnen variabel zijn en worden als volg geschetst:  

van ……………………………..…… (uur) tot …………..………………………. (uur), op ………………………………..… (datum), 

van ……………………………..…… (uur) tot …………..………………………. (uur), op ………………………………..… (datum), 

van ……………………………..…… (uur) tot …………..………………………. (uur), op ………………………………..… (datum), 

van ……………………………..…… (uur) tot …………..………………………. (uur), op ………………………………..… (datum), 

van ……………………………..…… (uur) tot …………..………………………. (uur), op ………………………………..… (datum), 
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van ……………………………..…… (uur) tot …………..………………………. (uur), op ………………………………..… (datum), 

van ……………………………..…… (uur) tot …………..………………………. (uur), op ………………………………..… (datum), 

van ……………………………..…… (uur) tot …………..………………………. (uur), op ………………………………..… (datum), 

van ……………………………..…… (uur) tot …………..………………………. (uur), op ………………………………..… (datum), 

van ……………………………..…… (uur) tot …………..……………………..…. (uur), op ………………………………..… (datum) 

 

De burgerstage zal plaatsvinden in de periode van ……………..………………… tot ……………………………………. van 

het schooljaar ………………….. 

Eventuele wijzigingen in de duur en de data voorzien voor de uitvoering van de burgerstage-

overeenkomst zijn slechts toegelaten mits instemming van alle ondertekenaars van deze overeenkomst 

en maken het voorwerp uit van een wijziging van deze overeenkomst. 

 

Artikel 2: Organisatie van de burgerstage 

De burgerstage wordt georganiseerd buiten het uurrooster van de leerling. 

De volgende activiteiten worden aan de stagiair toevertrouwd: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Artikel 3: Omkadering van de stagiair 

De instelling aanvaardt de stagiair ingeschreven in (de school) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

De instelling verbindt zich ertoe om de stagiair een stageverantwoordelijke toe te wijzen:  

De heer/mevrouw……………………………………………………………………………………………………………… en hem 

situaties aanbieden passend bij een burgerstage met een echte burgeractie en dit met het materiaal dat 

noodzakelijk is om de stage tot een goede einde te brengen. 
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Artikel 4: Plichten 

De instelling zorgt ervoor dat de plichten, voorwaarden en regels met betrekking tot de burgerstage in 

bijlage van deze overeenkomst zijn voldaan en verbindt zich ertoe om een korte evaluatieverslag van de 

stagiair te maken, waarvan model in bijlage wordt toegevoegd. 

 

Artikel 5: Stageplaats: 

De stage gebeurt op volgende plaats: ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Deze plaats mag niet gewijzigd worden zonder instemming van de twee partijen van deze 

overeenkomst. 

 

Artikel 6: Kosten 

De instelling rekent geen kosten aan voor de opvang van de stagiair. 

 

Artikel 7: Afwezigheden 

§1 In geval van overmacht verwittigt de stagiair die zich niet op de plaats van de instelling kan 

aanbieden onmiddellijk de school en de instelling. 

§2 De stagiair brengt de lesgever van de lessen burgerschap, dhr./mevr. 

…………………………………………………………………………………… en  het Hoofd van de instelling, dhr./mevr. 

…………………………………………………………………………………… op de hoogte van elke probleem dat het goede 

verloop van de stage zou kunnen verhinderen. 

§3 De instelling brengt de school onmiddellijk op de hoogte bij elke afwezigheid van de stagiair of bij 

elke ander probleem dat zou kunnen opduiken tijdens de stageperiode en de ontwikkeling van de 

burgerzin zou kunnen beïnvloeden. 

§4 De instelling moet de school eveneens te allen tijde kunnen meedelen waar de stagiair zich bevindt. 

§5 De school brengt de instelling onmiddellijk op de hoogte van elke probleem dat zou kunnen 

voorvallen tijdens de stageperiode en de ontwikkeling van de burgerzin zou kunnen beïnvloeden. 

§6 De informatie waarvan sprake is in paragrafen 2, 3 en 5 moet van vertrouwelijk karakter zijn. 
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Art 8: Aansprakelijkheid en verzekering 

Tijdens de stage blijft de school waar de stagiair is ingeschreven aansprakelijk voor hem. 

De stagiair blijft dan ook zijn schoolstatuut volledig behouden en wordt niet bezoldigd of onderworpen 

aan de wetgeving betreffende de sociale zekerheid. 

 

Artikel 9: Veiligheid en vertrouwelijkheid 

De stagiair aanvaardt de geldende reglementering en veiligheidsvoorschriften van de betrokken 

instelling na te leven. 

Daarnaast verbindt de stagiair zich ertoe om geen informatie met vertrouwelijk karakter  bekend te 

maken  waarvan hij kennis zou krijgen tijdens zijn stage. 

 

Artikel 10: Einde van de stage 

De stageovereenkomst wordt automatisch beëindigd ten laatste op het einde van de stageperiode zoals 

vermeld in artikel 1 

 

Artikel 11: Geschillen 

De partijen verbinden zich ertoe een minnelijke oplossing te zoeken voor elk geschil met betrekking tot 

de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst. Indien er geen minnelijke oplossing bereikt 

wordt, zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van de Franstalig rol van Brussel bevoegd.  

 

Opgemaakt te …………………………………………………………………………, op ……………………………………………………… 

 

Voor de Stad Brussel, Inrichtende Macht van de school, in opdracht van het schoolhoofd, 

 

 

 

Voor de instelling, 
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De stagiair, 

 

 

 

De ouder(s) of perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefen(t)(en) (over de minderjarige stagiair), 


