ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKONDERWIJS
Artikel 1 – definities
Stageverlener:
SintLucas:
Onderwijstijden:
Partijen:
Praktijkovereenkomst:
SBB:
Student:

de natuurlijke of rechtspersoon met wie SintLucas een
Praktijkovereenkomst is aangegaan.
Stichting SintLucas.
onderwijstijd in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs
de partijen bij de te sluiten Praktijkovereenkomst.
de overeenkomst die in het kader van het praktijkonderwijs tussen
Stageverlener en SintLucas tot stand is gekomen, ook aangeduid als ‘Stage’.
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
persoon die bij SintLucas staat ingeschreven en een
onderwijsovereenkomst heeft ondertekend.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Praktijkovereenkomst die tot stand
komt tussen Stageverlener en SintLucas.
2.2. De door de Stageverlener gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet.
Artikel 3 – Tot stand komen Praktijkovereenkomst
3.1. De Praktijkovereenkomst komt tot stand na ondertekening daarvan door Stageverlener en
SintLucas.
3.2. De Praktijkovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de
Praktijkovereenkomst blijkt telkens uit de Praktijkovereenkomst en is afhankelijk van de
opleiding die de Student volgt.
3.3. De Praktijkovereenkomst kan tussentijds worden gewijzigd na schriftelijke instemming van
SintLucas en Stageverlener.
3.4. De Praktijkovereenkomst kan in ieder geval tussentijds worden opgezegd indien:
- De Student de onderwijsovereenkomst met SintLucas voortijdig beëindigt;
- De Student een overstap naar een andere opleiding heeft gemaakt;
- De Student zich, ondanks waarschuwingen, niet heeft gehouden aan de gedragsregels van
Stageverlener en/of SintLucas;
- De erkenning door SBB – om welke reden dan ook – wordt ingetrokken;
- Er sprake is van zwaarwegende omstandigheden.
3.5. SintLucas heeft het recht de Praktijkovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder
ingebrekestelling te ontbinden of op te zeggen wanneer de Stageverlener één of meer van zijn
verplichtingen uit hoofde van de Praktijkovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet
nakomt.
3.6. Rechten en plichten uit de Praktijkovereenkomst tussen Stageverlener en SintLucas, die naar
hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend
geheimhouding, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Praktijkovereenkomst.
Artikel 4 – SBB erkend en Begeleiding
4.1. SintLucas wijst voor de Student een studieloopbaanopleider aan. Deze studieloopbaanopleider
is voor de Student het aanspeekpunt van SintLucas.
4.2. Stageverlener wijst een praktijkopleider aan die is belast met de begeleiding van de Student in
het kader van de stage.
4.3. De Stageverlener voldoet aan de door de SBB gestelde voorwaarden en is een SBB erkend
leerbedrijf.

4.4.

4.5.

Stageverlener is zowel binnen als buiten onderwijsuren verantwoordelijk en aansprakelijk voor
het handelen van de Student in het kader van de uitvoering van de stage, ook wanneer er geen
feitelijk opleider van Stageverlener op de locatie aanwezig is waar de Student de stage
uitvoert.
Stageverlener vrijwaart SintLucas voor aanspraken van derden als gevolg van het handelen van
de Student in het kader van de uitvoering van de stage.

Artikel 5 – Werkomgeving
5.1. Stageverlener draagt ten behoeve van de Student zorg voor een veilige werkplek en –situatie
die voldoet aan geldende [Arbeidsomstandigheden]wet- en regelgeving.
5.2. Stageverlener treft passende maatregelen tegen seksuele intimidatie, agressie of geweld.
5.3. De regels die Stageverlener heeft voor aanwezigheid, gelden ook voor de Student.
Artikel 6 – Gebruik materialen
6.1. Stageverlener zal de door of namens SintLucas ter beschikking gestelde materialen met de
grootst mogelijke zorg gebruiken. In geval van verlies en/of schade toegebracht aan [delen
van] het door SintLucas geleverde materiaal, is Stageverlener gehouden de daaruit
voortvloeiende schade aan SintLucas te vergoeden.
6.2. Stageverlener is verplicht de Student voorafgaand aan het gebruik te instrueren over het juist
en veilig gebruik van de ter beschikking gestelde materialen met uitzondering van materialen
die door SintLucas ter beschikking zijn gesteld. Onder juist en veilig gebruik wordt bedoeld
gebruik conform de gebruiksvoorschriften en met inachtneming van de voorgeschreven
veiligheidseisen.
6.3. Stageverlener staat in voor de geschiktheid en deugdelijkheid van het materiaal dat de Student
en/of SintLucas in het kader van de uitvoering van de Stage al dan niet van een derde tot
zijn/haar beschikking heeft gekregen. Stageverlener vrijwaart de Student en/of SintLucas tegen
aanspraken van derden ten gevolge van het gebruik van ongeschikt en/of ondeugdelijk
materiaal.
Artikel 7– Aansprakelijkheid
7.1. Stageverlener is jegens SintLucas en/of de Student aansprakelijk voor schade die de Student
en/of SintLucas [zowel binnen als buiten onderwijstijden] tijdens of in verband met de
uitvoering van de Stage lijdt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
van de Student en/of SintLucas.
7.2. SintLucas en de Student zijn niet aansprakelijk voor schade die tijdens of in verband met de
uitvoering van de Stage aan de Stageverlener of derden is toegebracht, tenzij er sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de Student en/of SintLucas.
7.3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 4.5. vrijwaart Stageverlener SintLucas en de Student
voor aanspraken van derden in het kader van de uitvoering van de Stage.
7.4. Indien de uitvoering van de Stage door de Student en/of SintLucas ondanks het bepaalde in de
artikelen 7.1. tot en met 7.3. mocht leiden tot een aansprakelijkheid van SintLucas en/of de
Student, dan is de aansprakelijkheid van SintLucas en/of de Student beperkt tot het bedrag dat
in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering van SintLucas wordt uitgekeerd. Dit met inbegrip van het eigen
risico dat SintLucas in het desbetreffende geval in verband met die
aansprakelijkheidsverzekering draagt.
7.5. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in artikel 7.4. van SintLucas
geen dekking verleent komt artikel 7.4. te vervallen maar blijven de overige artikelen
onverminderd van kracht.

7.6.
7.7.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens is te allen tijde uitgesloten.
Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van de Student en/of SintLucas dienen
zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij SintLucas.

Artikel 8- Verzekering
8.1. Stageverlener sluit ten behoeve van de Student een afdoende verzekering af voor de
aansprakelijkheid van de Student welke verzekering in ieder geval – zowel binnen als buiten
onderwijsuren – dekking biedt voor door de Student toegebrachte schade aan eigendommen
van Stageverlener of derden alsmede voor het financiële risico van ongevallen tijdens
werk/stage- en reisuren.
8.2. Onder eigendommen van derden wordt verstaan: eigendommen van Stageverlener alsmede
eigendommen van derden onder beheer van Stageverlener.
Artikel 9 – Financiële verplichtingen
9.1. Stageverlener kan met SintLucas en/of de Student financiële afspraken maken over onder
meer een praktijk- of reiskostenvergoeding.
9.2. Deze afspraken worden vastgelegd in de Praktijkovereenkomst.
Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, inzake alle door Stageverlener
verstrekte en samengestelde zaken alsmede alle intellectuele eigendomsrechten welke
ontstaan in het kader van de uitvoering van de Stage, berusten uitsluitend bij Stageverlener en
blijven aldaar berusten met uitzondering van persoonlijkheidsrechten waarvan de Auteurswet
bepaalt dat hiervan geen afstand kan worden gedaan. SintLucas en/of de Student verkrijgt
slechts die rechten die hem nadrukkelijk onder enige overeenkomst worden toegekend.
10.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 10.1 is het SintLucas en de Student toegestaan
beeldmateriaal van de gerealiseerde producten en/of fysieke producten te gebruiken ter
promotie in portfolio, onderwijs of externe communicatie van SintLucas en de Student.
Hiervoor verstrekt Stageverlener aan SintLucas en de Student een gebruiksrecht.
Artikel 11 – Geheimhouding
11.1. Zowel SintLucas als de Student zijn verplicht geheim te houden wat in de stage onder
geheimhouding wordt toevertrouwd of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 12 – Conflicten en bevoegde rechter
12.1. SintLucas en/of de Student richten zich bij problemen en/of [dreigende] conflicten in eerste
instantie tot Stageverlener en vice versa.
12.2. Partijen zullen zicht in het geval van een [dreigend] geschil maximaal inspannen om het
[dreigende] geschil in onderling overleg op te lossen.
12.3. Indien de in 12.2. genoemde inspanning het geschil niet heeft opgelost, worden geschillen in
verband met of naar aanleiding van de Praktijkovereenkomst bij uitsluiting voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.
12.4. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

