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1. Inleiding 

Onderhavige omzendbrief heeft inzonderheid betrekking op de leerjaren van het voltijds 

gewoon technisch secundair onderwijs, het voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs, op 

de overeenkomstige leerjaren van opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair 

onderwijs, en op het hoger beroepsonderwijs, verpleegkunde. 

De hiernavolgende richtlijnen dienen samen gelezen met de richtlijnen inzake 

leerlingenstageperiodes zoals opgenomen in de omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001. Op het 

vlak van toegelaten samenzetting van leerlingen voor leerlingenstages met het oog op de 

verdeling van de lesopdrachten en de aanwending van het pakket uren-leraar, wordt verwezen 

naar de omzendbrief SO 55 van 31 juli 1998. 

Bij de concipiëring van deze omzendbrief heeft het advies, dat de Vlaamse Onderwijsraad 

(VLOR) op 19 mei 2000 eenparig heeft uitgebracht met betrekking tot leerlingenstages, als 

belangrijke leidraad gefungeerd. 

(Hoewel de omzendbrief gericht is op het technisch en beroepssecundair onderwijs, zullen de 

richtlijnen ervan ook toegepast worden door die scholen die in het algemeen en/of 

kunstsecundair onderwijs leerlingenstages wensen te organiseren!) 

2. Opzet 

In het huidig onderwijsbeleid staat de herwaardering van het TSO en BSO centraal. Diverse 

maatregelen strekken ertoe het onderwijs nauwer te doen aansluiten op de beroepswereld. Eén 

van deze maatregelen is de optimalisering van leerlingenstages. Naast het creëren van 

flexibele stageperiodes, waarvan vorig jaar werk werd gemaakt, worden thans de overige 

randvoorwaarden voor leerlingenstages geactualiseerd. Door het uittekenen van een aantal 

strikte voorwaarden die aan de confrontatie met en/of de tijdelijke inschakeling in het 

arbeidsproces worden verbonden, moet de jongere zijn op school verworven vaardigheden, 

kennis en attitudes kunnen inoefenen en uitbreiden zonder tot een goedkope werkkracht te 

worden herleid. 

Niettemin wordt ook op het vlak van leerlingenstages, waar mogelijk, ruimte gelaten voor de 

pedagogische autonomie van de onderwijsverstrekkers. Niet alle richtlijnen van deze 

omzendbrief hebben derhalve een normerend karakter, sommige gelden slechts als 

aanbevelingen. Anderzijds blijft de onderwijsinspectie, al dan niet door middel van periodieke 

schooldoorlichtingen, met betrekking tot leerlingenstages onverminderd een 

kwaliteitsbewakende functie vervullen. 



Door voormelde pedagogische autonomie zal de visie van de school op stages ingebed zijn in 

het lokaal pedagogisch project en zullen de stagedoelstellingen onderdeel uitmaken van de 

leerplandoelstellingen. De visie op stages, die door gans het schoolteam wordt gedragen, kan 

op diverse vlakken worden geconcretiseerd (bv. stages in binnen- en/of buitenland, profiel 

van de stageplaats, keuze van de stagegever, eventuele inhaalstages, wijze van evaluatie ...). 

Het verdient de voorkeur dat het schoolreglement hierover informatie bevat. 

Het standpunt van de overheid dat leerlingenstages een toegevoegde waarde genereren, blijkt 

uit onderstaande niet-exhaustieve initiatieven : 

- het sluiten van specifieke "onderwijsconvenants" met de onderwijsverstrekkers en bepaalde 

bedrijfssectoren waarin het luik leerlingenstages is voorzien; 

- het sluiten van meer omvattende "sectorconvenants" tussen de Vlaamse gemeenschap 

(onderwijs, economie + werkgelegenheid) en de bedrijfssectoren waarin onder andere rond 

leerlingenstages afspraken worden gemaakt; 

- het aanleggen van een "stagedatabank" binnen de onderwijsadministratie van vraag naar en 

aanbod van stageplaatsen; 

- het steunen enerzijds van de regionale technologische centra en anderzijds van de 

provinciale kamers van koophandel in hun werking rond leerlingenstages; 

- het uitbesteden van wetenschappelijk onderzoek (VIONA-onderzoek, uitgevoerd door de 

KUL-HIVA naar de kwaliteit van leerwerkprojecten die een aantal 

hefbomen/praktijkvoorbeelden moeten aanreiken voor kwaliteitsborging); eindrapport 

verkrijgbaar bij het HIVA-publicatiedienst vanaf maart 2003 (tel. 016/32 33 32) 

- het ontwikkelen (2002-2004) van een handleiding voor stagebegeleiders door de dienst 

beroepsopleiding van het departement onderwijs in het kader van het VIVES-project. 

Leerlingenstages vereisen de "goodwill" van het bedrijfsleven, dat terzake de 

onderwijsverstrekkers oproept om in de mate van het mogelijke (bv. binnen de 

scholengemeenschap) afspraken te maken om stages te spreiden i.p.v. vaak op dezelfde 

tijdstippen te organiseren. 

Uit hoofde van administratieve vereenvoudiging dienen de onderwijsverstrekkers noch aan de 

administratie secundair onderwijs, noch aan de verificatie of inspectie, stageplannen ter 

goedkeuring voor te leggen of systematisch informatie erover toe te sturen. 

3. Leerlingenstage 

Een leerlingenstage wordt gedefinieerd als een op een leerlingenstageovereenkomst 

gebaseerde extramurale vorm van opleiding en vorming voor de leerling-stagiair, door 

begeleide participatie aan de activiteiten van een reële arbeidspost. Onder reële arbeidspost 

wordt een deel van het arbeidsproces verstaan waarvoor een werknemer een reeks taken heeft 

uit te voeren. Een leerlingenstage vereist steeds een stagebegeleiding vanuit de school (zie 

verder). Hoewel de stagebegeleider in de meeste gevallen op gespreide momenten op de 

stageplaats zal aanwezig zijn, is zijn permanente aanwezigheid evenzeer toegelaten. De 

stageplaats zal echter, ook in dat laatste geval, nooit als een vestigingsplaats van de school 



worden beschouwd ! Activiteiten waarbij leerlingen in bedrijven of ondernemingen louter 

observeren, worden (met ingang van het schooljaar 2011-2012) uitsluitend als extramuros 

activiteiten opgevat en niet als leerlingenstages. De bepalingen van onderhavige omzendbrief 

zijn dus niet van toepassing op die observatieactiviteiten en het begrip "observatiestage" (of 

"kijkstage") wordt, om elke verwarring te voorkomen, niet (meer) gehanteerd. De betrokken 

leerlingen nemen in het bedrijf of de onderneming de hoedanigheid aan van "bezoeker". 

Op de wekelijkse lessentabel van een school wordt met ingang van het schooljaar 2003-2004 

een leerlingenstage aangeduid door een vakbenaming, voorafgegaan door het woord "stage". 

Alle geijkte algemene, technische kunst- en praktische vakbenamingen, zoals opgenomen in 

de omzendbrief SO 69 van 21 juni 2000, komen hiervoor in aanmerking, bv. AV stage 

Nederlands, KV stage fotografie, TV stage toegepaste economie, PV stage schrijnwerkerij. 

Dit betekent dat stage niet langer per definitie als praktisch vak wordt beschouwd (zie ook 

rubriek 5.1.). De classificatie van het vak waaraan stage wordt gekoppeld (AV, TV, KV of 

PV) heeft rechtstreekse repercussies voor het personeelslid dat met stage-uren wordt belast, 

ondermeer op het vlak van bekwaamheidsbewijzen, bezoldiging en prestatienoemer! Voor 

wat evenwel de vaststelling van de globale puntenenveloppe betreft, blijft de regelgeving dat 

vakken (ook dus die voorafgegaan door het woord stage), gerubriceerd als AV, TV of KV, 

niet in aanmerking worden genomen. 

Hoewel ze steeds buitenschools plaatsvinden, zijn leerlingenstages fundamenteel verschillend 

van die activiteiten die als extramuros activiteiten worden aangeduid en die het voorwerp 

uitmaken van de omzendbrief SO/2004/06 van 5/05/04. Leerlingenstages kunnen met andere 

woorden niet onder verkapte vorm als extramuros activiteiten worden ingericht en zich 

zodoende aan het toepassingsgebied van onderhavige omzendbrief onttrekken! 

Een leerlingenstage is noch op een gewone arbeidsovereenkomst noch op een overeenkomst 

voor tewerkstelling van studenten gebaseerd. Bij het realiseren van hun stagedoelstellingen 

moeten de scholen volledig abstractie maken van dit soort contracten. 

4. Leerling-stagiair 

De leerling-stagiair heeft een dubbel statuut : hij is namelijk én leerling én gelijkgestelde 

werknemer. 

4.1. Leerling 

De leerling-stagiair is een leerling ingeschreven in hetzij een leerjaar van het TSO, hetzij een 

leerjaar van het BSO, hetzij het hoger beroepsonderwijs, verpleegkunde. 

Leerlingenstages in de eerste graad van de eenheidsstructuur van het voltijds secundair 

onderwijs zijn verboden; vanaf het schooljaar 2010-2011 zijn leerlingenstages ook toegelaten 

in de tweede graad, voor zover de leerling de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt én niet meer 

voltijds leerplichtig is (dus een dubbele voorwaarde). 

Alle leerlingen van het structuuronderdeel waarin leerlingenstages zijn voorzien, moeten 

zonder onderscheid tot de stage kunnen worden toegelaten. Het principe dat onderwijs een 

sociaal recht is en dat derhalve elkeen - al dan niet als regelmatige - leerling in een school kan 

worden ingeschreven, wordt thans ook doorgetrokken tot de stages. Immers, ingevolge een 

koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot wijziging van de regelgeving betreffende de 



tewerkstelling van buitenlandse werknemers, is het vanaf 1 april 2003 toegelaten dat ook 

personen die niet over een geldige verblijfstitel beschikken (illegalen), stage kunnen lopen 

indien een essentieel onderdeel van het leerprogramma. Vanaf deze datum wordt dus de 

maatregel ingetrokken dat illegale leerlingen, in plaats van de voorziene stage, in een 

aangepaste praktijkomgeving op school moeten worden opgevangen. 

Ook op de leerling-stagiair blijft de onderwijswet- en regelgeving integraal van toepassing, 

hetgeen betekent dat het schoolbestuur de verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het 

leerlingenstatuut. 

4.2. Gelijkgestelde werknemer 

Voor de toepassing van de Belgische arbeidswet- en regelgeving wordt de leerling-stagiair in 

de meeste gevallen gelijkgesteld met een "gewone" werknemer. De leerling-stagiair wordt 

beschouwd als "een persoon die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid 

verricht onder het gezag van een andere persoon". 

In het kader van een leerlingenstage is arbeid enkel een middel in een leerproces zodat er geen 

arbeidsrelatie ontstaat en er geen loon wordt uitgekeerd. Wel zijn er 2 gevallen waarin stage 

kan worden verricht tijdens bezoldigde arbeidstijd, met name : 

a) voor een cursist van de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs mag 

bezoldigde tewerkstelling in de zorgsector als stage in aanmerking worden genomen, met dien 

verstande dat de school er op toeziet dat de opleiding blijft voldoen aan de voorwaarden 

inzake klinisch onderwijs zoals vastgelegd in de Europese richtlijn. Concreet betekent dit dat 

de cursist in contact moet komen met een waaier aan verpleegkundige disciplines, wat 

uiteraard zal afhangen van de aard van de zorgsetting (binnen of buiten het ziekenhuiswezen) 

waarin hij/zij werkt. De school draagt de verantwoordelijkheid dat de stage aan voormelde 

richtlijn beantwoordt. De arbeidsovereenkomst in kwestie moet wel reeds eerder zijn 

afgesloten en in werking getreden dan het tijdstip waarop de opleiding aanvangt, m.a.w. het 

moet gaan om lopende tewerkstelling. Voor stage die tijdens de bezoldigde arbeidstijd 

plaatsvindt, blijft de arbeidsovereenkomst bestaan, maar wordt aangevuld met een 

stageovereenkomst; 

b) voor een leerling van een opleiding Se-n-Se TSO of KSO mag bezoldigde tewerkstelling 

als stage in aanmerking worden genomen, met dien verstande dat de school er op toeziet dat 

tewerkstelling en opleiding inhoudelijk op elkaar aansluiten zodat een vorm van alternerend 

leren en werkplekleren ontstaat. De doelgroep waar de opleidingen Se-n-Se zich naar richten 

omvat immers ook werkenden. De arbeidsovereenkomst in kwestie moet wel reeds eerder zijn 

afgesloten en in werking getreden dan het tijdstip waarop de opleiding aanvangt, maw. het 

moet gaan om lopende tewerkstelling. Voor stage die tijdens de bezoldigde arbeidstijd 

plaatsvindt, blijft de arbeidsovereenkomst bestaan, maar wordt aangevuld met een 

stageovereenkomst. Deze regeling moet de decretale verplichting faciliteren dat elke 

opleiding Se-n-Se een relevant aandeel werkplekleren bevat, zijnde leeractiviteiten die gericht 

zijn op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte competenties, waarbij de 

arbeidssituatie de leeromgeving is. 

De verantwoordelijkheid, bekeken vanuit de arbeidswet- en regelgeving, ten aanzien van de 

leerling-stagiair op de werkvloer berust bij de stagegever. 



Op de leerling-stagiair zijn die arbeidswettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing 

die vigeren in het land waar de stage plaatsvindt (tenzij in de leerlingenstageovereenkomst 

met een buitenlandse stagegever het principe van de "rechtskeuze" is opgenomen en zodoende 

de Belgische arbeidswet- en regelgeving, voor zover niet in strijd met of minder gunstig dan 

de plaatselijke wetgeving, toegepast wordt). 

Voor wat België betreft gaat het concreet om : 

- de wet tot instelling van arbeidsreglementen van 8 april 1965; 

- de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comité's van 5 

december 1968; 

- de arbeidswet van 16 maart 1971 (waarnaar sprake in de omzendbrief SO 74); 

- de feestdagenwet van 4 januari 1974; 

- de wet betreffende de sociale documenten van 23 oktober 1978; 

- de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van 4 

augustus 1996. 

De federale programmawet van 2 augustus 2002 voert zogenaamde 

"beroepsinlevingsovereenkomsten" in, waarbij aan stagiairs minimumvergoedingen moeten 

worden toegekend. De terechte bedoeling van de federale wetgever is om voor stages welke 

louter op initiatief van een individuele persoon en een werkgever plaatsvinden, een 

minimumbescherming te creëren. Leerlingenstages beantwoorden echter niet aan deze 

omschrijving vermits ze onderdeel uitmaken van een gestructureerde opleiding die leidt tot 

een officieel studiebewijs en als dusdanig georganiseerd wordt door een door de 

Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school dewelke onderworpen is aan 

de vigerende onderwijswet- en regelgeving. Op grond van deze redenering, aansluitend bij de 

filosofie van de wet, heeft de federale minister bevoegd voor tewerkstelling, formeel aan het 

onderwijsdepartement laten weten dat leerlingenstages, die per definitie onbezoldigd zijn 

zoals verder toegelicht, NIET onder het toepassingsgebied van 

beroepsinlevingsovereenkomsten vallen. (Deze mededeling moet een einde stellen aan de 

moeilijkheden die zich op dit vlak bij de organisatie van stages in heel wat scholen hebben 

voorgedaan!). 

Door de arbeidswetgever worden "jongeren op het werk" (= personen tot 18 jaar) extra 

beschermd (cf. koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren 

op het werk).  

Op twee van voormelde wetten wordt even ingegaan. 

De wet van 8 april 1965 stelt dat elke werkgever uit de privé-sector een arbeidsreglement 

moet opmaken houdende de specifieke regels en arbeidsvoorwaarden die in de onderneming 

van kracht zijn en waaraan de werkgever en de werknemer zich moeten houden.  

Dit arbeidsreglement geldt ook voor de leerling-stagiair, hoewel het niet uitgesloten is voor 

hem een afzonderlijk of aangepast arbeidsreglement te hanteren. Het stagereglement (zie 



verder), als annex bij de leerlingenstageovereenkomst, mag niet met het arbeidsreglement 

worden verward! Indien er een afzonderlijk of aangepast arbeidsreglement voor de leerling-

stagiair wordt gehanteerd, dan is het wel aangewezen dit te controleren op eventuele 

tegenstrijdigheden met het stagereglement. Als bijkomende bescherming kan ook dit 

arbeidsreglement door de betrokken partijen worden ondertekend. 

Ingevolge de welzijnswet van 4 augustus 1996 moet de stagegever instaan voor : 

- de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van elke (gelijkgestelde) werknemer;  

- de terbeschikkingstelling van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen; 

- de informatie en opleiding over specifieke veiligheids- en gezondheidsaspecten op het werk, 

in aansluiting op de algemene veiligheids- en gezondheidsopleiding door de school die via de 

leerplannen moet zijn gewaarborgd. 

Inzonderheid de eerste twee punten zijn relevant voor het openstellen van ondernemingen 

voor leerling-stagiairs. 

Wat veiligheid en gezondheid betreft wordt daarom verwezen naar de specifieke regeling 

vanaf het schooljaar 2005-2006 die in bijlage 1 aan deze omzendbrief gaat.  

Wat de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen betreft is het aangewezen om, in 

samenspraak met de stagegever, deze van de school ook op de stageplaats te gebruiken, zodat 

de kosten voor de stagegever worden gedrukt. 

Voor de naleving van bovenstaande arbeidswettelijke bepalingen en andere (bv. op het vlak 

van loonbescherming) blijft de verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur voor wat betreft 

haar eigen personeelsleden (= verhouding werkgever/werknemer). Dit is onder meer 

belangrijk voor het nakomen van de welzijnsverplichtingen ten aanzien van stagebegeleiders 

die met de stageplaatsen en de arbeidsposten worden geconfronteerd. 

5. Volume en spreiding 

5.1. Volume 

Een stage is slechts zinvol indien ze op schooljaarbasis minimum één schoolweek omvat, wat 

vertaald naar de wekelijkse lessentabel neerkomt op minimum één uur stage. 

De overheid laat het aan de schoolbesturen of hun representatieve verenigingen over om op de 

wekelijkse lessentabel van een structuuronderdeel hetzij het precieze aantal uren stage hetzij 

een aanvaardbare vork (minimum respectievelijk maximum aantal uren) waarin bedoelde uren 

zich moeten situeren, vast te leggen; in geval voor een vork wordt geopteerd, dan zal de 

school een eigen keuze maken. Dit uitgangspunt kan niet los worden gezien van het feit 

enerzijds dat leerlingenstages niet opgenomen zijn in de minimum lessenroosters die door de 

decreetgever als basisvorming worden vooropgesteld (cfr. onderwijsdecreet II van 31 juli 

1990) en anderzijds dat de toegepaste wekelijkse lessentabellen nog slechts als schoolinterne 

documenten worden beschouwd die niet aan een voorafgaande overheidsgoedkeuring zijn 

onderworpen. 



In het verlengde hiervan wordt slechts de aanbeveling geformuleerd om in alle 

studierichtingen TSO en BSO een leerlingenstage te plannen, inzonderheid in die leerjaren 

(eindjaren) waar een geïntegreerde proef wordt georganiseerd. 

Het aantal uren stage zal uiteraard differentiëren, afhankelijk van de onderwijsvorm (TSO of 

BSO), het doorstromings- dan wel finaliteitsgericht karakter van de opleiding, de invulling en 

doelen van het leerplan van deze opleiding ... Wel is het zo dat het vak of de vakken waaraan 

stage binnen een bepaalde lessentabel zal worden gekoppeld, niet arbitrair kan worden 

bepaald. 

De leerplanmaker bepaalt het vak of de vakken waaraan stage wordt gekoppeld. Voor die 

vakken die als TV of PV respectievelijk als KV of PV kunnen worden gerubriceerd, is het 

niettemin de school zelf die de rubricering vastlegt ; voor AV stelt dit probleem zich uiteraard 

niet. Bv. indien het leerplan en de daaruit voortvloeiende wekelijkse lessentabel 4 uren stage 

in kantoortechnieken voorziet, dan kan dit in de ene school vertaald worden naar 4 uren TV 

stage kantoortechnieken, in een andere school naar 4 uren PV stage kantoortechnieken en in 

een derde school misschien naar een combinatie van enkele uren TV en enkele uren PV. De 

school beslist hiervoor volstrekt autonoom. 

In die uitzonderlijke gevallen waar de organisatie van stage niet op een leerplan is gebaseerd, 

wordt stage (tenzij indien AV) evenwel steeds als PV gerangschikt en heeft de school dus 

geen keuzevrijheid. 

Het totaal aantal uren stage dat finaal op de wekelijkse lessentabel van de school voorkomt, is 

een streefcijfer; uiteenlopende factoren kunnen er immers toe leiden dat het voor de leerlingen 

te organiseren totaal aantal uren stage niet wordt bereikt (maar hoe dan ook steeds dient 

benaderd!). 

Uitzonderlijk is de situatie dat tewerkstelling van jeugdige werknemers in een bepaalde sector 

om veiligheidsreden verboden is; het voorzien van stages heeft dan uiteraard geen nut. 

5.2. Inhaalstage 

Vanuit de optiek dat de leerplandoelstellingen onverkort dienen gerealiseerd, kan de school, 

in hoofde van een individuele leerling, al dan niet beslissen tot een inhaalstage indien deze 

leerling omwille van ziekte of een andere gewettigde reden de stage niet op het voorziene 

tijdstip heeft kunnen verrichten. 

Uiteraard dient rekening gehouden met de toegelaten stageperiodes zoals bepaald in de 

omzendbrief SO 74. Zo een leerling op het einde van het jaar het vooropgesteld stagevolume 

nog niet heeft bereikt, dan wordt hetzij onmiddellijk een eindbeslissing over het al dan niet 

geslaagd zijn genomen, hetzij een eindbeslissing uitgesteld teneinde aanvullende 

evaluatiegegevens te verzamelen op grond van inhaalstage. De regelgeving op de organisatie 

van het voltijds secundair onderwijs (cfr. omzendbrief SO 64 van 25 juni 1999) bevat 

informatie over uitgestelde beslissingen. 

5.3. Alternerende stage versus blokstage 

Het schoolbestuur kiest per structuuronderdeel tussen een alternerende stage, een blokstage of 

een bundeling van beide. 



De alternerende stage is een leerlingenstage die georganiseerd wordt met vaste tussentijden en 

gespreid wordt over het ganse schooljaar dan wel over een bepaalde periode ervan (semester, 

trimester, ...). Voor zover een alternerende stage tijdens de schooluren plaatsvindt, moet ze 

een halve of -bij voorkeur- een volledige dag omvatten. Daarbij moet er rekening mee worden 

gehouden, dat de combinatie van een halve lesdag met een halve dag stage tijdens de 

schooluren, slechts verantwoord is indien de verplaatsing school/stageplaats niet tijdrovend is, 

zodat het normale verloop van de lessen en de stage niet in het gedrang komt. 

De blokstage is een leerlingenstage die over een ononderbroken periode van één of meer 

weken loopt, eventueel meermaals per schooljaar. 

Inzonderheid in die gevallen waar het aspect "continuïteit" een belangrijke rol speelt bij de 

inschakeling in het arbeidsproces, zal voor blokstage worden geopteerd. 

De organisatie van leerlingenstages doet geen afbreuk aan de absolute voorwaarde dat het 

goedgekeurd leerplan volledig dient afgewerkt. Indien een blokstage een relatief langere 

periode bestrijkt, dan zal de school er voor zorgen dat die lessen die ingevolge de stage zijn 

wegvallen, worden gerecupereerd. Indien omwille van de stageduur een recuperatie niet 

noodzakelijk wordt geacht, dan kunnen die leraars die tijdelijk van hun lesopdracht worden 

ontlast, waar mogelijk, bij het stagegebeuren (voorbereiding, begeleiding, opvolging, 

administratieve ondersteuning,....) worden ingezet; de integratie van algemene en technische 

leerstofcomponenten kan daarnaast aan de leerlingenstage een extra dimensie geven. 

Ongeacht de vorm van leerlingenstage waarvoor wordt gekozen, moeten de leerlingen van 

eenzelfde leerlingengroep (= structuuronderdeel of klas) hun stage binnen dezelfde periode 

lopen, tenzij bij overmacht (bv. inhaalstage) of tenzij eenzelfde lessenreeks beurtelings voor 

de op dat ogenblik stagelopende leerlingen wordt hernomen. 

6. Stagegever 

De stagegever is de organisatie die de leerling-stagiair opleiding en vorming wil bezorgen in 

het kader van één of meer van haar reële arbeidsposten. 

Die organisatie kan zich zowel in de profit- als in de non-profit sector situeren, met dien 

verstande dat het een organisatie betreft die de sociale bijdrage voor zelfstandige arbeid voor 

ten minste één persoon moet betalen ofwel ten minste één werknemer moet tewerkstellen 

waarvoor de werkgeversbijdrage in de rijkssociale zekerheid wordt betaald. 

Opdat stages maximaal zouden renderen, kan een instelling voor secundair onderwijs niet 

fungeren als stagegever voor leerlingen van een andere instelling voor secundair onderwijs, 

maar desgevallend wel als stageplaats (bv. het bedrijf, waaraan de leerling-stagiair is 

toegewezen, vervult de catering in een school). Instellingen die zich echter richten naar een 

ander onderwijsniveau (basis-, hoger, volwassenen- of deeltijds kunstonderwijs) kunnen wel 

de rol vervullen van stagegever ten aanzien van het secundair onderwijs; ze worden dan als 

een bedrijf of onderneming beschouwd binnen de context van deze omzendbrief. 

Opdat elke vorm van belangenvermenging zou worden vermeden, zijn eveneens uitgesloten : 

- stage in een organisatie uitgebaat of beheerd door een persoon die tevens lid is van het 

bestuurs- of onderwijzend personeel van de school van de leerling-stagiair; 



- stage ten huize van leden van het bestuurs- of onderwijzend personeel van de school van de 

leerling-stagiair, van hun partners of van hun bloed- of aanverwanten tot en met de tweede 

graad; 

- stage in een organisatie uitgebaat of beheerd door de wettige vertegenwoordigers van de 

leerling-stagiair of door bloed- of aanverwanten van de leerling-stagiair tot en met de tweede 

graad. Omwille van de specificiteit van de sector geldt deze maatregel niet voor de 

studierichtingen van het studiegebied land- en tuinbouw en voor de studierichtingen 

vrachtwagenchauffeur + bijzonder transport; de school zal zelf bepalen of de organisatie van 

een deel van de stage in het familiebedrijf opportuun is. 

7. Leerlingenstageovereenkomst en stagereglement 

De leerlingenstageovereenkomst wordt gesloten tussen drie partijen : de leerling-stagiair, de 

school en de organisatie die de leerlingenstage geeft. De overeenkomst bevat de regeling van 

het stageverloop in een bepaalde periode op een bepaalde stageplaats; ze kan slechts op één 

schooljaar en op één leerling betrekking hebben. De overeenkomst wordt door elke partij of 

gevolmachtigde vertegenwoordiger ondertekend (in geval van een minderjarige leerling-

stagiair : door zijn wettige vertegenwoordigers) en wordt in drie exemplaren, één voor elke 

partij, opgesteld vóór de aanvang van de stage. 

De leerlingenstageovereenkomst (met uitzondering van de bijlagen) mag uitsluitend in 

papieren versie worden opgesteld. De bijlagen daarentegen worden naar keuze van de 

betrokken partij opgesteld hetzij onder een papieren versie, hetzij onder een alternatieve vorm 

voor zover die partij expliciet met de alternatieve werkwijze akkoord gaat én voor zover de 

betrokken bijlagen te allen tijde raadpleegbaar blijven. Voor wie een papieren versie verkiest, 

moet deze versie echter beschikbaar zijn ! 

Een uniform model van leerlingenstageovereenkomst wordt niet voorgeschreven. 

Om rechtsgeldig te zijn moet deze overeenkomst alleszins bevatten : 

- het ondernemingsnummer van de betrokken onderneming in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. Het begrip "onderneming" slaat ook op de zachte sector. Dit nummer is 

sinds 1 januari 2005 verplicht. Het bestaat uit 10 cijfers waarvan het eerste cijfer 0 of 1 is. Bij 

vermelding in de leerlingenstageovereenkomst van de gegevens inzake de stagegever, dient 

daarom het ondernemingsnummer, afgekort, toegevoegd : nr. KBO. xxxx.xxx.xxx; na het 

ondernemingsnummer wordt vermeld : "eenmanszaak" of "vennootschap"; bij stage in het 

buitenland wordt geen ondernemingsnummer vermeld; 

- het nummer van het paritair comité van de betrokken onderneming (rekening houdend met 

de aard van de stageactiviteiten) en indien mogelijk het RSZ-werkgeverskengetal (code 

werkgeverscategorie) of, bij ontstentenis van dit nummer of kengetal, de NACE-code. Deze 

nummers of codes moeten door de onderneming aan de school worden meegedeeld. De 

geldige codes staan in bijlage 2 van deze omzendbrief; bij stage in het buitenland (EU) wordt 

de NACE-code vermeld, bij stage in het buitenland (niet-EU) wordt geen nummer, kengetal 

of code vermeld; 



- de stageperiode(s), niet uitgedrukt in een totaal aantal dagen/uren doch met specificering van 

dag(en)/maand(en) + dagelijks begin- en einduur; desgevallend wordt vermeld welke periodes 

plaatsvinden binnen de bezoldigde arbeidstijd; 

- de stagebegeleider en de stagementor; 

- (in voorkomend geval) een raming van de kosten ten laste van de leerling-stagiair; 

- de vermelding dat de stagegever het gezondheidstoezicht toevertrouwt aan de 

preventiedienst van de school of er zelf voor instaat en bekostigt, naargelang van het geval; 

- de vermelding dat de stagegever een werkpostfiche ter beschikking stelt van de leerling-

stagiair en de school; 

- een bijlage bevattende de geplande lijst van stageactiviteiten, die gezamenlijk wordt 

opgesteld door de stagebegeleider en de stagementor en die moet rekening houden zowel met 

de genoten schoolse opleiding en vorming als met de fysische en psychische maturiteit van de 

leerling; 

- een bijlage bevattende het stagereglement; 

- een bijlage bevattende de risicoanalyse. 

Het stagereglement is de gedragscode die van toepassing is op alle betrokken partijen en hun 

onderlinge verhoudingen regelt. Het voor alle scholen en structuuronderdelen bindend model 

van stagereglement gaat in bijlage 3 aan deze omzendbrief. 

8. Begeleiding en coördinatie 

8.1. Stagecoördinator 

Stagecoördinatie is de organisatorische en administratieve beheersarbeid die hoort bij de 

leerlingenstages. Afhankelijk van het aantal leerlingenstages dat een school organiseert, kan 

de stagecoördinatie een voltijdse of een deeltijdse opdracht zijn. Stagecoördinatie en 

stagebegeleiding kunnen doch hoeven dus niet aan eenzelfde persoon te worden 

toevertrouwd. 

Vooral op het terrein van de implementatie van de schoolvisie op stages, waaronder het 

uitbouwen van een netwerk van potentiële stageplaatsen, als op het terrein van het aanleggen 

van het algemeen stagedossier (zie verder), is de stagecoördinator actief. Vermits stages een 

onderdeel vormen van het leerprogramma, dus van het onderwijsaanbod, is het de school (en 

allicht in de praktijk meestal de stagecoördinator) die instaat voor het zoeken en selecteren 

van stageplaatsen én het toewijzen van stageplaatsen aan leerlingen (uiteraard mits akkoord 

van de stagegevers). 

8.2. Stagebegeleider 

De stagebegeleider is een leraar die de betrokken stage-uren, zoals opgenomen in de 

lessentabel, als opdracht toegewezen kreeg. In die zin is de stagebegeleider, ongeacht het feit 

of hij aan de betrokken leerling ook klassikaal onderricht verstrekt, automatisch 



stemgerechtigd lid van de klassenraad. Op deze wijze zal zijn stagebeoordeling onmiddellijk 

kunnen worden ingebracht als element bij de eindevaluatie door de delibererende klassenraad 

over het al dan niet geslaagd zijn van de leerling voor het leerjaar in kwestie. 

De stagebegeleider is belast met de voorbereiding, het toezicht, de pedagogische begeleiding 

en de evaluatie van de leerlingenstage, in constructief overleg met de stagementor. De 

eindverantwoordelijkheid voor de stagebeoordeling ligt nochtans bij de stagebegeleider. 

Een degelijke stage vereist een adequate stagebegeleiding door de school op de stageplaats 

(dus niet op afstand); via het stagereglement engageert de school zich hier trouwens 

uitdrukkelijk toe. Bij de vastlegging van het organisatiemodel van het nieuwe schooljaar (na 

inspraak van onder meer de personeelsleden), zal het schoolbestuur hier terdege rekening mee 

houden. Het inrichten van stages in vakantieperiodes is dan ook pas zinvol indien niet 

gehypothekeerd door de van kracht zijnde vakantieregeling voor het personeel van de school. 

Een efficiënte stagebegeleiding vergt op zijn beurt dat er een voldoende en redelijk aantal 

uren-leraar wordt aan besteed. Leerlingenstages kunnen onder geen beding een alibi vormen 

voor besparing bij aanwending van het urenpakket. 

Het is niet toegelaten om stagebegeleidende opdrachten onbezoldigd te laten uitoefenen. Ook 

op het vlak van stages geldt de bepaling van onderwijs-C.A.O. VI dat "bij toewijzing van 

opdrachten aan leden van het onderwijzend personeel die niet gebaseerd zijn op door de 

overheid gefinancierde of gesubsidieerde uren of op reglementaire plage-uren, de bezoldiging 

ten laste valt van het schoolbestuur" (bepaling bekrachtigd bij onderwijsdecreet XIV van 14 

februari 2003). 

Het feit dat in de meeste gevallen de stagebegeleider slechts op gespreide momenten op de 

stageplaats aanwezig zal zijn, ontslaat de school tot slot niet van de verplichting dat in het 

tijdsbestek dat de leerling-stagiair op de stageplaats aanwezig is, respectievelijk dat hij zich - 

op normale wijze - verplaatst tussen deze stageplaats en zijn woon- of verblijfplaats, steeds 

een verantwoordelijke van de school bereikbaar moet zijn! 

8.3. Stagementor 

De stagementor is de zaakvoerder (= de stagegever) of één van zijn personeelsleden die, 

vanuit een aanleg voor het coachen van jongeren, de leerling-stagiair op de werkvloer onthaalt 

en begeleidt. 

9. Administratieve documenten 

Alle administratieve documenten moeten ter beschikking liggen van inspectie en verificatie. 

9.1. Algemeen stagedossier 

Per schooljaar wordt er een algemeen stagedossier opgesteld; bij organisatie van een groot 

aantal leerlingenstages kan het aangewezen zijn het algemeen stagedossier per 

structuuronderdeel te clusteren. Bedoeld dossier is de concrete invulling van de 

administratieve gegevens en moet op zijn minst bevatten : 

- de namen, adressen en structuuronderdelen van alle leerling-stagiairs; 



- de data van alle leerlingenstages; 

- de namen van alle stagebegeleiders; 

- de namen en adressen van alle stagegevers; 

- de namen van alle stagementoren; 

- de formulieren die vereist worden in de verzekeringspolissen; 

- de briefwisseling in verband met de leerlingenstages; 

- het eventueel gezondheidstoezicht per stagiair; 

- de gegevens betreffende de activiteiten van de stagebegeleiders. 

Laatstbedoelde activiteiten van de stagebegeleiders moeten vooraf ingebracht worden, zij het 

niet meer zoals voorheen in een afzonderlijk stageregister. Het systematisch bijhouden van 

deze gegevens verschaft de schooldirectie de controle en de verantwoording over en voor de 

activiteiten van de stagebegeleiders en levert zonodig het bewijsmateriaal in het kader van de 

verzekeringen. 

9.2. Individueel stagedossier 

Voor elke leerling-stagiair maakt de school, als onderdeel van het persoonlijk dossier van de 

leerling, een individueel stagedossier. Dit dossier bevat : 

- de leerlingenstageovereenkomst(en), inclusief alle bijlagen (cfr. rubriek 7); 

- de evaluatiedocumenten; 

- de briefwisseling over de betrokken leerling-stagiair; 

- een individuele steekkaart; 

- de werkpostfiche; 

- het eventueel formulier voor de gezondheidsbeoordeling. 

Op de individuele steekkaart staan de coördinaten van de leerling-stagiair evenals de 

gegevens over de school, het betrokken structuuronderdeel, de stagegever, de stageplaats, de 

stagebegeleider, de stagementor, de leerlingenstageperiode en de datum van de 

leerlingenstageovereenkomst. 

9.3. Stageschrift 

Het stageschrift is het document waarin de leerling-stagiair schriftelijk verslag uitbrengt over 

zijn stageactiviteiten, persoonlijke ervaringen, commentaren, zelfevaluatie ... Het wordt op 

regelmatige tijdstippen geviseerd door de stagementor en door de stagebegeleider. 



10. Verzekeringen 

Alle bij leerlingenstages betrokken partijen dienen sluitend verzekerd. Om van een polis te 

kunnen genieten, moet de onderwijswet- en regelgeving wel strikt worden gevolgd. 

De schoolpolis moet volgende rubrieken bevatten : 

- burgerlijke aansprakelijkheid voor personeel en leerlingen; 

- lichamelijke ongevallen voor leerlingen/arbeidsongevallen bij stage; 

- rechtsbijstand voor personeel en leerlingen. 

Het begrip schoolleven zal in de polis zo ruim mogelijk omschreven worden, met inbegrip 

van de leerlingenstages en met een duidelijke vermelding van de niet-verzekerde gevallen. 

Specifiek voor leerlingenstages zijn twee polisuitbreidingen noodzakelijk (contacteer 

verzekeringsinstelling) : 

- polis "toevertrouwde goederen" : voor de dekking van de materiële schade die de leerling-

stagiair onopzettelijk veroorzaakt op de stageplaats; 

- polis "omnium opdrachten" : voor de dekking van de materiële schade aan het voertuig van 

de stagebegeleider, na tussenkomst van zijn eigen verzekering. De modaliteiten van dergelijke 

polis kunnen nogal verschillen, daarom moeten er sluitende afspraken worden gemaakt tussen 

de school en het personeel inzonderheid over de franchise die op de polis rust en over het 

maximum verzekerde bedrag. 

Uiteraard zal ook de stagegever door de nodige verzekeringspolis (exploitatieverzekering) 

zijn gedekt. 

11. Financiële aspecten 

11.1. Verhouding school / stagegever 

De relatie tussen de school en de stagegever kan op geen enkele wijze op financiële afspraken 

worden gebaseerd, teneinde de doelmatigheid en de objectiviteit van het stagegebeuren niet in 

het gedrang te brengen. 

11.2. Leerling-stagiair 

Een leerlingenstage wordt niet bezoldigd, noch in speciën noch in natura. Zogenaamde 

"vrijgevigheden" van de stagegever ten aanzien van de leerling-stagiair kunnen uitsluitend 

gebeuren onder dezelfde voorwaarden als die waaronder vrijgevigheden plaatsvinden ten 

aanzien van de gewone werknemers (bv. een eindejaarsgeschenk).  

Onkosten die voortvloeien uit de stage (in de meeste gevallen zal het om verplaatsingskosten 

gaan) mogen daarentegen wel worden vergoed. Indien de leerling-stagiair deze kosten echter 

zelf moet dragen, dan dient dit - zoals eerder vermeld - in de leerlingenstageovereenkomst te 



worden bepaald; de school zal er alsdan over waken, onder meer door de keuze van de 

stageplaats, dat deze kosten beheersbaar blijven. 

11.3. Stagebegeleider 

Alle onkosten die het gevolg zijn van stagebegeleiding, vallen ten laste van het schoolbestuur. 

Hierbij wordt vooral gedacht enerzijds aan telecom- en briefwisselingskosten en anderzijds 

aan vervoerskosten. 

Wat dit laatste betreft en voor zover het openbaar vervoer geen valabel alternatief biedt, is bij 

gebruikmaking van : 

1) een eigen gemotoriseerd voertuig (auto, motorfiets en bromfiets) de door de overheid 

vastgestelde verplaatsingsvergoeding richtinggevend; concreet gaat het om 0,3352 euro/km 

voor de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012 (cfr. de regeling die op de ambtenaren van de 

Vlaamse Gemeenschap van toepassing is);  

2) de eigen fiets een vergoeding van 0,15 euro/km richtinggevend (cfr. de regeling die op de 

ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing is). 

Het is en blijft niettemin aangewezen om de praktische onkostenregeling vooraf in het lokale 

personeelsorgaan aan de orde te stellen. 

12. Bijlagen 

Bijlage 1 - Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen. 
http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/2614.doc (FORM002614) 

Bijlage 2 - Lijst codes 
http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/2615.xls (FORM002615) 

Bijlage 3 - Stagereglement (bindend voor alle scholen en structuuronderdelen) 
http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/2616.doc (FORM002616) 

 


