
 
 

 
TOELICHTING BIJ DE UNL MODEL STAGEOVEREENKOMST 

Vooraf: 

UNL is het bedrijfsleven1 dankbaar dat het in groten getale gereageerd heeft op de internetconsultatie 
in 2021 en een Teams meeting in januari 2022 om te komen tot een model stageovereenkomst in het 
wetenschappelijk onderwijs (WO). Hetzelfde geldt voor de universiteiten en de studentenbond die 
input geleverd hebben. Het is uit de vele reacties duidelijk geworden dat er belang gehecht wordt aan 
een goede alomvattende landelijke stageovereenkomst voor het WO. 
Reden om tot een landelijk model voor het WO te komen is om het totstandkomingsproces van een 
stageovereenkomst te versnellen. Met de opgenomen voorwaarden in dit model, waarover brede 
overeenstemming met het bedrijfsleven is bereikt, kunnen alle partijen zich comfortabel voelen om 
zonder het inschakelen van (externe) juridische expertise de stageovereenkomst te ondertekenen. 
De universiteiten hebben een zorgplicht voor studenten waar het de stageverplichting betreft en 
dienen de integriteit van de opleiding veilig te stellen. Het is bijvoorbeeld van belang dat een 
stageverslag voor visitatiedoeleinden moet kunnen worden ingezien. Door de voorwaarden zoals 
opgenomen in de stageovereenkomst te aanvaarden wordt de onafhankelijke onderwijspositie van de 
universiteiten gerespecteerd. 
Ter verduidelijking en voor zover noodzakelijk een inhoudelijke toelichting op een aantal artikelen. 

Algemeen 

1. Aan dit model stageovereenkomst ligt het Nederlands recht ten grondslag. Daarnaast is rekening 
gehouden met sectorale afspraken die gelden voor het wetenschappelijke onderwijs. Deze 
afspraken vloeien voort uit de wettelijke taken die de universiteiten hebben. Dit betekent dat het 
model niet gebruikt kan worden voor Nederlandse studenten die stage bij bedrijven in het 
buitenland lopen. 

2. Voor buitenlandse studenten van buiten Europa (niet-EER-studenten) die in Nederland bij een 
universiteit stage lopen, is de stageovereenkomst van Nuffic van toepassing: 
https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/standaard-stageovereenkomst-voor-niet-eu-eer-
studenten.pdf. Nuffic heeft (nog) geen akkoord gegeven om het UNL-model te gebruiken voor 
niet-EER-studenten. Er vindt momenteel nog overleg plaats met het UWV en het ministerie 
van SZW. Vooralsnog dient dus de Nuffic- stageovereenkomst gebruikt te worden voor niet-
EER studenten. (Let op: voor non-EER studenten dient er altijd sprake te zijn van een tripartite 
overeenkomst gezien de vereiste studieverblijfsvergunning voor deze studenten). 

3. Op de eerste drie pagina’s van het model kunnen de persoonsgegevens van de stagiair, de 
gegevens van stageverlener en universiteit, en andere relevante gegevens worden opgenomen. 
Van belang is bijvoorbeeld wanneer er in het kader van de stage bepaalde kennis of 
hulpmiddelen worden ingebracht van de zijde van de universiteit of de stageverlener om dit 
voor het begin van de stage hier vast te leggen. Daarnaast kunnen er omstandigheden spelen bij 
een stage die vooraf niet te voorzien waren. Er is een kader Bijzonderheden opgenomen om 
aanvullende afspraken, waarvan er al een aantal vooraf ingevuld zijn, vast te leggen. Deze 
afspraken mogen, behoudens hetgeen reeds is opgenomen, niet afwijken van de voorwaarden 
stageovereenkomst wetenschappelijk onderwijs. Bij twijfel is het raadzaam juridische 
ondersteuning vanuit de universiteit in te roepen. 

 
1  ASML Netherlands, Boskalis, Philips, Plantum, Greenfood, Netherlands Maritime Technology, Dümmen 
Orange, TNO, Genetwister Technologies, BASF Vegetable Seeds, Bluewater Energy Services, Huisman 
Equipment, Amsterdam Fashion Institute, Tata Steel Europe, VNONCW-mkb, Allseas - department Naval 
Architecture, GMX, FME en de Beroepenveld commissie Maritime Technology and Offshore & Dredging 
Engineering. 
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4. Het addendum Richtsnoer IER en studenten is tot stand gekomen mede op verzoek van de 
2e Kamer en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als stelselverantwoordelijk ministerie voor het 
onderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/23/kamerbrief-
toezending-vsnu-richtsnoerier-en-studenten-nav-moties-wiersma-bruins. Vanwege de behoefte 
aan een breed draagvlak is naast andere stakeholders ook VNO-NCW bij de totstandkoming van 
het addendum geconsulteerd. Het zijn richtlijnen waar het pas toe of leg uit principe op van 
toepassing is. Het van toepassing verklaren van dit addendum moet gezien worden als een 
compliance onderdeel van de zijde van de universiteiten. Er is in de stageovereenkomst een link 
opgenomen naar het addendum. 

 

Toelichting op een aantal artikelen: 

Artikel 2.3  houdt in dat een stagewerkplan, indien noodzakelijk voor de stage, in beginsel 
voorafgaande aan het afsluiten van de stage- en afstudeerovereenkomst gereed en goedgekeurd moet 
zijn. 
 
Artikel 4.5  is opgenomen om te voorkomen dat er hybride situaties (enerzijds stage, anderzijds 
loondienst) ontstaan bij de stageverlener. Onduidelijke situaties kunnen ertoe leiden dat de 
belastingdienst de stage ziet als loondienst met vervelende fiscale consequenties tot gevolg. In het 
model is terminologie gebruikt om (impliciete) verwijzing naar een arbeidsovereenkomst uit te 
sluiten. De belastingdienst zal echter altijd naar de feitelijke situatie kijken. 
 
Artikel 9.2  bedrijfsregels van stageverlener kunnen door stageverlener van toepassing worden 
verklaard. Deze regels mogen niet strijdig zijn met de voorwaarden van de stageovereenkomst. Er 
mag dus bijvoorbeeld niet via de bedrijfsregels alsnog een boeteclausule worden opgelegd aan 
stagiair met betrekking tot geheimhouding van bedrijfsgeheimen van stageverlener. Er zijn in de 
voorwaarden van de stageovereenkomst voldoende beschermende checks and balances ingebouwd 
om de geheimhouding te garanderen. 
 
Artikel 10  hierin is aansluiting gezocht bij de Wet op de bedrijfsgeheimen. Aan stageverlener is een 
belangrijke positie toegekend over wat er gebruikt mag worden in het kader van het stageverslag, 
maar dit mag niet zover gaan dat hierdoor de inhoudelijke beoordeling van de stage en het afstuderen 
van de stagiair wordt belemmerd. De periode van geheimhouding is in beginsel 2 jaar maar kan op 
basis van redelijke en eerlijke motieven verlengd worden tot 5 jaar. De embargotermijn is 
opgenomen in artikel 12.2, waarin de toets is neergelegd bij het daartoe bevoegd orgaan (welk 
orgaan dit is kan per universiteit verschillen) van de Universiteit. De goedkeuring mag niet op basis 
van onredelijke gronden worden onthouden. Naast de default termijn van 2 jaar met mogelijke 
verlenging tot 5 jaar is er aanleiding om bij zeer langdurige innovatietrajecten in bepaalde sectoren 
en bij kennis waarbij kennisveiligheid aan de orde is de beschermingstermijn open te laten om deze 
in overleg met de universiteit nader te bepalen. De termijn voor deze derde categorie kan worden 
ingevuld onder: Bijzonderheden. 
 
Ter bescherming van het stageverlenende bedrijf is verder opgenomen dat voor de stagiair en 
medewerkers van de universiteiten (en derhalve hun werkgever) dezelfde regels gelden als voor 
personeelsleden van Stageverlener als het gaat om geheime bedrijfsgegevens. Voor medewerkers 
van de universiteiten geldt daarnaast uiteraard het geheimhoudingsregime in de cao-nu van de 
universiteiten. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/23/kamerbrief-toezending-vsnu-richtsnoer-ier-en-studenten-nav-moties-wiersma-bruins
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Het stageverslag moet integraal beoordeeld kunnen worden en voor visitatiedoeleinden beschikbaar 
zijn. Dit zijn voorwaarden die raken aan de integriteit van de universiteit. De onafhankelijke 
onderwijspositie van de universiteiten dient te allen tijde gerespecteerd te worden, hetgeen de basis 
vormt om in een stageplek te kunnen voorzien. 
 
Artikel 11  hierin is de balans aangebracht tussen de IE-rechten over en weer. Het auteursrecht op 
het stageverslag/thesis komt toe aan de stagiair (wettelijk stelsel). Intellectuele eigendom (IE), in het 
kader van de stage tot stand gekomen, komt toe aan stageverlener tenzij deze IE geheel buiten de 
stage om door stagiair tot stand gebracht is of wanneer de universiteit (bewijslast) op substantiële 
wijze betrokken is bij de totstandkoming van de IE, waarvoor in lid 8 de uitwerking omtrent de 
overdracht aan stageverlener geregeld is. De universiteit heeft primair de taak om kennis te 
verwaarden en aan het bedrijfsleven over te dragen en zal zich daarin derhalve niet terughoudend 
opstellen jegens stageverlener. De prijs wordt marktconform (voorkomen van staatssteun, zie ook 
artikel 13) vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met het royalty vrije gebruiksrecht voor de 
universiteit ten behoeve van onderwijs en niet commercieel onderzoek. 
 
Artikel 12  Publiceren van onderzoek is een van de kernactiviteiten van de universiteiten. In dit 
artikel zijn embargotermijnen voor eventuele vertrouwelijke bijlagen bij het stageverslag neergelegd 
van 2, 5, of in geval van in het model genoemde langdurige innovatietrajecten of kennisveiligheid, 
een nader te bepalen aantal jaren. De universiteit dient te allen tijde betrokken te worden bij een 
langere termijn dan 2 jaren. Juridische ondersteuning is hierbij verplicht in te roepen bij de 
universiteiten om zodoende tot een integrale afweging te komen. 
Een optie is in artikel 12.1 ingebouwd waarbij de stageverlener bepaalt of en zo ja welke informatie 
in een vertrouwelijke bijlage mag worden opgenomen. Deze bijlage zal afgeschermd worden en dus 
niet toegankelijk zijn via de repository van de universiteit dan nadat de periode van geheimhouding 
verstreken is. Bij het recht op openbaring zijn dus diverse beveiligingsniveaus ingebouwd ten 
behoeve van stageverlener. 
 
Artikel 13  universiteiten dienen, omdat zij publiek gefinancierd zijn, rekening te houden met 
staatssteun. Zij mogen geen voordelen weggeven aan het bedrijfsleven. Voor diensten dan wel in 
gebruik genomen faciliteiten tijdens de stageperiode dient ten minste de kostprijs in rekening 
gebracht te worden. 
 
Artikel 16  lid 1 en 2 Stageverlener dient toezicht te houden op de stagiair tijdens de 
stageactiviteiten. Dit is wettelijk zo geregeld. Er zijn universiteiten (niet allen) die een verzekering 
hebben afgesloten voor activiteiten die worden verricht door studenten. 
 
16 lid 3  Een basiszorgverzekering in Nederland is alleen mogelijk als je werkzaam bent of als je 
stagevergoeding méér is dan het minimumloon in die sector en voor jouw leeftijd. In andere gevallen 
zijn internationale studenten (EER en non-EER) uitgesloten van de basiszorgverzekering (zie 
artikel 20 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999). De EER 
studenten hebben recht op zorg met de European Health Insurance Card (EHIC) en zijn dus al 
verzekerd. Zij kunnen zich eventueel aanvullend verzekeren met een particuliere (studenten) 
zorgverzekering. De non-EER studenten zullen gebruik moeten maken van een particuliere 
(studenten) zorgverzekering en dienen dus zelf zorg te dragen voor de vereiste zorgverzekering. De 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) beslist of iemand een basiszorgverzekering moet afsluiten. Zie 
hiervoor de link: U studeert of loopt stage | Wet Langdurige Zorg (Wlz) | SVB 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010182/2020-07-01
https://www.svb.nl/nl/wlz/wanneer-verzekerd-voor-de-wlz/u-studeert-of-loopt-stage#:%7E:text=U%20gaat%20stage%20lopen&text=Dan%20bent%20u%20verzekerd%20voor,een%20vergoeding%20kan%20worden%20gezien
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16 lid 4 en 6  Op het modelformulier kan ingevuld worden of artikel 16 lid 4 en/of 16 lid 6 van 
toepassing is/zijn. In artikel 10.5 is de aansprakelijkheid voor schending van de geheimhouding 
opgenomen. Stagiair dient zich goed te vergewissen wat de consequenties kunnen zijn bij schending 
van de bedrijfsgeheimen van Stageverlener. Stageverlener dient stagiair hieromtrent goed te 
informeren. Bij schending van de geheimhouding door opzet of grove nalatigheid van stagiair, 
universiteit of stageverlener is in beginsel geen beperking van aansprakelijkheid van toepassing. In 
het model UNL-stageovereenkomst is dan ook geen plaats om een boeteclausule op te leggen aan 
stagiair. 


