
Ga voor meer praktische vakinformatie naar: 

rendement.nl

© 2020 Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden.

Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te 

verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de 

volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer.

Correct werken met stagiairs in 
7 stappen
Maak duidelijke afspraken over stage, 
leerbaan of werkervaringsplaats

CHECKLIST
Publicatiedatum:
31 augustus 2020

Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

De eerste stagiair aannemen p.2

Een overeenkomst sluiten p.4

De beloning van stagiairs regelen p.7

Scholingssubsidies voor stagiairs claimen p.8

Afspraken maken over stagewerk p.10

Na afloop van de stage p.13

Door een stagiair in uw onderneming te laten meewerken, heeft 

u extra handjes zonder dat het de hoofdprijs kost. Bovendien 

helpt u de stagiair aan de broodnodige praktijkervaring. Fiscaal en 

arbeidsrechtelijk gezien is een stagiair geen gewone werknemer.  En 

omdat stagiairs vaak jong zijn, kunnen er ook speciale arboregels 

gelden. Waar moet uw organisatie allemaal rekening mee houden 

als u met een leerling in zee gaat?
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Maak duidelijke afspraken over stage, leerbaan of werkervaringsplaats

Voor veel leerlingen is de stage, leerwerkplek of werkervaringsplaats bij uw organisatie mogelijk de eerste kennismaking 
met een professionele organisatie. De regie ligt dus voornamelijk bij uw onderneming. Het is aan u om ervoor te zorgen 
dat de stagiair een nette overeenkomst krijgt en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de werkvoorwaarden, 
eventuele vergoedingen en de arbeidsomstandigheden. 

Kan uw organisatie subsidie krijgen?
Voor uw organisatie is het daarnaast belangrijk om te weten of aan de voorwaarden voor een scholingssubsidie wordt 
voldaan. Dat brengt de nodige administratieve rompslomp met zich mee, maar het mogelijke financiële voordeel kan 
de moeite waard zijn.
Al met al zijn er heel wat zaken waar u mee te maken krijgt als uw organisatie met een leerling in zee gaat. Deze 
toolbox loodst u langs de diverse aandachtspunten. 

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Correct werken met stagiairs in 7 stappen

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 De eerste stagiair aannemen

 NIEUWS Het verschil: stage versus leerbaan

Met de start van het nieuwe schooljaar gaan veel leerlingen en studenten beginnen met een stage of 
leerbaan. Maar wat is het verschil hiertussen? Kort gezegd ontvangt de leerling bij een leerbaan salaris en 
bij een stage hooguit een vergoeding. U leest alle bijzonderheden in dit nieuwsartikel. 

Opmerkingen
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 CHECKLIST Voorwaarden voor erkenning als mbo/vmbo-leerbedrijf

Erkende leerbedrijven mogen stages aanbieden aan studenten die dagonderwijs volgen via de 
beroepsopleidende leerweg (bol) of leerbanen aan studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 
volgen. Daarnaast is het mogelijk als erkend leerbedrijf om stages of ‘snuffelstages’ aan te bieden aan 
vmbo-leerlingen. Check aan de hand van deze checklist of uw organisatie erkend kan worden als leerbedrijf 
voor vmbo en mbo en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Beperkte looptijd
De erkenning wordt minimaal elke 4 jaar opnieuw beoordeeld. Als uw organisatie nog steeds 
aan de voorwaarden voldoet, kan de erkenning verlengd worden. Als uw organisatie 4 jaar lang 
geen leerwerkplekken heeft verzorgd, vervalt de erkenning automatisch.

Opmerkingen

 V & A Kunnen we een stagiair aannemen die niet is ingeschreven?

Als u een stagiair in uw organisatie aan het werk wilt zetten die niet ingeschreven staat bij een 
onderwijsinstelling, kan hij dan toch onder de regels voor stagiairs vallen? En wat moet u hem dan betalen? 
In deze Vraag & Antwoord leest u waar u allemaal rekening mee moet houden.

Opmerkingen

 V & A Hoe komen we aan een goede stagiair? 

Als uw organisatie graag wil bijdragen aan het leerproces van een student of een leerling, is het natuurlijk 
zonde van de tijd om te investeren in een ongemotiveerde stagiair. Als u voor uw organisatie goede 
stagiairs zoekt, waar kunt u die dan vinden? En hoe herkent u een ongemotiveerde stagiair? U leest het in 
deze Vraag & Antwoord.
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Opmerkingen

 STAppENpLAN Stages en leerbanen in uw organisatie goed regelen

Leerlingen en studenten kunnen in het kader van de opleiding die zij volgen een hoop kennis opdoen in uw 
organisatie. Vaak is een stage verplicht vanuit de opleiding. Voor u is een frisse blik op de werkzaamheden 
interessant, en wie weet wilt u de stagiair na zijn opleiding wel in dienst nemen. Besluit u om een stagiair 
binnen te halen, zorg er dan voor dat u alle voorbereidingen in dit stappenplan treft.

Opmerkingen

 ARTIKEL Waar moet u op letten als uw organisatie met stagiairs werkt?

Binnen veel ondernemingen is het gebruikelijk dat een scholier of student een tijdje stage komt lopen. Vaak 
vindt een stage plaats in het kader van de opleiding van de scholier of student. Zoals een student rechten 
die een periode van 2 maanden stage loopt op een advocatenkantoor. Waar moet u op letten als u binnen 
uw organisatie een stagiair inzet? Wat zijn de risico’s, aandachtspunten en rechten en plichten?

Opmerkingen

Stap 3 Een overeenkomst sluiten

 INFOGRApHIC Aan de slag met de stagiair

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw onderneming stage lopen. Hij kan in echte 
dienstbetrekking zijn of in fictieve dienstbetrekking, of er is helemaal geen sprake van een dienstbetrekking. 
In de infographic ziet u wat elk van deze constructies voor de werkgever en de stagiair voor gevolgen heeft.
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Opmerkingen

 OVEREENKOmST Stageovereenkomst

Het is niet ongebruikelijk dat u een stagiair kennis laat maken met uw bedrijf. De stagiair doet 
praktijkervaring op, terwijl u gebruik kunt maken van iemand die een frisse kijk heeft op uw organisatie en 
aan wie u slechts een onkostenvergoeding hoeft te betalen. Met dit voorbeeld van een stageovereenkomst 
kunt u de afspraken tussen uw organisatie en de stagiair op papier vastleggen. 

Geen arbeidsovereenkomst
Dit voorbeeld is alleen bedoeld voor stagiairs met wie u geen arbeidsovereenkomst wilt afslui-
ten. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst als u de stagiair een onkostenvergoeding 
geeft. Mocht u besluiten dat de stagiair wel een salaris moet krijgen voor zijn werkzaamheden, 
dan loopt u het risico dat er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Opmerkingen

 OVEREENKOmST Voorbeeld leer-werkovereenkomst vmbo

Deze tool bevat een model voor een leer-werkovereenkomst voor vmbo-leerlingen die de 
basisberoepsgerichte leerweg volgen. Is uw organisatie een erkend leerbedrijf en bent u van plan om een 
leerling onder uw hoede te nemen, dan kunt u op basis van dit model een duidelijke overeenkomst sluiten 
met de leerling (of zijn ouders) en de onderwijsinstelling.

Opmerkingen
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 OVEREENKOmST Voorbeeld praktijkleerovereenkomst mbo

Deze tool bevat een model voor een praktijkleerovereenkomst voor mbo-leerlingen die het 
onderwijsprogramma van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Bent u als organisatie van plan 
een leerling onder uw hoede te nemen voor zijn beroepspraktijkvorming, dan kunt op basis van dit model 
een duidelijke overeenkomst sluiten met de leerling en de onderwijsinstelling.

Opmerkingen

 ARTIKEL De werkervaringsplek: ‘stage’ of ‘arbeidsovereenkomst’

Onder andere als gevolg van de krappe arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden schieten vacatures voor 
werkervaringsplekken als paddenstoelen uit de grond. Als uw organisatie een steentje wil bijdragen aan de 
 banenjacht van iemand die ongewild thuiszit, lijkt het inschakelen van zo’n goedkope kracht misschien een 
win-winsituatie. Vergis u echter niet! Een werkervaringsplek brengt wel degelijk juridische risico’s met zich 
mee. In dit verdiepingsartikel leest u welke.

Opmerkingen

 V & A Mag ik een geheimhoudingsbeding afspreken met een stagiair?

Als een stagiair in uw organisatie begint, kan het wenselijk zijn om een geheimhoudingsbeding af te 
spreken. De werknemer krijgt tijdens zijn kijkje in de keuken van uw organisatie hoogstwaarschijnlijk 
vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie onder ogen. In een arbeidsovereenkomst is het 
opnemen van een geheimhoudingsbeding heel gebruikelijk. Maar kan dat ook in een stageovereenkomst? 
U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen
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Stap 4 De beloning van stagiairs regelen

 ARTIKEL De verwerking van stagiairs voor de loonheffingen

Voor sommige opleidingen is het in de praktijk werken een verplicht onderdeel. Als uw onderneming zulke 
stageplekken verschaft, krijgt u met specifieke (fiscale) aandachtspunten te maken! Welke aandachtspunten 
komen er bij stageplaatsen op uw pad bij de verwerking rond de loonheffingen? U leest het in dit 
verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Hoe hoog is de gemiddelde stagevergoeding van studenten?

De stagevergoedingen die hbo- of WO-studenten ontvangen, zijn in 2019 niet verder gestegen. Dit was 
de jaren daarvoor wel het geval. Stagevergoedingen kunnen vooral tussen verschillende branches enorm 
uiteenlopen. In dit nieuwsartikel staan de gemiddelden op een rijtje.

Opmerkingen

 ARTIKEL Minder loonheffingen door de studenten- en scholierenregeling

Het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’ krijgt u 
waarschijnlijk vaak alleen na de eindexamens of in de zomerperiode weer eens onder ogen. Dat is niet zo 
regelmatig dat u alle bijzonderheden over deze speciale regeling voor scholieren en studenten helder op uw 
netvlies heeft. Wanneer kunt u dit formulier ook alweer gebruiken en wat betekent dit voor de verloning? U 
leest het in dit verdiepingsartikel.

Paal en perk aan starten en stoppen
De toepassing van de studenten- en scholierenregeling kan ingaan of eindigen met ingang van 
een nieuw kalenderkwartaal.
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Opmerkingen

 V & A Moeten we loonbelasting afdragen voor stagiair uit het buitenland?

Als er stagiairs uit andere landen van de Europese Unie in uw organisatie aan de slag gaan, heeft dat 
gevolgen voor de manier waarop u hun arbeidsrelatie moet behandelen. Welke extra aandachtspunten 
gelden er voor de loonheffingen als u een stagiair uit het buitenland in de organisatie laat meedraaien? U 
leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

Stap 5 Scholingssubsidies voor stagiairs claimen

 V & A Zijn er subsidieregelingen voor stages en leerwerkplekken?

Als uw organisatie een stageplaats of leerwerkplek aanbiedt aan een stagiair, komt u mogelijk in 
aanmerking voor bepaalde stimuleringsregelingen. Welke fondsen en subsidies er allemaal zijn, leest u in 
deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS Loonkostenvoordeel kan ook voor stagiairs gelden

Werkgevers kunnen ook voor stagiairs recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). De stagiair moet 
dan wel een echte of fictieve dienstbetrekking hebben. Kennis van de regels hierover is belangrijk, zodat er 
geen voordeel wordt misgelopen. In dit nieuwsartikel vindt u de details.
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Opmerkingen

 ARTIKEL Financiële tegemoetkomingen rond scholing werknemers

Scholing komt niet alleen uw werknemers zelf ten goede, het is uiteraard ook in het belang van uw 
onderneming. En als uw organisatie tijdens de coronacrisis (noodgedwongen) gebruikmaakt van de 
2e ronde NOW, bent u zelfs verplicht om het scholen van personeel te stimuleren. Maar hoe laat u 
werknemers verder leren zonder dat uw onderneming er (al te veel) kosten voor moet maken? In dit 
verdiepingsartikel staan diverse opties op een rij.

Stagiairs (niet) uitgezonderd
De maatregelen in dit artikel hebben betrekking op het scholen van werknemers. Ook al heb-
ben stagiairs niet dezelfde status als ‘gewone’ werknemers, voor veel subsidieregelingen voor 
werknemers kunnen ook stagiairs in aanmerking komen.

Opmerkingen

 CHECKLIST Voorwaarden voor aanvragen SLIM-regeling

De subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) is speciaal gericht op het stimuleren van de 
loopbaanontwikkeling van werknemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Aan het aanvragen van 
subsidie onder de SLIM-regeling is een flink rijtje eisen verbonden en de aanvraagtermijn is beperkt. Met 
behulp van deze checklist kunt u nagaan of uw organisatie klaar is voor de aanvraag.

Opmerkingen
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 CHECKLIST Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Als uw organisatie een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt en voor de subsidieregeling praktijkleren in 
aanmerking wil komen, moet u aan een aantal administratieve en praktische voorwaarden voldoen. Deze 
voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Deze checklist helpt u om te controleren of u aan alle 
voorwaarden voldoet om optimaal te profiteren van de tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding 
van scholieren en studenten.

Opmerkingen

Stap 6 Afspraken maken over stagewerk

 NIEUWS Voor stagiair gelden dezelfde arboregels als voor werknemer

Ook al ontvangt een stagiair geen loon en heeft hij geen arbeidsovereenkomst, toch moet hij op het gebied 
van arbo behandeld worden alsof het een eigen werknemer is. De Arbowet maakt geen onderscheid tussen 
werknemers en stagiairs. Omdat stagiairs een bijzondere groep vormen met weinig ervaring, lopen ze vaak 
juist extra risico’s: een extra aandachtspunt. Lees meer in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 E-LEARNING Arboregels voor flexibele werknemers

Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te 
creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die in het Burgerlijk Wetboek 
staat vastgelegd. De zorgplicht geldt ook voor krachten met wie uw organisatie geen arbeidsovereenkomst 
heeft, zoals stagiairs. Deze e-learningcursus legt uit waar uw verantwoordelijkheid begint en eindigt, maar 
ook welke rol de inlener, uitlener en (flexibele) werknemer spelen.

https://www.rendement.nl
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Opmerkingen

 NIEUWS Stagiair mag niet zomaar zieke werknemer vervangen

Als een werkgever een stagiair aan de slag laat gaan bij zijn organisatie, kan er onbedoeld sprake zijn van 
een arbeidsovereenkomst. Daarbij is doorslaggevend of de stagiair werkzaamheden uitvoert in zijn eigen 
belang of in het belang van de organisatie. Dat blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam, zoals u 
in dit nieuwsartikel kunt lezen.

Opmerkingen

 NIEUWS Eisen aan praktijkbegeleider in leerbedrijf

Als uw organisatie een erkend leerbedrijf is, moeten uw praktijkbegeleiders gekwalificeerd zijn om mbo-
leerlingen te begeleiden bij de beroepspraktijkvorming. De praktijkbegeleiders moeten vakkennis hebben en 
over didactische vaardigheden beschikken. In dit nieuwsartikel leest u er meer over.

Train de trainer
Om leerlingen professioneel te begeleiden, kan de praktijkbegeleider zelf ook een training of 
opleiding volgen. De branchespecifieke kenniscentra bieden trainingen en opleidingen aan 
voor mensen die praktijkbegeleider willen worden.

Opmerkingen
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 V & A Mag een stagiair ontslagen worden?

Als een stagiair die binnen uw organisatie aan het werk is, niet aan de verwachtingen voldoet, is het niet de 
bedoeling dat u de stageperiode gewoon maar  uitzit. Als een stagiair ongemotiveerd overkomt en  vaak 
te laat is, moet u ingrijpen. Maar is het ook mogelijk om de stage tussentijds te beëindigen? U leest het in 
deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS WISH-methode maakt stage effectiever

Hoewel u stagiairs en leer-werkstudenten natuurlijk bij hun leerproces begeleidt, verwacht u ook 
eigen initiatief van hen. Met de WISH-methode, die is opgenomen in het lesmateriaal voor de 
beroepspraktijkvorming van een aantal mbo-opleidingen, leren studenten hun leeractiviteiten zelf te sturen. 
Wat deze methode precies inhoudt, leest u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 ARTIKEL Hoe zorgt u voor binding van stagiairs aan uw organisatie?

Het is lastig om jong talent in uw organisatie te boeien en binden. De kosten van werving en selectie lopen 
daarom vaak snel op, terwijl u maar moet afwachten hoe lang iemand in de praktijk blijft werken in uw 
organisatie. Stages zijn het perfecte alternatief om nieuw talent duurzaam, effectief en goedkoop te werven 
en te behouden. Maar hoe pakt u dit aan? U leest het in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen
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Stap 7 Na afloop van de stage

 mAATWERKbRIEF Aanbevelingsbrief werknemer of stagiair

Als uw stagiair na zijn stage vertrekt en u vraagt om een aanbevelingsbrief, wat moet u daar dan allemaal 
in vermelden? Denk aan de werkzaamheden die hij heeft uitgevoerd, zijn kwaliteiten, prestaties en 
persoonlijkheid. Vindt u het toch nog lastig om een goede aanbeveling op te stellen waar de (ex-)stagiair 
tevreden mee kan zijn? Deze voorbeeldbrief helpt u een eind op weg.

Opmerkingen

 V & A Wat als we een stagiair na zijn stage willen houden?

Als u heel blij bent met een stagiair, wilt u hem aansluitend op zijn stage waarschijnlijk maar al te graag 
een arbeidsovereenkomst aanbieden. Waar u dan allemaal rekening mee moet houden, hangt af van de 
precieze vorm van de voorafgaande stage. In deze Vraag & Antwoord leest u de bijzonderheden voor een 
vervolgovereenkomst.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over het correct werken met 
 stagiairs in uw organisatie, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als 
abonnee gratis uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een 
antwoord.
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