
Stagebeleid 
 
Binnen het museum lopen studenten stage op allerlei niveaus. We bieden diverse mogelijkheden voor 
studenten die in het kader van hun opleiding binnen het museum stage willen lopen. Het varieert van 
korte snuffelstages, waarbij de nadruk ligt op meelopen in de praktijk, tot langdurigere stages met een 
gerichte opdracht. 
 
Let wel het museum kan alleen een student van een onderwijsinstelling een stageplek bieden. 

Wat zijn stagiairs? 

Een stagiair is de benaming die in Nederland en België gebruikt wordt voor een werknemer die als 
onderdeel van een opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer. Dit wordt meestal stage lopen 
genoemd. De stagiair krijgt dan een stagebegeleider, en moet voor het opleidingsinstituut doorgaans 
verslagen schrijven. Soms krijgt de stagiair voor zijn werk een bescheiden salaris of 
onkostenvergoeding. 
 
Aangezien de stagiair slechts de (school)theorie in de praktijk komt toetsen, blijft hij/zij scholier en is er 
bij het museum geen sprake van een arbeidsverhouding. Het museum sluit dan ook geen 
arbeidsovereenkomst met de student. De student wordt toegelaten, in de vorm van een praktijk- of 
stageovereenkomst. Met de stagebegeleider maakt de student afspraken over de start- en einddatum 
van de stage, werkzaamheden en opdracht. 

Zorg er voor dat de volgende zaken in ieder geval worden opgenomen in de stageovereenkomst: 

 de leerdoelen van de stagiair en de begeleiding die hem wordt geboden bij het behalen van 
deze doelen; 

 de begin- en einddatum van de stage; 

 het aantal uren dat de stagiair bij uw organisatie gaat werken; 

 de stagevergoeding; 

 het recht op een onkostenvergoeding of reiskostenvergoeding; 

 afspraken over wat de stagiair moet doen bij ziekte. 

Om te voorkomen dat de stageperiode als een dienstbetrekking wordt gezien, is het belangrijk om het 
leeraspect centraal te stellen. 

Waarom een stage? 

Een stage is voor een student een goede gelegenheid om te kijken of de theorie op school geleerd 
kan worden toegepast in de praktijk. De student doet relevante werkervaring op en kan bovendien het 
vakgebied eens vanaf een andere kant bekijken. Maar niet alleen voor de student is een stage een 
goede kans zich te ontwikkelen, hetzelfde geldt voor het museum. De student brengt kennis mee waar 
we mogelijk iets aan hebben. 
Bovendien kan het voor het museum (musea) een goede manier zijn om in de toekomst te voorzien in 
gemotiveerd en vakkundig personeel. 
 
Bij een stage: 

 staat het leren van een beroep centraal; 

 Is er geen of nauwelijks productieve arbeid; 

 is er geen arbeidscontract. 

Als er wel productieve arbeid is, dan is het een 'gemengde praktijk-arbeidsovereenkomst' en geldt het 
arbeidsrecht. De student is dan geen stagiair maar werknemer. 
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Waarom een stagebeleid? 

Het is de bedoeling dat het stagebeleid en het daarbij behorende stappenplan duidelijkheid geeft voor 
iedereen die bij het AM stage loopt en voor iedereen in het AM die de stagiairs begeleidt. Het is 
bestemd voor iedereen die direct of indirect met stagiairs binnen het museum te maken heeft. Op 
deze manier schetsen wij een duidelijk beeld van hoe wij met stagiairs willen werken en wat wij van ze 
verwachten. 
 
Het stappenplan 

Er is een stappenplan gecreëerd om de uitvoering van het stagebeleid is in goede banen te leiden. 

Accreditatie regelen 
Wanneer een afdeling een stageplek wil aanbieden dan moet dit eerst gemeld worden aan de teams 
P&O en financiën. Zij beoordelen of er genoeg stagebudget aanwezig is. Het accountformulier legt de 
stappen in dit proces vast. Ook moet de stagebegeleider beoordelen of en regelen dat er een 
geschikte arbeidsplek beschikbaar gesteld kan worden. Vervolgens wordt er ook vastgelegd op welke 
manier en door wie in het AM de stagiair begeleid kan worden. Dit gebeurt meestal in de 
stageovereenkomst. 

Opstellen van een functieprofiel 
Om de werving gemakkelijker en inzichtelijker te maken, is het nuttig om een functieprofiel op te 
stellen voor de stageplek. In het functieprofiel staat omschreven wat de stage inhoudt, voor welke 
periode de stageplek beschikbaar is, hoeveel dagen in de week de stagiair kan komen werken, welke 
vaardigheden en competenties de stagiair moet hebben, wie de begeleider is etc. 

Bij het opstellen van een stageprofiel is het handig om te weten welke soorten stages en welke 
onderwijsniveaus bestaan. 

De vacature voor de stage wordt in de regel gepubliceerd via de internetsite werken bij de Gemeente 
Amsterdam. Ook kan de vacature op de internetsite van het Amsterdam Museum worden gezet. En op 
onze intranetsite worden geplaatst. Wanneer er contacten zijn met het onderwijs, dan kan het 
functieprofiel uitgezet worden bij de contactpersonen van de betreffende scholen. 
 
Sollicitatieronde houden 
Als er reacties komen op de stagevacature kan een sollicitatieprocedure gestart worden. 

Afspraken maken over de stage 
Wanneer bekend is welke student stage komt lopen, kan een tweede gesprek gepland worden waarin 
het museum, de stagiair en de stagecoördinator van school afspraken maken over de start, de duur, 
de werkzaamheden, de contactmomenten, evaluatie, de resultaten, de vergoeding, werkplek etc. er 
wordt een stageovereenkomst getekend door de 3 partijen om alles in vast te leggen. De meeste 
opleidingen hebben een standaard overeenkomst. 
 
Identificatieplicht 
De stagiair is verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) in te dienen bij 
aanvang van de stageperiode. 

  

http://www.werkenbij.amsterdam.nl/
http://www.werkenbij.amsterdam.nl/
http://www.amsterdammuseum.nl/
http://hart.amsterdammuseum.nl/nl/page/26762
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Stagevergoeding  
De stagiairs hebben recht op een stagevergoeding. De hoogte van de stagevergoeding wordt bepaald 
door het studieniveau: MBO, HBO en WO niveau. 

 Een voltijd stagiair(e)s (32 uur per week) van een universiteit ontvangt maximaal € 491,-- 
bruto per maand. 

 Een voltijd stagiair(e)s (32 uur per week) van een HBO opleiding ontvangt maximaal € 391,-- 
bruto per maand. 

 Een voltijd stagiair(e)s (32 uur per week) van een MBO opleiding ontvangt maximaal € 291,-- 
bruto per maand. 

Deeltijd stagiairs krijgen de vergoeding naar rato van de stage-uren. 
De stagebegeleider informeert de stagiair voorafgaande aan de stage over de vergoeding. 

De uitbetaling van de stagevergoeding is een netto bedrag. Het museum houdt loonheffing en premies 
in. 

Reiskostenvergoeding 
De stagiair die geen OV-studentenkaart heeft, heeft recht op een tegemoetkoming. De 
tegemoetkoming is uitsluitend voor reizen van en naar Amsterdam. De tegemoetkoming bedraagt per 
maand 85% van de werkelijk gemaakte reiskosten. Het bedrag van de reiskosten wordt vastgesteld 
naar de kosten voor het reizen met openbaar vervoer in de tweede klasse. Kosten voor vervoer 
binnen Amsterdam worden niet als reiskosten aangemerkt. 
 
De stagiair met een OV-studentenkaart heeft geen recht op een tegemoetkoming, ongeacht of hij 
een week- of weekendkaart heeft. Aangenomen wordt dat hij geen reiskosten heeft. 
 
Ziekte 
Mocht stagiair gedurende de stageperiode ziek worden, dan moet hij/zij dit voor 10.00 uur melden bij 
zijn/haar stagebegeleider. Bij ziekte van enige dagen vindt doorbetaling van de stagevergoeding 
plaatst. Duurt de ziekte langer dan een week dan zal dit worden verrekend met de stagevergoeding. 
Wanneer de stagiair beter is regelt hij/zij met de stagebegeleider wanneer de ziekte-uren in gehaald 
moeten worden als dat noodzakelijk is. 

Vakantie 
Een stagiair heeft geen recht op de vakantieregeling van het museum. 
Dit betekent natuurlijk niet dat zij tijdens de stageperiode geen recht hebben op vrije dagen. 
Vaak volgen stagiairs de schoolvakanties, hierover vindt overleg plaats met de stagebegeleider. 
Over vakantieperiodes wordt geen schadevergoeding gegeven. 

Werktijden 
Het museum kent flexibele werktijden. De exacte verdeling van de werkuren bespreekt de stagiair met 
zijn/haar stagebegeleider. 

Aanmelden stagiair 
Wanneer zeker is welke stagiair wanneer zal starten met de stage, kunnen deze gegevens 
doorgegeven worden binnen de organisatie aan de afdelingen die hier iets vanaf moeten weten. De 
stagiair heeft bijvoorbeeld een toegangspasje, sleutels, computer of telefoon nodig. Deze zaken 
moeten aangevraagd worden. Wanneer de opdracht van de stagiair ook op andere afdelingen 
plaatsvindt zal hierover ook gecommuniceerd moeten worden. Het is dan voor de medewerkers 
duidelijk dat ze door een stagiair benaderd kunnen worden. 
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Aanmelden/verlengen account 
Aan de indiensttreding van een nieuwe medewerker zit meestal zowel een financieel- en 
personeelsaspect (budget en salarisbetaling) als een ICT aspect. 
 
Het team ICT kan de account meestal snel aanmaken, mits de leidinggevende van de nieuwe 
medewerk(st)er tijdig de volgende (standaard) formaliteiten heeft geregeld. 
Een formulier aanvraag netwerk account, inclusief verklaring geheimhouding en beeldschermwerk, 
dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingediend. 
 
Het team P&O verzorgt de salarisbetaling. De gegevens van dit formulier dienen een maand voor 
datum indiensttreding ook aan het team P&O te worden doorgegeven; anders volgt de salarisbetaling 
met terugwerkende kracht pas in de daaropvolgende maand. Bovendien dient dan ook het formulier 
indiensttreding en het loonbelastingformulier te worden ingevuld. Kijk hiervoor onder tabblad in dienst 
bij het AM. 
 
Bij verlenging van een account wordt hetzelfde formulier "aanvraag netwerk account" gebruikt, waarbij 
in plaats van "Nieuwe account" de optie "Verlenging" dient te worden aanvinkt. Ook bij verlenging 
geldt vaak het personele- en financiële aspect, waarvoor een getekend akkoord moet worden 
geregeld. De verklaring geheimhouding en beeldschermwerk, het LB formulier en het formulier 
indiensttreding zijn bij een verlenging niet nodig. 

Starten met de stage 
De eerste stagedag is het leuk en nuttig voor de stagiair om een voorstelronde te houden over de 
afdeling(en) waarmee hij / zij het meest te maken krijgt. Zorg dat de stagiair op de eerste dag goed 
ontvangen wordt en weet waar hij / zij moet zijn. 

Tussentijds de stage evalueren 
Evalueer tussentijds de stage en de resultaten die opgeleverd worden. Voorop staat dat de stagiair 
veel leert en dat de werkzaamheden aansluiten op de opleiding. 
 
Eindevaluatie 

Vlak voor of op de laatste stagedag kan een algemene eindevaluatie gehouden worden, waarbij 
gekeken wordt wat de ervaringen zijn geweest van de student, de stagebegeleider en de 
schoolbegeleider. De opdrachten kunnen worden afgerond en stagebegeleider en schoolbegeleider 
kunnen bekijken of de stageplek opnieuw beschikbaar gesteld kan worden voor een nieuwe stagiair. 
Een vast contact met een opleiding/ school is nuttig omdat er snel ingespeeld kan worden op vraag en 
aanbod. 
Als er een vakinhoudelijke stagerapportage of scriptie is dan dient dit bij de afdeling documentatie te 
worden ingeleverd om te kunnen archiveren. 

 

https://hart.amsterdam/nl/page/798097
https://hart.amsterdam/nl/page/467565
http://hart.amsterdammuseum.nl/nl/page/26774
http://hart.amsterdammuseum.nl/nl/page/26774
https://hart.amsterdam/nl/page/798097

