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Stage-overeenkomst – ZIEKENHUISSTAGE 

 

Tussen 

 

De ziekenhuisapotheek van ……………………………………………………….    

gevestigd       …………………. ……………………  

    …………………………………… 

vertegenwoordigd door Apr. …………………………………… (hoofdapotheker),  

hierna de stage-apotheek genoemd; 

 

en 

 

De Vrije Universiteit Brussel, met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, vertegenwoordigd 

door Prof. IN’T VELD Peter , Decaan faculteit G§F, hierna de universiteit genoemd; 

 

en 

 

Dhr./mevr./juffr.  ………………………………………... 

wonende            ………………………………………… 

      ..………………………………………      hierna de stagiair genoemd. 

 

wordt overeengekomen wat volgt. 

 

Artikel 1 

De stage-apotheek aanvaardt dhr./mevr./juffr. ……………………………….. 

ingeschreven als student(e) aan de Vrije Universiteit Brussel met  rolnummer ……….., 

Faculteit G§F,  opleiding farmaceutische wetenschappen, opleidingsonderdeel nr. 

004747 (titularis: Prof. Puttemans F.) voor een stageperiode in de stage-apotheek 

onder begeleiding van de stagemeester,  Apr. ……………………………………….. 
 

 

Artikel 2 

De stage neemt een aanvang op ……………………. en eindigt op ……………………... 

 

Stagedagen/uurregeling: zie het voorlopig stageplan 

 

Omschrijving van de stageopdracht: zie de stagehandleiding. De stagiair verbindt er 

zich toe om een exemplaar  van deze handleiding over te maken aan de 

stagemeester bij het begin van de stage. 
 

 

Overige bepalingen: (optioneel) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Artikel 3 

De stage-apotheek zal het welslagen van de stage in de hand werken, door het 

met de universiteit overeengekomen opleidingsprogramma, zoals vermeld in de 

opleidingsonderdeelfiche1, na te leven. Bij het vaststellen van de door de stagiair te 

verrichten werkzaamheden zal de stage-apotheek rekening houden met de 

inhoudelijke afspraken rond de stage zoals hierboven beschreven. 

 

Artikel 4 

Zowel de stage-apotheek als de stagiair verbindt zich ertoe problemen met 

betrekking tot het verloop, de voortijdige beëindiging of de evaluatie van de stage 

voor te leggen aan en te bespreken met de verantwoordelijke voor het 

opleidingsonderdeel, de stagetitularis. 

 

Artikel 5 

Het personeel van de universiteit dat instaat voor de begeleiding van de stage zal 

het verloop van de stage kunnen volgen door in voorkomend geval contact op te 

nemen met de stagemeester en/of een bezoek te brengen aan de stage-

apotheek. De stagiair biedt zich voor bespreking aan bij de verantwoordelijke 

stagetitularis van de universiteit, telkens wanneer deze erom verzoekt. 

 

Artikel 6 

De stagemeester stelt de stagetitularis (fputtema@vub.be) in kennis van iedere 

onwettige afwezigheid van de student(e) op de dagen, die voor het volbrengen 

van de stage zijn voorzien. 

 

Artikel 7 

De stagiair verbindt zich ertoe de in de stage-apotheek van kracht zijnde 

reglementen na te leven. 

 

De stage-apotheek overhandigt een exemplaar van het arbeidsreglement, of 

desgevallend de van toepassing zijnde reglementen inzake veiligheid en 

bescherming,  alsook de nodige inlichtingen en voorlichtingen over de aard van de 

stageopdracht, de eraan verbonden risico’s en de te nemen preventie-

maatregelen. De stage-apotheek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

wetgeving op het vlak van veiligheid, gezondheid en welzijn ten aanzien van de 

stagiair en dient de nodige beschermingsmiddelen te verschaffen zoals voorzien is 

op het “Risicoanalyseformulier voor stagiairs”. Dit formulier, dat door beide partijen 

wordt ondertekend, maakt onafscheidelijk deel uit van deze stage-overeenkomst 

De stagiair verbindt zich ertoe de veiligheids- en beschermingsmiddelen te zullen 

dragen en de richtlijnen op te volgen die door de stagemeester worden opgelegd 

in verband met de bescherming van de gezondheid op de stageplaats. 

 

 

 

                                                           
1 Het opleidingsonderdeel zoals beschreven in het onderwijsaanbod van de VUB kan u terugvinden via 

onderstaande link, http://www.vub.ac.be/infoover/onderwijs/bama/of-farmawet.html#programma 
 
 

mailto:fputtema@vub.be
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Artikel 8 

De stagiair verbindt zich er bovendien toe de procédés, bijzondere hanteringen, 

fabrieksgeheimen, plannen, zakengeheimen, technische en boekhoudkundige 

informatie, waarvan hij/zij kennis zou hebben, niet rechtstreeks of onrechtstreeks te 

openbaren, uit te geven of op enigerlei wijze bekend te maken, evenals het 

desgevallend van toepassing zijnde beroepsgeheim te respecteren. De stagiair 

verklaart kennis ervan te hebben genomen dat, onverminderd gemeenrechtelijke 

of strafrechtelijke vervolging, iedere inbreuk op deze verbintenis kan leiden tot de 

onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst en tot tuchtmaatregelen vanwege 

de universiteit. 

 

Door de VUB verkregen gegevens in het stageverslag zullen enkel worden 

aangewend voor de beoordeling van het opleidingsonderdeel en niet voor andere 

onderzoeks- of onderwijsdoeleinden, behoudens andere schriftelijke afspraken 

dienaangaande. 

 

Artikel 9 

De stagiair aanvaardt dat de stage-apotheek of de universiteit een einde kan 

maken aan deze overeenkomst ingeval van wangedrag, slechte wil, ongewettigde 

afwezigheid of opzettelijke overtreding van de reglementen van de stage-

apotheek, welke door de stagiair bij het begin van de stage zijn aanvaard. 

 

Artikel 10 

De stagiair volbrengt deze onbezoldigde stage als student van de Vrije Universiteit 

Brussel waarbij alleen (bewezen) onkosten gemaakt in opdracht van de stage door 

de stage-apotheek  kunnen worden vergoed, maar zonder dat de apotheek 

daartoe enige verplichting heeft.   

 

Artikel 11 

Tijdens de stage is de stagiair door de VUB-polissen verzekerd tegen de volgende 

risico’s:  

 

- Lichamelijke ongevallen, overkomen tijdens het uitoefenen van de stage 

evenals op de weg van en naar de plaats waar de desbetreffende stage 

plaatsvindt; 

 

- Burgerlijke aansprakelijkheid: overeenkomstig Art. II.355/1 van de Codex Hoger 

Onderwijs wordt de stagiair op gebied van burgerlijke aansprakelijkheid 

gelijkgesteld met een werknemer. De stage-apotheek is een aansteller in de 

zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 

 

Artikel 12 

Alle partijen verbinden zich ertoe, ieder wat haar betreft,  de opleidingsonderdeel-

fiche na te leven. 
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Opgemaakt in drie exemplaren te Brussel op ………………. 

 

 

 

 

 

 

Voor de stage-apotheek 

Stempel: 

 

 

 

 

 

Voor Vrije Universiteit Brussel, 

 

 

 

 

 

 

Decaan, 

Handtekening stagemeester 

 

 

 

 

 

  

De stagiair, 

 

 

  
 


