
Natuurlijk hoop je dat alles goed gaat tijdens je stage,

maar stel nu dat er iets gebeurt? Dan is het fijn om te

weten wat je moet doen. Voor jou, je ouders, school en het

stagebedrijf.

Om te weten wat je moet doen, is het van belang het

soort probleem te herkennen. We hebben een onderscheid

gemaakt in de volgende problemen:

1. een ongeval

2. ziekte of heimwee

3. misdraging

4. conflict met het stagebedrijf

5. ernstige gebeurtenis met je ouder of verzorger

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Als je eenmaal weet wat het probleem is, is het fijn om te

weten wie wat moet doen.

De verantwoordelijkheid van het regelen van de stage en

alles wat daarbij komt kijken, ligt in eerste instantie bij

jou en je ouders of verzorgers.

Maar stel dat er iets gebeurt tijdens je stage (je

beschadigt bijv. apparatuur) dan is en blijft school

verantwoordelijk. Je bent via school, als leerling,

verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid.

Vanzelfsprekend heeft het stagebedrijf ook een eigen

verantwoordelijkheid en een eigen verzekering. En je hebt

je eigen, persoonlijke verzekering. Per situatie wordt

bekeken, wat er gebeurd is, wie verantwoordelijk is en

welke verzekering aangesproken wordt.

Jouw eerste contact als er iets gebeurt zijn je ouders of

verzorgers. Daarna moeten het stagebedrijf en school

geïnformeerd worden.

Mocht er een ernstig ongeluk gebeuren, dan kent school

een “calamiteitenbeleid” waarbij er eerst contact met de

directeur opgenomen wordt.

Wie informeert wie?

Je kunt je voorstellen dat, afhankelijk van het probleem,

het belangrijk is om de juiste persoon te informeren.

1. Bij een ongeval worden als eerste je ouders/verzorgers

gewaarschuwd. Zij informeren school. Zorg er

daarom voor dat bij je stagebedrijf en logeeradres de

juiste telefoonnummers bekend zijn.

2. Mocht je ziek zijn of heimwee hebben, bel dan eerst je

ouders of verzorgers. Nadat zij school hebben

geïnformeerd, wordt met elkaar besproken wat er moet

gebeuren.

3. Stel dat je je misdraagt, dan neemt het stagebedrijf

of logeeradres contact op met school. School

informeert dan je ouders of verzorgers en ook nu

wordt met elkaar besproken wat er moet gebeuren.

School heeft een reglement waarin precies staat wat

ongewenst gedrag is en wat school doet bij ongewenst

gedrag. Maar eigenlijk gaan we er vanuit dat het

zover niet zal komen!



4. Helaas kun je een conflict hebben met het stagebedrijf,

omdat jullie het ergens niet over eens zijn. Je kunt dan

contact opnemen met school en daarna met je ouders of

verzorgers. Is het probleem niet op te lossen en je kunt je

stage niet voltooien? School bekijkt dan samen met jou

en je ouders of verzorgers hoe je toch nog kunt voldoen

aan de eisen van de stage.

5. Als er iets ernstigs met je ouders of verzorgers

gebeurt, dan informeert de contactpersoon school.

School zal, samen met deze contactpersoon jou

waarschuwen en eventuele zaken voor je regelen.

Als je de stage niet kunt afmaken

Als gevolg van wat voor probleem dan ook, kan het helaas

voorkomen dat je je stage niet kunt afmaken. Per situatie

en in overleg met jou, wordt bekeken wat de consequenties

zijn (zie de regels in het PTA) en hoe toch voldaan kan

worden aan de regels in het PTA.
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