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Regeling Stagiairs
Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. stage
b. stagiair

:leerperiode die als onderdeel van een opleiding aan een erkende onderwijsinstelling
en met begeleiding vanuit die instelling plaatsvindt bij de gemeente Hoogeveen.
:diegene die als leerling van een erkende onderwijsinstelling in het kader van zijn
opleiding is toegelaten om bij de gemeente Hoogeveen praktische ervaring op te
doen.

Stageplan
Voor alle stages langer dan 4 weken wordt door de stagiaire en de beide stagebegeleiders een stageplan
opgesteld. In dit stageplan wordt de stageopdracht duidelijk geformuleerd en wordt stapsgewijs aangegeven
op welke wijze de gewenste leerdoelen bereikt kunnen worden.
Stageovereenkomst
Met de stagiair wordt een stageovereenkomst gesloten, waarin de voorwaarden duidelijk zijn vastgelegd.
De stageovereenkomst bevat in ieder geval de volgende informatie:
Periode van de stage.
Arbeidsduur per week. :
Naam van de stagebegeleiders (onderwijsinstelling en gemeente).
De bruto vergoeding per maand.
Het aantal verlofuren.
De reiskostenvergoeding
Disfunctioneren
Bij disfunctioneren van de stagiair kan tussentijds, zonder opzegtermijn, de stage worden beëindigd.
Stage vergoeding

De stagiair ontvangt, tenzij met het onderwijsinstituut anders is overeengekomen, een
stagevergoeding van:
LBO-stagiair
€ 175,00 bruto per maand
MBO-stagiair
€ 175,00 bruto per maand
HBO-stagiair
€ 275,00 bruto per maand.
Afstudeeropdrachten
€ 275,00 bruto per maand.
Als de afstudeeropdracht aantoonbaar toegevoegde waarde heeft voor de gemeente Hoogeveen
wordt aan het eind van de afstudeerperiode een bonus toegekend van € 550,00. De beoordeling of
de student in aanmerking komt voor deze bonus ligt bij de afdelingsmanager.
Deze bedragen gelden bij een volledige werkweek. Indien het een parttime stage betreft wordt de
vergoeding berekend naar rato van het aantal stage-uren per week.

Bovenstaande bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Voor kortdurende stages (korter dan vier weken) geldt geen stagevergoeding.
Verlof

De stagiair heeft recht op 2 dagen verlof per maand. Indien het een parttime stage betreft of een
gedeelte van de maand, wordt het verlof naar rato toegepast.
Het verlof dient tijdens de stageperiode te worden opgenomen. Niet opgenomen verlof komt niet
voor uitbetaling in aanmerking.
Reiskostenvergoeding

De kosten van openbaar vervoer worden volledig vergoed (zonder inhouding van een eigen
bijdrage). Om voor deze vergoeding in aanmerking te kunnen komen dient de stagiair alle
vervoersbewijzen in te leveren. Indien u in het bezit bent van een OV-kaart komt u niet in
aanmerking voor reiskostenvergoeding.
Als openbaar vervoer niet mogelijk is gelden de volgende maximum bedragen per maand. Het gaat
in onderstaand overzicht om afstanden enkele reis. Deze bedragen worden netto uitbetaald.
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Indien een gedeelte van de maand wordt gereisd, wordt het maximumbedrag per maand naar rato berekend.
Reiskosten en de fiscus
Indien gereisd wordt met eigen vervoer zijn de reiskostenvergoedingen belastingvrij tot een wettelijk
vastgesteld bedrag. De boven deze grens uitbetaalde reiskosten worden gebruteerd en worden daardoor
gerekend tot looninkomsten.
Overige bepalingen

Behalve de stagevergoeding en de reiskostenvergoeding heeft de stagiair geen recht op andere
vergoedingen van gemeentewege.
In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet neemt het college een
nadere beslissing.
Inwerkingtreding
Deze regeling, die kan worden aangehaald als “Regeling stagiairs gemeente Hoogeveen”, treedt in
werking op 1 januari 2003.

