
 

1. Werkingssfeer 

De stageregeling voor architectenbureaus is van toepassing op studerenden die binnen het 

kader van een stage een periode van praktisch werken doorbrengen op een architectenbureau.  

 

2. Definities 

a. Stage: De stage is onderdeel van het leerproces, er wordt onder didactische 

eindverantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling in de praktijk geleerd. De stagiaire dient als 

student ingeschreven te staan bij een erkend opleidingsinstituut. 

b. Stagevergoeding: Het architectenbureau verstrekt een stagevergoeding gedurende de 

stageperiode. Maat voor de vergoeding is de mate waarin bedrijf en student van elkaars 

expertise gebruik maken, afgezet tegen de inspanningen van het architectenbureau om de 

afstudeeropdracht succesvol te kunnen laten afronden. 

Dat kan op drie manieren: 

- Leer stage 

De student voert binnen het architectenbureau een tevoren in het kader van het leerproces 

geformuleerde opdracht uit, het architectenbureau fungeert uitsluitend als praktijkomgeving. 

Hier is sprake van een inspanningsverplichting, maar niet van een gegarandeerd resultaat. De 

minimale vergoeding is de bruto vergoeding per maand als genoemd onder lid 3.  

- Onderzoek stage 

De student doet op uitnodiging van het bedrijf, bijvoorbeeld als follow-up van een eerdere stage 

bij dat bedrijf, nader onderzoek op een bedrijfsmatig relevant onderwerp. De geadviseerde 

vergoeding is daarbij is de bruto vergoeding per maand als genoemd onder lid 3. 

- Afstudeer stage 

Het architectenbureau als stagebieder nodigt de onderwijsinstelling uit een afstudeeropdracht te 

laten uitvoeren waarbij een bedrijfsmatig onderwerp centraal staat, hiervoor kunnen ook 

meerdere studenten worden uitgenodigd. Er wordt daarvoor tussen bedrijf en opleiding een 

prestatiecontract gesloten, de vergoeding van de student(en) is afhankelijk van hun feitelijke 

verrichtingen en wordt in het contract geregeld en kan afwijken van de vergoeding als genoemd 

onder 3. De vergoeding kan ook nihil zijn.  

 

3. Vergoeding  

De stagiair ontvangt uitsluitend een tegemoetkoming in de extra kosten voortvloeiend uit de 

stage. 
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Stagiairs hebben geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek, fiscaal 

gezien geldt voor hen echter een fictief dienstverband. Voor MBO stagiairs wordt een 

vergoeding geadviseerd van bruto € 400,- per maand op voltijdsbasis, voor HBO en WO 

stagiairs is dat € 550,- bruto per maand op voltijdsbasis. Het architectenbureaus als stagebieder 

is hierover inhoudingsplichtig. 

Voor studenten uit het buitenland die hun stage in Nederland lopen kunnen afwijkende regels 

gelden met betrekking tot hun fiscale positie en sociale verzekeringen. Studenten uit niet-EU 

landen dienen over “COSPA Stageovereenkomst” te beschikken. Hierin is aansprakelijkheid en 

ongevallenverzekering geregeld. Dit document dient aanwezig te zijn in de administratie van het 

architectenbureau als stagebiedende bedrijf t.b.v. de arbeidsinspectie. www.nuffic.nl.   

 

4. Reiskostenvergoeding 

In het geval dat de stagiair met instemming van het architectenbureau regelmatig naar de plaats 

van de stage op en neer reist kunnen de daarvoor gemaakte reiskosten volgens de bij de het 

architectenbureau geldende regeling worden vergoed. Deze vergoeding door het 

architectenbureau geldt niet wanneer een andere regeling daarin reeds voorziet. Studenten die 

niet over een OV-jaarkaart beschikken, waaronder buitenlandse studenten, zullen minimaal een 

reiskosten vergoeding krijgen conform gebruik in het architectenbureau.  

 

5. Loonheffing en cao 

a. Loonheffing: De stagebieder dient over de vergoedingen een loonheffing toe te passen. 

Omdat de stagiair zelf in het algemeen beneden de heffingsvrije voet blijft kan de daardoor 

onverschuldigd betaalde loonheffing via een belastingaangifte worden teruggevorderd.                                                  

b. Cao: Stagiairs nemen niet deel aan cao-regelingen voor werknemers bij architectenbureaus. 

De stagiair ontvangt geen vakantietoeslag en bouwt ook geen vakantierechten en 

vakantiedagen op.  

 

6.  Stagiairs en sociale verzekeringsplicht en pensioen  

a.  Premieheffing SV: Over het deel van de onkostenvergoeding die als premieplichtig loon 

Sociale Verzekeringen wordt aangemerkt is premie Zorgverzekeringswet verschuldigd. Er is 

geen WW- en WIA-premie verschuldigd. 

b.  WW en WIA: Stagiairs zijn niet verplicht verzekerd voor de WW en de WIA. In geval van 

arbeidsongeschiktheid kunnen zij een beroep doen op de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. 

c.  Zorgverzekeringswet: Voor ziektekosten is de stagiair verplicht zelfstandig verzekerde voor 

de Zvw. De stagiair moet zich wel zelf inschrijven bij een zorgverzekeraar. De stagebieder 

neemt in de loonstaat de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw op. Naast die premie kent de Zvw 

een nominale premie. Dat is een vast bedrag per maand dat de stagiair zelf aan de 

zorgverzekeraar moet betalen. Beneden de 18 jaar is geen nominale premie verschuldigd.  



Model stage-overeenkomst 

 

 3 

 

7.  Aansprakelijkheid bij ongevallen 

a.  Stagebieder: Iedere werkgever is aansprakelijk te stellen voor bedrijfsongevallen, hiervoor is 

de stagebieder veelal verzekerd. Voor stagiairs gelden identieke eisen als voor overige 

werknemers, Arbowet, art.1 lid 2.  

b.  Stagiair: Stagiairs dienen zelf na te gaan of er voor hem/ haar door stagebieder en/ of 

onderwijsinstelling een ongevallenverzekering is afgesloten. Aanbevolen wordt dat de stagiair 

als particulier zelf een WA-verzekering afsluit; opname in een gezinspolis is doorgaans niet 

meer afdoende als de stagiair 18 jaar of ouder is. 

 

8.  Arbeidsomstandigheden 

Stagebieder: Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet art. 1 lid 2 wordt de stagebieder 

gezien als werkgever. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan 

onder:  

a. werkgever: degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, 

een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten;  

b. werknemer: de ander, bedoeld onder a, met uitzondering van degene die als vrijwilliger 

arbeid verricht.  

 

9.  Kwaliteitsborging stage 

 De stagebieder stelt de stagiair in de gelegenheid de opleidingsdoelen te realiseren.   

 

10.  Verlof 

De stagiair geniet vrijaf met behoud van vergoeding: tijdens in Nederland algemeen erkende 

feestdagen. Zonder behoud van vergoeding: bij sluiting van het bedrijf wegens bedrijfsvakantie 

en door het bedrijf vastgestelde roostervrije dagen. Bedrijfsvakantie, roostervrije dagen en 

verletdagen gelden niet als stagetijd, tenzij in het kader van de stage vervangende activiteiten 

voorhanden zijn. 

Buitengewoon en ander verlof dient door de stagiair te worden geregeld in overleg met het 

stagebiedende architectenbureau en (indien gebruikelijk) met de stagecoördinator.  

 

11. Aanvullende afspraken 

In de stageovereenkomst, die wordt getekend door de het architectenbureau als stagebieder, 

de onderwijsinstelling en de stagiair kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt omtrent 

omgang met vertrouwelijke bedrijfsgegevens en voortijdige beëindiging van de stage.  

 

De stageregeling voor architectenbureaus is vastgesteld op 1 maart 2019 door BNA, CNV 

Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen en De Unie. 

 


