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REGELING DOCENTSTAGES O&O-FONDS WATERBOUW 

Looptijd regeling: van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 
 

Aanbod voor waterbouwbedrijven en maritieme schoolinstellingen 
Voor de instroom van goed gekwalificeerde vakmensen is het van belang dat het beroeps-
onderwijs en het bedrijfsleven goed op elkaar zijn afgestemd. Docenten moeten daarom goed 
op de hoogte te zijn van vaktechnische ontwikkelingen in de waterbouw zodat zij deze kunnen 
toepassen in de ontwikkeling van het onderwijscurriculum. 

Om dit te bereiken stelt het O&O-fonds Waterbouw een vergoeding beschikbaar, voor zowel 
de waterbouwbedrijven die de cao-Waterbouw volgen en die stageplaatsen voor docenten 
beschikbaar stellen, als de maritieme schoolinstellingen. Er zijn diverse soorten stages 
mogelijk. 

Er is een totaal budget beschikbaar in 2018 van EUR 50.000,--(*) 
 
(*): Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten, 
waarbij het “first come, first served” principe wordt gehanteerd.  
 
Hoogte vergoeding  
Het O&O-fonds Waterbouw stelt een bedrag per dag ter beschikking van € 250,-- voor het 
waterbouwbedrijf dat een stageplaats beschikbaar stelt ten behoeve van de begeleiding en 
eveneens € 250,-- voor de schoolinstelling waar de docent werkzaam is. 
Per stagedag is derhalve € 500,-- beschikbaar, hetgeen ruimte biedt in 2018 voor 100 
stagedagen.  

Uitgangspunten 

- De vergoeding is bedoeld voor: 
 a. tegemoetkoming aan een maritieme schoolinstelling, bedoeld om te voorzien in 
     vervanging van een docent die nautisch/technische vakken doceert; 
 b. tegemoetkoming aan een bedrijf in de sector waterbouw, bedoeld voor de 
     begeleiding van een docent 
- Er is een vergoeding beschikbaar voor 3 verschillende stagevarianten: 
 

Stagevariant Eindproduct stage Duur 

Verkennende stage Stageverslag Minimaal 3 tot maximaal 5 dagen 

Verbredende stage Stageverslag Minimaal 5 tot maximaal 7 dagen 

Verdiepende / 
onderzoeksstage 

Stageverslag Minimaal 7 tot maximaal 14 dagen 
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Definities 

- Stichting: Stichting O&O-fonds Waterbouw 
- Waterbouwbedrijf: een bedrijf vallend onder de cao Waterbouw 
- Docent: degene die een lesgevende en/of onderwijsontwikkelingstaak heeft in het   
 maritieme onderwijs (nautisch of technisch). 
- Niveaus beroepsonderwijs (bekostigd/niet bekostigd): 
 1. Mbo: middelbaar beroepsonderwijs 
 2. Hbo:  hoger beroepsonderwijs 
- Docentstage: een stage waarbij de docent mbo/hbo een stage volgt bij een  
 waterbouwbedrijf 
- Stagevarianten zoals benoemd in de regeling: 
 1. Verkennende stage: docent doet aan de wal praktijkervaring op en oriënteert zich  
     op de toepassing van technologische ontwikkelingen/vernieuwingen; 
 2. Verbredende stage: docent verbreedt kennis van het nautisch/technisch vakgebied  
     zodat deze vanuit een breder perspectief lessen kan verzorgen. Docent maakt hierbij 
     een koppeling naar de onderwijs qua prakrijk opdrachten. Dit kan een stage aan de  
     wal en/of kort verblijf op zee zijn; 
 3. Verdiepende/onderzoeksstage: docent ontwikkelt hiertoe een afstudeeropdracht.  
        Ook dit kan een stage aan de wal en/of wat langer verblijf op zee zijn. 
-  Praktijkopdracht: een opdracht die direct betrekking heeft op de dagelijkse beroeps- 
 praktijk en herkenbaar is voor iedereen die in dit beroep werkzaam is. In een  
 praktijkopdracht kun je de theoretische kennis toetsen. 
- Afstudeeropdracht: een verplicht onderdeel om de opleiding af te ronden. De  
 opdracht wordt zelfstandig uitgevoerd in de beroepspraktijk en afgesloten met een 
 scriptie/verslag. 

Voorwaarden: 

- Het waterbouwbedrijf vraagt de vergoeding voor de start van de betreffende 
stagevariant aan. 

- Voor de begeleiding van de docent is de vergoeding vastgesteld op € 250,- per dag 
voor zowel het waterbouwbedrijf als schoolinstelling. Deze wordt uitgekeerd na het 
goedkeuren van de einddeclaratie. 

- Het waterbouwbedrijf kan per deelnemende docent in totaal maximaal 3  
stagevarianten aanvragen.  

- In het aanvraagformulier worden het doel en te bereiken resultaat voor de 
betreffende stagevariant opgenomen. 

- De totale doorlooptijd van een stagevariant is maximaal 6 maanden vanaf datum 
goedkeuring. Er wordt binnen uiterlijk 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag 
gestart met de stagevariant. 

- In het declaratieformulier wordt een kort stageverslag opgenomen, gekoppeld aan het 
doel en resultaat voor de betreffende stagevariant. 

- Het waterbouwbedrijf, betrokken maritieme schoolinstelling en docent ondertekenen 
allen het aanvraag- en declaratieformulier. 
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- Het waterbouwbedrijf, betrokken maritieme schoolinstelling 
en docent verklaren mee te werken aan monitoring en akkoord te gaan met het delen 
van kennis/ervaring binnen en buiten de sector. 

- Budgetuitputting is een gegronde reden voor afwijzing van een aanvraag. 
 
Aanvragen 

1. Aanvragen kan vanaf 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018 via het secretariaat van 
het O&O-fonds Waterbouw. 

2.  Het waterbouwbedrijf vraagt voor de start van de stage aan. De aanvraag wordt door 
zowel het waterbouwbedrijf als de betrokken maritieme schoolinstelling en docent  
ondertekend. Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen worden in 
behandeling genomen. 

3.  De aanvraag wordt door het O&O-fonds Waterbouw getoetst aan de voorwaarden van 
  de regeling. 

4.  Het waterbouwbedrijf ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na indienen van de aanvraag 
een reactie van het O&O-fonds Waterbouw. 

5.  Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  

Declareren 

1.  Het waterbouwbedrijf en de schoolinstelling declareren via www.waterbouw.nl 
middels het invullen van een declaratieformulier. De declaratie wordt maximaal 6 
maanden na afronding traject ingediend een uiterlijk voor 28 februari van het 
volgende jaar.  

2.  Het declaratieformulier worden door het waterbouwbedrijf, de maritieme 
schoolinstelling en de docent ondertekend. Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
declaraties worden in behandeling genomen. 

3.  De declaratie wordt door het O&O-fonds getoetst aan de voorwaarden van de 
regeling. 

4.  Het O&O-fonds Waterbouw keert de vergoedingen binnen 4 weken na goedkeuring 
van de declaratie uit aan het waterbouwbedrijf en de maritieme schoolinstelling. 

 

Den Haag, maart 2018 
LvV/JH 

 

http://www.waterbouw.nl/

