OVEREENKOMST MASTERPROEF
Tussen de ondergetekenden:
1. De decaan van de Faculteit …………………………… van de Vrije Universiteit Brussel,
Pleinlaan 2, 1050 Brussel.
hierna “onderwijsinstelling” genoemd,
2. Mevrouw / de heer: .......................................................................................
van ..............................................................................................................
(naam en adres van de onderneming)
in haar / zijn hoedanigheid van: .....................................................................
(functie)
hierna “onderneming” genoemd,
3. Mejuffrouw / de heer: ...................................................................................
Student(e)

van

bovenvermelde

onderwijsinstelling,

basisopleiding

Master

in

Industriële Wetenschappen…………., .................................................................
hierna “masterproefstudent(e)” genoemd, wordt het volgende overeengekomen:

Art. 1 : De gemachtigde vertegenwoordiger van de onderneming stemt ermee in om
....………............……............................................................., student(e) van hoger
genoemde onderwijsinstelling, als masterproefstudent op te nemen voor een
masterproef die aanvangt op … en eindigt op … (gelieve deze periode hier in te vullen:)
…………………………………………………………………………..
Art. 2: De masterproefperiode is onbezoldigd en moet gesitueerd worden in het
opleidings- en studieprogramma van hogervermelde onderwijsinstelling. De
masterproefovereenkomst kan niet beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst en
de masterproefperiode is bijgevolg niet onderworpen aan de wetgeving inzake sociale
zekerheid, noch aan de arbeidswetgeving.
Art. 3: De onderneming zal actief medewerken aan het welslagen van de masterproef,
door samen met de onderwijsinstelling een studieprogramma af te spreken en te
eerbiedigen, en door aan de masterproefstudent(e) een mentor toe te wijzen.
Art. 4: Bij het toewijzen van de taken die aan de masterproefstudent zullen opgelegd
worden zal de onderneming rekening houden met de opleidingsbehoeften van de
masterproefstudent(e) en met zijn gekozen studierichting.
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Art. 5: De mentor zal de evolutie
masterproefstudent(e) bespreken.

van

de

masterproef

volgen

en

met

de

Art. 6: De onderwijsinstelling zal eveneens de masterproef volgen en regelmatig
contact opnemen met de personen die binnen de onderneming gelast zijn met de
begeleiding van de masterproefstudent(e).
Art. 7: Indien de onderneming of de masterproefstudent(e) niet zou voldoen aan de
verplichtingen uit onderhavige overeenkomst, zal de benadeelde partij de
onderwijsinstelling hiervan onmiddellijk schriftelijk verwittigen.
Art. 8: Indien de masterproefstudent(e) een ongeval met lichamelijk letsel zou
overkomen op de plaats van de masterproef of op de heen- en terugweg ervan zal de
masterproefstudent(e) dezelfde garanties genieten als van een ongeval dat zou
gebeuren in de onderwijsinstelling zelf of op de af te leggen weg van en naar de
hogeschool, dit alles overeenkomstig de waarborgen voorzien in de door de
onderwijsinstelling afgesloten verzekeringspolis.
Art. 9: De burgerlijke aansprakelijkheid van de masterproefstudent(e) inzake
ongevallen-risico’s wordt gedekt door een verzekeringscontract ten laste van de
onderwijsinstelling.
Deze
verzekering
dekt
alle
risico’s
voortvloeiend
uit
onbekwaamheid, gebrek aan ervaring of de nalatigheid van de masterproefstudent(e).
Art. 10: De burgerlijke verantwoordelijkheid inzake materiële schade door de
masterproefstudent(e) veroorzaakt aan toevertrouwde of ter beschikking gestelde
goederen tijdens de uitoefening van de masterproef is eveneens gewaarborgd door
onder art. 9 vermeld verzekeringscontract voor een maximum van € 24.789,35 per
schadegeval.
Art. 11: De partijen hebben inzagerecht in alle verzekeringscontracten die op de onder
art. 1 vermelde masterproef betrekking hebben.
Naam en adres van de verzekeraar:

ETHIAS
Prins Bisschopssingel 73
3500 Hasselt

Lichamelijke ongevallen: 45.066.506
Burgerlijke aansprakelijkheid: 45.041.893

Art. 12: De masterproefstudent(e) erkent dat de onderneming of de onderwijsinstelling
een einde kan stellen aan deze onderlinge overeenkomst in geval van slecht gedrag,
kwaadwilligheid, opzettelijke schending van de beschikkingen van onderhavig
masterproefcontract waarvan hij/zij de toepassing aanvaardt bij het begin van de
masterproef en bij ongerechtvaardigde afwezigheid. De masterproefstudent(e) zal zich
bovendien schikken naar de instructies die door de onderneming gegeven worden en
die rechtstreeks betrekking hebben op de masterproef.
Art. 13: Tijdens de uitvoering van deze masterproefovereenkomst blijft de
masterproefstudent(e) onderworpen aan het gezag en de verantwoordelijkheid van de
onderwijsinstelling. Voor wat betreft de uitvoering van de masterproeftaken wordt
overeengekomen dat de onderneming het gezag en het toezicht van de
onderwijsinstelling overneemt.

2/4

Art. 14: De onderwijsinstelling en de onderneming zorgen in onderlinge samenwerking
voor het welslagen van de masterproef. Zij belasten elk minstens één van hun
medewerkers met de organisatie van de masterproef, het onthaal, de begeleiding en de
beoordeling van de masterproefstudent(e). De namen van deze contactpersonen zijn
als volgt:

voor de onderwijsinstelling: Naam: ...................................................................
e-mail: ..................................................................
voor de onderneming:

Naam: ...........................................................................
e-mail: ..........................................................................

Art. 15: De masterproefstudent(e) dient de werkvoorwaarden zoals beschreven in het
arbeidsreglement van de onderneming te respecteren. Eveneens de geldende
deontologische regels vooral voor wat het beroepsgeheim betreft. Schending van deze
verplichting kan aanleiding geven tot rechterlijke vervolging en tot eisen van
schadevergoeding. Inbreuken dienen onmiddellijk schriftelijk aan de onderwijsinstelling
gemeld te worden.
De betrokken masterproefcoördinator kan als bemiddelaar
optreden.
Art. 16: De masterproefstudent(e) houdt een masterproefrapport bij.
Art. 17: De masterproefstudent(e) moet zich op de masterproefplaats aanbieden op de
afgesproken data. Hij/zij verwittigt de onderneming en de onderwijsdirectie van de
feiten die een eventuele afwezigheid kunnen rechtvaardigen.
Art. 18: Indien één van de contractuele partijen, “masterproefstudent(e)”,
“onderwijsinstelling” of “onderneming”, niet voldoet aan de verplichtingen van
onderhavige overeenkomst, kunnen de andere partijen de masterproefrealisatie
onderbreken of opschorten tot de in gebreke zijnde partij terug aan zijn verplichtingen
voldoet.
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Opgemaakt in drie exemplaren waarvan elk van de partijen erkent een afschrift
ontvangen te hebben,
Te ................................................. op ...........................................…….................

De onderneming,

De onderwijsinstelling,

Prof. dr. ……………..
Decaan …………………

De masterproefstudent(e),
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