
INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DE STAP 
“Vastleggen gegevens organisatie en

bedrijfsbegeleider” 

Het is belangrijk dat je alle gegevens – van zowel het bedrijf als de bedrijfsbegeleider – volledig en 
nauwkeurig invult, omdat de gegevens die hier ingevuld staan later gebruikt worden het versturen van 
e-mails. Let op: gegevens kunnen achteraf niet aangepast worden!  

Stap 1: start 

Klik op Zelfgevonden opdracht vastleggen. 

Stap 2: opdracht 

Vul hier de omschrijving van je zelfstandige opdracht in.  
Bij Opdrachtomschrijving kun je het functieprofiel toevoegen. 
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Stap 3A: organisatie 

Stap 2: opdracht 
De kans is groot dat jouw stage- of afstudeerorganisatie al bekend is in OnStage, zo niet dan kun je
deze organisatie zelf toevoegen. 

A: 

B: 

Als je organisatie bekend is kies je deze organisatie om verder te gaan. Ga verder naar 
stap 3B in deze instructie: contactpersoon organisatie
Als je organisatie niet bekend is kies je voor “Organisatie toevoegen”. 

 Let op: vergeet niet naar beneden te scrollen!

Als je kiest voor “Organisatie toevoegen”, krijg je onderstaand pop-up venster. 
Nadat je de naam van de organisatie hebt ingetypt krijg je nogmaals de optie om uit een al in 
OnStage bekende organisatie te kiezen. 
Staat jouw organisatie erbij dan klik je op de organisatie om deze stap af te ronden.
Staat jouw organisatie hier ook niet bij, vul dan alle gegevens die hieronder gevraagd worden in. 
Sluit de stap af door op “Opslaan” te klikken. 
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Stap 3B: contactpersoon organisatie 

Is de persoon die in 1e instantie genoemd wordt niet jouw contactpersoon, kies dan voor 
“Contactpersoon toevoegen”, volg verder de instructies in het blauwe veld. 
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Ook hier krijg je de optie om een al in OnStage bekende contactpersoon te kiezen. 
Staat jouw contactpersoon hier niet bij, vul dan alle onderstaande velden in. 
Let op: 

- Deze gegevens worden ook gebruikt om vanuit OnStage te mailen, het is dus  
belangrijk dat alle gegevens goed zijn ingevuld! 

- Laat “geeft contactpersoon toegang tot OnStage” altijd op Nee staan! 

Het kan zijn dat je meerdere contactpersonen hebt binnen je stagebedrijf: 

 Contract – dit is meestal de HRM contactpersoon

 Begeleiding – dit is jouw stagebegeleider binnen het stagebedrijf

Meestal zal je met 1 contactpersoon te maken hebben die je contract regelt en je begeleider is 
binnen het stagebedrijf.  
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Klik op “Afronden” om deze stap af te sluiten. 
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