
   
 

QUICK REFERENCE CARD ONSTAGE 
Voor docenten 
 
Wat is OnStage? 
OnStage is ons volg- en registratiesysteem voor stages, afstudeeropdrachten en duale werkperiodes.  
Het is een rolgebaseerde applicatie. Dat betekent dat elke gebruiker (student, docent/coach, stage-
/afstudeer-/werkplekcoördinator) alleen bij die informatie kan die voor hem/haar relevant is. 
 
Wat is het voordeel van OnStage? 
Alle documenten staan bij elkaar in één dossier. Daarnaast geeft OnStage houvast. Aan de hand van het 
stappenplan zie je namelijk direct welke activiteiten er van jou als docent, of van de student die je 
begeleidt, verwacht worden. 

Inloggen 
Rechtstreeks:  

• Ga naar onstage.hva.nl en login met je HvA gebruikersnaam@hva.nl en wachtwoord. 

Via intranet: 

• Ga naar MijnHvA en login met je HvA gebruikersnaam@hva.nl en wachtwoord. 
• Ga naar de applicatie OnStage, deze vind je links boven in het applicatiemenu bij meer 

applicaties.  

Om uit te loggen klik je rechtsboven op  
 

Dashboard 
Hier vind je alle studenten aan wie je gekoppeld bent en kan je zien welke activiteiten uitgevoerd 
moeten worden.  

  

 Door op Home te 
klikken ga je terug naar je 

startpagina. 

Door te klikken op je 
eigen naam kun je je 
gegevens aanpassen. 

Hier kun je een student zoeken 
door een (voor)naam of 

studentnummer in te typen. 
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TIP!  
Door op het tabblad “Mijn lopende 

dossieractiviteiten” te klikken krijg je een 
overzicht van de activiteiten die 

uitgevoerd moeten worden. 

Door op dit pijltje te 
klikken kun je de 

dossiers sorteren, 
bijvoorbeeld op 

begeleidingsgroepen. 

Ook hier kun je 
diverse selecties 

aanklikken. 

Hier kun je zien welke rol je 
als docent hebt. 

Als je één of meerdere 
studenten aanvinkt krijg  je een 

extra balkje .

 

Van hieruit kan je meerdere 
studenten tegelijk vanuit 

OnStage mailen, hiervoor is 
een aparte handleiding. 

Klik ook eens op “selecteer 
rapportage” … 

 

 

Hiermee kan je kiezen of 
je de student onder elkaar 
of in blokjes naast elkaar 

op je scherm wilt zien. 

 

Een cijfer geeft 
aan dat er 

activiteiten/ 
“ToDo’s” voor jou 

klaar staan. 
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Het studentendossier: het stappenplan 
Links in het dossier zie je het stappenplan staan. Dit zijn de activiteiten die uitgevoerd moeten worden. 
Zowel in het voor- als begeleidingstraject van OnStage, staat een stappenplan. 
 
Uitvoerende partij 
Achter elke processtap staat aangegeven wie de uitvoerende partij is. Soms zijn dit meerdere personen.

S = student 
D = docent/coach 
SC = stage-/afstudeer-/werkplekcoördinator 

EB = eerste beoordelaar  
TB = tweede beoordelaar 
SLB = studieloopbaanbegeleider/studieadviseur 

Deze rollen worden per begeleidingsgroep en op dossierniveau toegekend aan betrokken docenten. 

Status van de activiteit 
Geen icoon: nog niet gestart, door op de stap of op de + te klikken open je een stap. 

: loopt : uitgesteld (pauze) : afgerond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staat het stappenplan. 
Deze bestaat uit een voor- en 

begeleidingstraject. 

Lees de instructieteksten goed! 

    Op dit tabblad vind je de privé gegevens van 
de student, de gegevens van het bedrijf en de 

bedrijfsbegeleider, de docenten die aan het dossier 
gekoppeld zijn en kun je de e–mails terug vinden die 

vanuit OnStage verstuurd zijn. 

Hier kan je een 
notitie achter laten. 

Het einddoel:  
Studenten hebben hun 
dossier volledig en tijdig 

afgerond ofwel alle 
activiteiten staan op groen

 

Ook vanuit het studenten- 
dossier kun je een e-mail 

versturen of een rapportage 
opvragen. 
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