Handleiding OnStage4Business
De Haagse Hogeschool (mrt 2020)
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1 OnStage4Business
OnStage4Business is een portaal waarop organisaties hun vacatures en stages kunnen aanbieden en
beheren. Het doel van het systeem is om de verbinding te leggen tussen organisaties en studenten.
Vacatures die via OnStage4Business worden aangeboden, komen na goedkeuring, in de
stagevacaturebank van OnStage. De student kan hierin zelf op zoek naar een geschikte stageplaats.

1.1 Registreren
Om te kunnen starten met OnStage4Business zult u zich eerst moeten registreren. Hier zijn verschillende
scenario’s mogelijk:
1. Voorloper met het OnStage Bedrijvenportaal
• Wanneer u in de voorloper van OnStage4Business (OnStage Bedrijvenportaal) een account heeft
gehad, ontvangt u (op verzoek) een uitnodigingslink van de relatiebeheerders van De Haagse
Hogeschool. Om alle gegevens van uw organisatie te behouden is het van belang via deze link te
registreren.
2. Nieuwe gebruiker
• Wanneer u nooit een actieve gebruiker bent geweest, maar in het verleden wel stagiaires van De
Haagse Hogeschool een stage hebt verleend, kunt u vragen om een uitnodigingslink door contact
op te nemen met de betreffende contactpersoon van De Haagse Hogeschool. Op het moment
dat u een link ontvangt en u zich aanmeldt worden alle gegevens van uw organisatie en dossiers
van HHS-stagiaires uit het verleden meegenomen. Het kan tevens zijn dat u via een
uitnodigingslink wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Wanneer u een nieuwe gebruiker bent, kunt u zich op onderstaande manier registreren.

1.2 Inlogmogelijkheden
Inloggen in OnStage4Business kan via uw LinkedIn, Microsoft of Google account. Daarnaast is er de
keuze om met een e-mailadres en wachtwoord in te loggen.

1.3 Nieuw account aanmaken
U kunt een nieuw account aanmaken door op de knop "Registreer als nieuwe gebruiker" te klikken. Vul
uw e-mailadres en een wachtwoord naar keuze in. U krijgt een e-mail waarin u uw account moet
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bevestigen. Mocht u in de toekomst uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuw wachtwoord
genereren door op de inlogpagina op “Wachtwoord vergeten?” te klikken.

Heeft u een LinkedIn, Microsoft of Google account, dan kunt u ook een account aanmaken via deze
social media kanalen. Klik op het gewenste logo en vul uw inloggegevens van het gekozen social media
kanaal in. Heeft u al een account aangemaakt door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord, dan
kunt u uw social media account koppelen nadat u bent ingelogd in OnStage4Business. Dit kunt u in het
gebruikersmenu rechtsboven in uw scherm doen. Klik op "Inloggegevens" en vervolgens op "Externe
logins wijzigen". Hier kunt u extra loginmogelijkheden toevoegen en verwijderen.

1.4 Onderwijsinstelling selecteren
Vervolgens kunt u inloggen met uw zojuist aangemaakte account. Kies “De Haagse Hogeschool” en klik
op "Ga verder".

1.5 Contactgegevens invullen
Omdat u voor het eerst inlogt met uw account, vragen wij u om uw contactgegevens in te vullen. Deze
kunnen later gebruikt worden door studenten, scholen en collega's om met u te communiceren.
In het portaal is een privacy disclaimer beschikbaar waarin staat waarvoor de verschillende
contactgegevens worden gebruikt binnen OnStage.
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1.6 Selecteer uw organisatie
De laatste stap is het selecteren van uw organisatie.
Zoek uw organisatie op door middel van de postcode en het huisnummer. Vervolgens worden suggesties
vanuit het KvK register en eventueel vanuit SBB Stagemarkt getoond. Staat uw organisatie er niet tussen,
dan kunt u deze handmatig toevoegen door het vinkje "Mijn organisatie staat niet tussen de suggesties"
aan te klikken en vervolgens op de knop "Uw organisatie toevoegen" te klikken.
Let op! Als er veel organisaties op uw postcode staan ingeschreven ziet u niet alle suggesties. Klik op de
knop "Meer weergeven" om alle suggesties te bekijken. Klik op “Ja, deze gegevens gebruiken”, nadat de
betreffende organisatie is aangeklikt.
Als uw gegevens al wel beschikbaar zijn kunt u deze in de laatste stap nog wijzigen en/of aanvullen. Klik
vervolgens op "Opslaan" om deze laatste stap af te ronden. Vervolgens gaat u door naar
OnStage4Business.
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2 Dashboard
2.1 Dasboard
Het dashboard geeft een samenvatting van alle functionaliteiten binnen OnStage4Business. In de
volgende paragrafen wordt dit overzicht verder toegelicht.

Openstaande acties
Hier zijn de openstaande acties in te zien. Dit zijn acties die eventueel in het dossier van een stagiaire
moeten worden uitgevoerd. Door op een actie te klikken kunt u direct naar de desbetreffende actie
doorgaan.
Vacatures
Hier ziet u beknopt de openstaande vacatures van uw organisatie. Met de pijltjes kunt u door de
verschillende vacatures gaan. Voor een volledig overzicht kunt u doorklikken naar de vacatures pagina
door op ‘toon alle vacatures’ te klikken.
Stagiaires
Hier ziet u alle stagiaires die op dit moment stage lopen/werken binnen uw organisatie. U kunt direct
doorklikken naar de detailpagina door op de naam van de student te klikken.
Aankomende stages
Afhankelijk van de opleiding vindt u hier een overzicht van de stagebehoefte van studenten van De
Haagse Hogeschool.

2.2 Openstaande acties
Hier zijn openstaande acties in te zien.

Zoeken
Verder heeft u de mogelijkheid om in uw openstaande acties te zoeken door middel van de zoekbalk en
kunt u filteren en sorteren.
Actie bekijken
Door op een actie te klikken kunt u direct naar de desbetreffende actie doorgaan.
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2.3 Vacatures
Hier ziet u een overzicht van de openstaande vacatures van uw organisatie.

Zoeken
U heeft de mogelijkheid om in uw vacatures te zoeken door middel van de zoekbalk en u kunt hier filteren
en sorteren.
Toevoegen
Via de gele knop “+” rechtsonder kunt u nieuwe vacatures toevoegen.
Bewerken
Het bewerken van een bestaande vacature doet u door bij de betreffende vacature op de knop
“Bewerken” te klikken. Meer informatie over het beheer van vacatures is te vinden onder 3.

2.4 Stagiaires (en medewerkers)
Hier ziet u alle stagiaires/medewerkers die op dit moment stage lopen of dit in het verleden gedaan
hebben binnen uw organisatie. U heeft de mogelijkheid om uw stagiaires op te zoeken door middel van
de zoekbalk en u kunt filteren en sorteren. Standaard worden alleen de huidige stagiaires getoond. Wilt u
ook gesloten studentendossiers bekijken, dan kunt u dit via het filter aanpassen.
Per stagiaire ziet u informatie over de student, de stage, de begeleidend docent vanuit De Haagse
Hogeschool de werkbegeleider.
• Praktijkdossier: hier kunt u het volledige dossier van de stagiaire inzien)
• Meld een probleem: hier kunt u problemen melden aan De Haagse Hogeschool.

Met de "Weergave" knop kunt u wisselen tussen een kaart- of een lijstweergave.
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2.5 Aankomende stage
Afhankelijk van de opleiding vindt u een overzicht van de stagebehoefte van studenten van De Haagse
Hogeschool. U ziet hoeveel studenten van bepaalde opleidingen er nog beschikbaar zijn en voor welke
periode.
Heeft u interesse? Klik dan op "Aanvraag indienen" en vul het formulier in. De Haagse Hogeschool pakt
deze aanvragen vervolgens op. Let op: als er geen aankomende stages beschikbaar zijn, betekent dit
niet dat er geen stagiaires beschikbaar zijn, hiervoor kan het vacaturedeel worden gebruikt.

2.6 Bedrijfsprofiel
U kunt het bedrijfsprofiel bereiken door via het menu naar “Bedrijfsprofiel” te gaan. Het bedrijfsprofiel
bevat informatie over uw organisatie. U kunt zich via deze pagina profileren. Informatie die u hier
toevoegt komt bijvoorbeeld ook terug in de vacaturebank waar studenten naar vacatures zoeken.
U kunt het bedrijfsprofiel bereiken door via het menu naar “Bedrijfsprofiel” te gaan. Het bedrijfsprofiel
bevat informatie over uw organisatie. U kunt zich via deze pagina profileren. Informatie die u hier
toevoegt komt bijvoorbeeld ook terug in de vacaturebank waar studenten naar vacatures zoeken.

Hoe meer u hier invult, hoe meer uw organisatie opvalt. Zo kunnen bedrijfsvideo's een goed beeld geven
van uw organisatie en kunnen potentiële stagiaires alvast kijken hoe het er bij u aan toe gaat. Een logo
kan zorgen voor extra herkenbaarheid. Wilt u uw profiel aanvullen, klik dan rechtsonder op de
"Bewerken" knop.
De documenten die u hier plaatst kunnen de stagiaires terugvinden in het dossier. Zo kunt u documenten
die vaak gebruikt worden bij stagetrajecten (zoals bijvoorbeeld informatie over de stage) hier plaatsen.
Bij het blokje "Contactpersonen" kunt u inzien welke contactpersonen er bij uw organisatie geregistreerd
staan. Als een contactpersoon tekenbevoegd is, dan heeft deze de rechten om vacatures te beheren en
de organisatie en haar contactpersonen te muteren. Een tekenbevoegd contactpersoon heeft inzage in
alle aan de organisatie gekoppelde studentendossiers. Als een contactpersoon werkbegeleider is, zal
deze alleen in studentendossiers waar hij een rol heeft inzage / acties hebben en verder voor alle
functionaliteiten in OnStage4Business leesrechten hebben. Indien u hier rechten toe heeft kunt u in het
bedrijfsprofiel de (rechten van) contactpersonen beheren.

3 Vacatures beheren
3.1 Huidige vacatures inzien
Ga naar het vacaturescherm door te klikken op “Alle vacatures inzien”. Hier is een overzicht van alle
vacatures die op dit moment worden aangeboden door uw organisatie. Klik op bewerken om een
vacature aan te passen. In de bewerkingsmodus kan de vacature ook inactief worden gemaakt.
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3.2 Nieuwe vacatures aanbieden

Een nieuwe vacature kan als volgt worden aangemaakt:
1. Klik op + (geel rondje) rechts onderin om een nieuwe vacature aan te maken.
2. Noteer een herkenbare en aansprekende titel voor uw vacature. Als de vacature voor een specifieke
opleiding bedoeld is, zou dat hier ook kunnen worden neergezet.
3. Voeg in het tekstvak een duidelijke beschrijving van de vacature toe. Een goede omschrijving maakt de
vacature aantrekkelijker voor studenten.
4. Kies de juiste vestiging van uw organisatie.
5. Noteer bij de contactpersonen wie binnen uw organisatie tekenbevoegd is (degene die contracten kan
ondertekenen). Indien de tekenbevoegde niet de daadwerkelijke begeleider is van de stagiair, voeg dan
ook de werkbegeleider toe bij contactpersonen.

6. Gegevens over start- en einddatum kunnen hier worden ingevuld, evenals het aantal plaatsen. Is dit
allemaal niet bekend en is er sprake van een doorlopende vacature, dan kan er worden gekozen voor
open vacature.
7. Bij vacature type kan er worden gekozen uit een stageplaats, een afstudeerplaats, of werkplaats (voor
leerarbeidsplaatsen/duale opleidingen).
8. De genoemde opleidingen zijn clusters van opleidingen. Dit betekent dat soms meerdere opleidingen
onder een opleidingsomschrijving vallen. Denk bijvoorbeeld aan Onderwijs waar de opleidingen PABO en
pedagogiek onder vallen.
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9. Als er bij een cluster kenmerken toegevoegd kunnen worden, kunt u deze optioneel aanvinken. Het
verschilt per cluster welke kenmerken er beschikbaar zijn. Met het aanvinken van de kenmerken zorgt u
ervoor dat de vacature bij de juiste opleiding terecht komt en dat studenten meer weten over de vacature
en daarmee gericht kunnen zoeken.
10. Klik op opslaan om de vacature op te slaan. De vacature wordt nu na interne validatie (!) aangeboden
aan de studenten.
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