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Inleiding
In deze handleiding worden de taken behandeld, die voor onderstaande vetgedrukte rol
gelden. De rollen in het proces zijn:
 Makelaar
 Stagecoördinator
 Docent/Mentor
 Stageaanbieder
 Leerling
De volgende taken worden hier beschreven:
 Overzicht leerlingen op één van de stageplaatsen
 Aanmaken en beheren van de etalage
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Overzicht stages
Klik op Stages om het overzicht van alle stages te zien die horen bij de organisatie, die
stageplaatsen aanbiedt. Tevens zie je de stageplaatsen die eventueel bij andere
organisaties horen, maar waar jij ook als contactpersoon bijhoort.

Klik op de stageplaats om
rechts het overzicht te zien
van de leerlingen die deze
stage toegewezen hebben
gekregen.

Klik op meer zien bij de leerling om detailinformatie te tonen over de opdrachten, de
tijden en de checks van deze leerling.
Hierin kunnen ook opdrachten staan die voor de contactpersoon van de stagebieder van
toepassing zijn. Vaak zal dit bijv. een evaluatieformulier zijn over de stageperiode van de
leerling. Dit is afhankelijk van de school waar de leerling op zit.
Een Check kan toegevoegd zijn om bevestiging te geven op de tijden die de leerling heeft
opgevoerd. Dit is ook afhankelijk van de school waar de leerling op zit.

Etalage
In Stagerage heb je de mogelijkheid om een etalage (een soort mini-advertentie) over de
eigen organisatie toe te voegen. De leerling klikt bij de stageplaats van zijn voorkeur op
de naam van de organisatie. De informatie die bij de Etalage wordt ingevoerd, wordt
daar getoond.
Klik op Etalage. Het volgende venster verschijnt,
indien er al een etalage is (anders uiteraard een
leeg scherm):
Voer de titel in. Upload een afbeelding en koppel
deze aan de etalage. Geef een korte beschrijving
die bij de organisatie hoort.
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Als een leerling op zoek is naar een stageplaats en hij klikt op de naam van de
organisatie, dan wordt de Etalage getoond.
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