
 

 

 
TITEL  Handleiding voor schoolopleiders OnStage 
 

Deze handleiding is voor het inloggen en het aanmaken van een vacature, waardoor 
studenten je school kunnen bekijken en instituutsopleiders studenten kunnen plaatsen. 
De handleiding is ook als instructiefilmpje beschikbaar. Zie urls onder het kopje 
‘inloggen’ en ‘vacature aanmaken’.  
OnStage is een apart stageprogramma. Je gebruikt hiervoor een andere inlog en 
wachtwoord dan als je naar de Marnix portaal gaat.  
 
Inloggen: 
Je kunt deze handleiding ook als instructiefilmpje bekijken. Zie 
https://youtu.be/n7uYpzJxctw 
 
1. Indien je voor het eerst inlogt: Kijk in je mailbox of je een mail hebt gekregen van 

Xebic met als afzender noreply@identity..... Heb je de mail niet ontvangen mail dan 
met het servicepunt van de Marnix academie: servicepunt@hsmarnix.nl 
Open de mail en klik op de link: ‘uitnodiging bevestigen’. 

2. Na het klikken op de link opent een nieuw venster waarin je zelf een nieuw 
wachtwoord moet bedenken en invullen. Klik daarna op de knop ‘activeren’. Er 
wordt nu een bevestigingsmail gestuurd dat je account is geactiveerd. 

3. In de bevestigingsmail waarin je account is geactiveerd staat de link waarmee je 
kunt inloggen in Onstage. Het is handig als je deze mail bewaart zodat je de link 
altijd kunt gebruiken.  
Indien je vaker hebt ingelogd: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. 
Gebruikersnaam is e-mailadres van school. Wachtwoord vergeten? Ga naar 
onstage4business.xebic.com. 

 
VACATURE AANMAKEN 

Om in OnStage zichtbaar te worden voor studenten, is het nodig dat iedere school één 
nieuwe vacature aanmaakt. In deze vacature geef je het aantal stageplaatsen aan en vul 
je alle kenmerken in van jouw school (in het vorige systeem heette dat het 
schoolprofiel). 

!LET OP: open dus NIET de oude vacature en pas deze aan. Maak dus echt een NIEUWE 
vacature aan! 
 
Je kunt deze handleiding ook als instructiefilmpje bekijken. Zie 
https://youtu.be/j6T2yfFbMAQ 
 

1. Log in in OnStage. Zie mail, je favorieten (als je de url hebt toegevoegd) of de link op 
www.marnixpartnerschap.nl. 
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2. Je ziet jouw school/scholen. 
3. Als je je school dan nog niet ziet, neem dan contact op met 

servicepunt@hsmarnix.nl. 
4. Selecteer de school waarvoor je een vacature wilt maken. Klik vervolgens op ‘Ga 

verder’.  

 
 

5. Je ziet: Openstaande acties – vacatures – stagiaires – aankomende stages  
 

 
 

 
6. Klik in het blok ‘vacatures’ op ‘toon alle vacatures’. Klik vervolgens op de  gele 

‘plus’/+ rechts onderin.  
7. Het scherm ‘Nieuwe vacature toevoegen’ verschijnt. 
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8. Typ bij ‘Titel’ de naam van je school, en de plaats waar deze staat. 

 
9. Ga vervolgens naar ‘Omschrijving’. We starten voor het profiel van de school 

met drie open vragen die je als schoolopleiders zelf moet invullen om je 
school duidelijker te profileren. Dat zijn de vragen over onderzoeksgroepen 
(bv leerwerkgemeenschap, proeftuin, R&D, WOU, ed), rijke leeromgeving en 
het type student dat je zoekt. 

 
Typ bij ‘Omschrijving’ de volgende zinnen over en vul aan:  

o We hebben de volgende onderzoeksgroepen … . 
o We bieden studenten een rijke leeromgeving door ….  
o We zoeken studenten die ...  

       

 
10. Scroll naar beneden en klik bij ‘Voor welke vestiging?’ jouw school aan.  
11. Bij ‘contactpersonen’ klik op het pijltje en klik op je eigen naam  
12. ‘Werkbegeleider’ hoeft niet ingevuld te worden.  
13. Vink 'Open vacature’ aan en vul het aantal plaatsen in. Hoeveel stageplekken bied je 

aan? 
14. ‘Eerst mogelijke startdatum’ (staat huidige datum). De opties ‘laatst mogelijke 

startdatum’ en ‘uiterste einddatum’ leeglaten. 
15. Vink bij ‘Vacaturetype * ‘ ‘stageplaats’ aan. 
16. Vink bij 'Voor welke opleidingen’ ‘Marnix Academie’ aan.. 
17. Vul vervolgens alle voor jou geldende kenmerken in.  
18. Belangrijk! Klik op ‘Opslaan’. Blauwe knop rechts onderaan. Je kunt ook tussendoor 

opslaan en later verder bewerken.  
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19. Belangrijk: zorg dat er uiteindelijk één vacature zichtbaar is. Je kunt dit checken op 

deze pagina. 

 
 

20. Indien er meer vacatures staan moet je degenen die je niet wilt  op ‘inactief’ zetten. 
Dit doe je door op ‘bewerken’ te klikken en vervolgens het gele schuifje links boven 
op ‘inactief’ te zetten.  

 
21.  Als je wilt bekijken wat je ingevuld hebt klik je op ‘bewerken’ (niet op bekijken, 

want dan zie niet alles).   
22. Lukt het niet of heb je vragen? Mail servicepunt@hsmarnix.nl en zet OnStage in het 

onderwerp. Succes! 


