
Voor leerlingen (Zelf gevonden vacature aanmelden) 
 

1. Ga naar website www.keiindemaatschappij.nl 
2. Log in (inlog gegevens gekregen via de mail) 
3. Let op! Bij de eerste keer inloggen dien je je wachtwoord te veranderen. Bewaar je 

inloggegevens goed! Schrijf ze bijvoorbeeld op in je agenda! 
4. Ga naar kopje vacaturebank 
5. Ga vervolgens naar kopje eigen vacature, wordt met rood bovenaan 

 
6. Vul vervolgens alle gegevens in van de zelf gevonden vacature 
 

 
 
Wat gebeurt er nu? 
Ik kan je vacature nu goedkeuren of afkeuren. Wanneer deze is goedgekeurd krijg je automatisch via 
de mail een bevestiging waar bij een stage contract is toegevoegd en een scoreformulier. Vervolgens 
kun je aan de slag! 
 
Aan het eind lever je de formulieren in bij mij, of in mijn postvakje 
 

 
Mocht iets niet lukken… neem dan contact op! 
mas@stellingwerfcollege.nl 

http://www.keiindemaatschappij.nl/


Voor leerlingen (aanmelden gevonden vacature op website) 
 
 

1. Ga naar website www.keiindemaatschappij.nl 
2. Log in (inlog gegevens gekregen via de mail) 
3. Let op! Bij de eerste keer inloggen dien je je wachtwoord te veranderen. Bewaar je 

inloggegevens goed! Schrijf ze bijvoorbeeld op in je agenda! 
4. Ga naar kopje vacaturebank 
5. Vul in bij zoeken Oosterwolde, er verschijnen nu vacatures omgeving Oosterwolde. 
6. Als er een leuke vacature tussen zit kun je daar op klikken en vervolgens klikken op 

inschrijven. 
 
 
 
 

 
 
Wat gebeurt er nu. 
Je inschrijven komt op de site te staan. Ik keur deze stageplaats goed of af. 
Wanneer deze wordt goedgekeurd krijg jij hiervan een bevestiging. 
In deze bevestiging staat dat je zelf contact dient op te nemen met de stageaanbieder. Dit om te 
overleggen wanneer je aan de slag kunt. 
Ook krijg je automatisch een stage contract en score formulier. 
 
Aan het eind lever je de formulieren in bij mij, of in mijn postvakje 
 
Mocht iets niet lukken… neem dan contact op! 
mas@stellingwerfcollege.nl 
 

http://www.keiindemaatschappij.nl/

