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Wat is StageMatchT
voor VSO en VMBO?
Met het digitale StageMatchT pakket voor VSO en VMBO kunt u met
één druk op de knop:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stages matchen tussen leerling en bedrijf
Stageovereenkomsten compleet ingevuld afdrukken
Stagedoelen vastleggen
Stagepresentie registreren, zonder papieren presentielijsten
Stagedossiers bijhouden en archiveren
Schooleigen stagerapporten en stagewerkboeken afdrukken
Groepsoverzichten naar eigen wens instelbaar
Audits voorbereiden
Maatwerk rapportages opvragen

Efficiënt werken

StageMatchT helpt u bij het vinden van de
juiste stageplaats en automatiseert uw tijdrovende
administratieve handelingen rondom stages.
Zo bespaart u tijd die u kunt investeren in belangrijkere zaken.
✓
✓
✓
✓
✓

Voorbereiden en plannen voor het nieuwe stagejaar
Begeleidingsgesprek op het bedrijf (evt. met behulp van App)
Het printen van volledig ingevulde stageovereenkomsten
Het printen van alle schooleigen documenten voor de stages
Met een enkele druk op de knop print u o.a.
• Stageovereenkomsten
• Stagerapportages
• Stagetijdregistratie
• Stage-intakegesprekken
• Stagevoortgangsgesprekken
• Groepsoverzichten

Stages plannen
✓ StageMatchT berekent automatisch de stagedagen en
✓
✓
✓
✓

verwachte stage-uren
De gerealiseerde stage-uren kunnen worden vastgelegd
Uitgevallen stagedagen worden specifiek genoteerd
Reisafstand kan snel worden opgevraagd
Inzichtelijke informatie voor het stagedocentenoverleg is
real-time beschikbaar

Digitaal bijhouden

Allerlei voordelen…
Geen papierwerk meer!
Geen tijdverlies meer!
Kopiëren van papieren documenten
voor de bedrijfsbezoeken is overbodig!
✓ Stagedocenten houden digitaal op hun mobiele telefoon,

laptop of tablet allerlei stagezaken bij, zoals de
stagepresentie, het stagegesprek, het stagelogboek, de
stageleerlijn, de vorderingen op de stage, etc.
✓ De informatie is vervolgens real-time zichtbaar in StageMatchT
✓ Alle resultaten zijn altijd up-to-date en overzichten van de
stages zijn direct beschikbaar

Security niveaus – AVG
Informatie-uitwisseling tussen docenten van het stageteam
✓ StageMatchT biedt verschillende securitylevels, op
✓
✓
✓
✓

gescheiden domeinen
Iedere gebruiker beschikt over een unieke login-code
Alle informatie is up-to-date en voor collega’s altijd alleen
met passende permissies zichtbaar
Alle acties worden vastgelegd (gelogd)
Optie tot inzet van Two factor-authenticatie

Vergelijk en oordeel zelf!
StageMatchT is voor VSO en VMBO het meest complete stagepakket!
De handige en tijdbesparende modules voorzien in dé online
applicatie voor het totale stagewerkproces binnen VSO en VMBO:
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✓
✓

voor stage-instroom
voor het matchen van stages
voor schooleigen bedrijvenbestand
voor aan- en afwezigheidsregistratie
voor het vastleggen van logboeknotities
voor leerlijnen en opdrachten
voor nazorg
voor uitstroom
voor gebruik van schooleigen documenten
voor online documentenopslag
voor koppeling met Stagemarkt
voor zeer goede overstapservice
voor gratis twee trainingsdagdelen
voor zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding

Services StageMatchT
In de overeenkomst zijn de volgende services inbegrepen:
✓ De technische implementatie:

Het inrichten van de werkomgeving voor exclusief gebruik
door uw school
✓ Gratis overstap service:
Wij importeren uw bestaande cursistenbestand en
bedrijvenbestand naar de database
✓ Het verrichten van maatwerk:
Wij maken alle standaard documenten op maat voor uw
school, inclusief aangepaste teksten, uw schoollogo,
headers en footers
✓ Helpdesk:
Telefonische en online ondersteuning tijdens kantooruren
bij al uw vragen over het gebruik en de functionaliteit van
StageMatchT

Contact
Bel of e-mail ons met al uw vragen of vraag een
vrijblijvende demonstratie aan van de mogelijkheden
van StageMatchT voor uw school.
0183 625635
info@ea-match.nl

