
MaS-klus in vacaturebank plaatsen 
• Ga naar http://app.mas-apeldoorn.nl en log in met de inloggegevens die je per e-mail hebt 

ontvangen.  

• Na inloggen kun je bovenin op je naam klikken om je persoonlijke profiel te bewerken en 
eventueel een foto toe te voegen. Let op: Deze gegevens zijn zichtbaar voor leerlingen die 
een stage bij jullie gaan doen. 

• Klik op Organisaties om de gegevens van jouw organisatie(s) in te zien of te wijzigen. Je kunt 
hier bijvoorbeeld ook een logo plaatsen. Bij info staan ook alle contactpersonen die een 
account hebben vanuit de organisatie. Klopt dit niet? Neem dan even contact met ons op. 

• Klik op Vacatures om vacatures in te zien en nieuwe vacatures aan te maken.  
 

- Om een nieuwe vacature te plaatsen, kies je rechts bovenin voor ‘Nieuwe toevoegen’. 

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en klik op ‘Verstuur’. De vacature wordt dan 

gecontroleerd en na goedkeuring in de vacaturebank geplaatst.  

- Bij het plaatsen van een vacature kun je een keuze maken tussen een reguliere vacature 

of een vacature voor een projectweek. Een aantal scholen werken met speciale weken 

voor de MaS. Voor deze projectweek sturen wij een aparte e-mail met informatie. 

- Staan er nog vacatures van een eerder schooljaar? Dan kun je deze bijwerken naar dit 

schooljaar. Je kunt ook een verzoek indienen om oude vacatures te verwijderen.  

 

Vervolg aanvraag MaS: 

o Zodra een leerling solliciteert op een vacature, krijgt de contactpersoon van de vacature 

hiervan automatisch bericht.  

o Na goedkeuring van de aanvraag kunnen jullie via de app berichten naar elkaar sturen en 

afspraken maken over de kennismaking en invulling van de stage. De MaS-coördinator op 

school heeft ook toegang tot dit gesprek.  

o Zodra de stage is gedaan, vult de leerlingen de uren in en verstuurd deze ter goedkeuring naar 

de organisatie. Zijn alle uren behaald en goedgekeurd, dan is de stage afgerond.  

 

Vragen of hulp nodig bij het plaatsen van een vacature?  

Neem contact met ons op: 

E-mailadres:   info@mas-apeldoorn.nl  

Telefoonnummer: 055 - 52 70 581 

Website:  www.mas-apeldoorn.nl  

 

Tip 1: Maak bij voorkeur voor elke stage een aparte vacature aan. Werk je bijvoorbeeld bij een 

sportvereniging en zijn daar meerdere stages? Maak dan aparte vacatures voor training geven, 

wedstrijden fluiten, kantinediensten, etc. Of plaats juist een algemene vacature, waarbij de 

leerling veel ruimte krijgt voor eigen invulling. Bijvoorbeeld ‘Meehelpen met allerlei 

werkzaamheden bij …’.  

Tip 2:  Wanneer je de status van de vacature op ‘Actief’ zet, dan zijn de vacatures zichtbaar voor 

leerlingen en kunnen ze op de vacature solliciteren. Als de status op ‘Archief’ staat, dan kun je zelf 

kiezen of de vacature zichtbaar is voor leerlingen of niet. Gearchiveerde vacatures zichtbaar 

maken, kan bijvoorbeeld handig zijn als een vacature later in het jaar weer beschikbaar is. 

 

Kijk voor meer tips en ideeën voor vacatures op onze website: www.mas-apeldoorn.nl  
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