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Gesprekslijn

White Label Stagemarkt
» Waarom?
» Wat is het?
» Hoe werkt het?
» Hoe is de stand van zaken?
» Hoe implementeer je het?



Waarom

» Ondersteuning ROC / AOC bij het stage(zoek)proces
» Efficiencyslag

» Doelmatigheid bedrijfsvoering
» Directe toegang tot informatie over 

beschikbaarheid leerbanen en stageplaatsen
» Verbetering kwaliteit leerbedrijven

» Door frequenter gebruik van leerbedrijven 
bouwen deze leerbedrijven veel 
begeleidingservaring op

» Basis voor koppelen leerinfrastructuur school en bedrijf
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Welke winst

1. De toegang tot extra leerbanen en 
stageplaatsen inclusief bedrijfsprofiel uit 
Stagemarkt (met 210.000 leerbedrijven)

2. Bij het opmaken van de BPVO 
rechtstreeks informatie uit Stagemarkt

3. Bij het verwerken van feedback meer 
“inzicht” in erkenningsdata



Hoe werkt het

» Colo biedt webservices aan 
(onder de naam White Label Stagemarkt)

» De webservices voldoen aan de open 
standaard (OSB)

» Software van de onderwijsinstelling 
maakt gebruik van deze webservices



Welke webservices

1. Zoeken potentiële en vacante stage-
plaatsen / leerbanen

2. Details opvragen van leerplaatsen
3. Identificatie van leerbedrijf (t.b.v. 

verkrijgen codeleerbedrijf)
4. Verificatie erkenning
5. Opvragen kwalificatie onderdelen van 

leerplaats



Stand van zaken

» Pilotproject in juli 2010 afgesloten.
» De pilot was succesvol en Colo gaat 

definitief White Label Stagemarkt 
aanbieden

» Vanaf september 2010 kunnen alle 
onderwijsinstellingen aansluiten



Hoe te implementeren

Er zijn diverse werkwijzes mogelijk
» Koppeling aan het kernregistratiesysteem 

(EduArte; Schoolmasters; …)
» Koppeling aan BPV systeem (OnStage van 

Xebic en CRM van CRM-Resultants; …)
» Eigen interne ontwikkeling direct in het proces 

(ROC Eindhoven; …)
» Koppeling aan deelnemersite [share point]



Service overeenkomst

Tussen Colo en onderwijsinstelling / ASP 
partner wordt een service overeenkomst 
afgesloten. Dit regelt:

» Toegang tot data
» Beperkte opslag van data
» Beheer
» Gebruik (niet commercieel; alleen tbv. mbo 

onderwijs)
» Bronvermelding op eigen sites



Aandachtspunten

» Eenduidig BPV proces binnen de 
organisatie

» Neem beslissing over integratie integraal
» White Label is een hulpmiddel, geen 

doel.
» White Label vervangt niet de 

communicatie met de kenniscentra



Discussie

» 1. Wat ziet u als voordeel van White 
Label

» 2. Hoe kunnen we dit concept nog verder 
verbeteren?

» 3. Zou u gebruik willen maken van White 
Label Stagemarkt?



Hoe verder

Voor vragen mail naar 
whitelabel@stagemarkt.nl

of browse naar
www.colo.nl/whitelabel.html

Tips:
» Neem nu een flyer mee
» Gebruik lesbrieven Stagemarkt

(beschikbaar vanaf 4-10-2010)
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