Een stage doen bij Groen Wit? Dat kan!
CIOS / ROC Sport & Bewegen
Als je student bent bij een sportopleiding moet je vaak veel stage-uren maken met vastomlijnde
stage-opdrachten. Hier hangt ook het vervolg van jouw studie van af, stage is daarom voor jou een
belangrijk en verplicht onderdeel van je opleiding! Stagiaires van deze opleidingen kunnen als
trainer gedurende het gehele seizoen bij hetzelfde team aan de slag. We geven je de kans om alle
opdrachten ook naar behoren uit te voeren met behulp van een van tevoren benoemde
stagebegeleider. Wil jij jouw stage komend seizoen doen bij Groen Wit? Mail dan naar
stage@groenwit.nl en sluit jouw stage-opdracht bij. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met je op om je de mogelijkheden te laten weten!

MAS
Ben je middelbare scholier en moet je een MAS stage van 30 uur doen? Dan heb je op school
informatie gekregen over de site van MAS Apeldoorn, met een gebruikersnaam en wachtwoord. Je
kunt alleen MAS stage bij ons doen als je je via de officiële site aanmeldt. Hoe je dat doet? Log in op
de site van MAS Apeldoorn met je inloggegevens en solliciteer dan snel naar één van onze MASvacatures! Nadat je gesolliciteerd hebt, krijg je eerst een bevestiging van de organisatie ‘Apeldoorn
Pakt Aan’. Vervolgens krijg je een reactie van Groen Wit waarin we je vertellen bij welk onderdeel
je stage kunt lopen. Als alles goedgekeurd is, kan je met jouw stage starten. Je houdt zélf je uren
wekelijks bij in jouw persoonlijke MAS-account. LET OP: Pas als je de 30 uur helemaal volgemaakt
hebt op het afgesproken onderdeel keuren wij je stage goed. Omdat 30 uur best een behoorlijk
aantal uur is, keuren wij geen MAS stages meer goed die na december bij ons binnen komen. Zorg
dus dat je echt op tijd solliciteert via de site van MAS Apeldoorn!

