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APM INTERNET KANDIDATEN PAGINA 

Ga naar de site www.lukida.nl 

Ga naar het knopje ‘Inloggen Docenten’ rechts bovenin en voer je inlognaam en wachtwoord in die je 

van Lukida hebt ontvangen. 

Na het inloggen verschijnt het volgende menu: 

 

Home → Welkom 

Je foto wordt hier getoond, een checklist van de benodigde gegevens, meldingen van je plaatsingen 

en in hoeverre je jouw profiel volledig hebt ingevuld.  

Mocht je de foto willen vervangen, dan klik je op 'Wijzigen pasfoto', en kun je daar een jpg bestand 

kiezen. 

De checklist kan je zelf niet aanpassen, dit doen wij achter de schermen wanneer de informatie bij ons 

bekend is. Je CV, ondertekende werkovereenkomst, jouw standaard lesprogramma en een scan van je 

VOG en ID/paspoort kan je uploaden via ‘Gegevens’ → ‘Documenten’. Wanneer wij deze in goede 

orde hebben ontvangen zullen wij dit afvinken in de checklist. Hier kan enige vertraging in zitten omdat 

we de documenten handmatig nakijken, dus misschien zie je de dag na het uploaden pas een groen 

vinkje verschijnen. 

 

http://www.lukida.nl/
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Rooster → Beschikbaarheid 

Hier kun je je roosterwensen doorgeven én je ingeplande roosterdagen inzien. Dit zit er als volgt uit: 

Per dag geef je aan voor wat voor klus je gebeld wil worden: 

➢ (Leeg): je bent die dag niet beschikbaar. 

➢ Hele dag + last minute, bel mij minimaal 10 uur van te voren: voor deze klussen krijg je 25 

euro extra, maar je hebt weinig tijd om voor te bereiden. Je wil echter wel de avond van te 

voren worden gebeld, niet de ochtend van de klus zelf. 

➢ Hele dag + last minute, je mag me de dag zelf om 7:00 bellen: voor deze klussen krijg je 25 

euro extra, maar je hebt weinig tijd om voor te bereiden. Daarnaast zit je vanaf 07:00 klaar 

om naar een klus te gaan als een docent zich in de ochtend afmeldt. 

➢ Hele dag beschikbaar (bel mij minimaal 24 uur van te voren): je bent beschikbaar om te 

werken maar wil minstens 24 uur van te voren weten of je een klus hebt. Bij deze klussen heb je 

geen recht op een last minute bonus. 

➢ Korte dag beschikbaar (tot 13:00): je bent alleen een halve dag beschikbaar voor klussen van 

08:00 tot 13:00 en wil minimaal 24 uur van te voren horen of je moet werken. 

➢ Korte dag beschikbaar (tot 13:00) + last minute bereikbaar: voor deze klussen krijg je 25 euro 

extra, maar je hebt weinig tijd om voor te bereiden. Daarnaast zit je vanaf 07:00 klaar om 

naar een klus te gaan als een docent zich in de ochtend afmeldt. 

➢ Alleen beschikbaar voor Workshops / Naschoolse activiteit: je begint wanneer de school uit is 

(varieert van 14:00 tot 15:30). Deze diensten zijn meestal in de vorm van een structurele klus 

(bijvoorbeeld 10 weken op dinsdagmiddag). 
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➢ Langdurig niet beschikbaar? Ben je langdurig ziek, op vakantie of inactief om een andere 

reden? Laat dit apart aan Lukida weten via info@lukida.com of een belletje. Wij zorgen dat 

er deze periode geen contact met je wordt opgenomen. 

Achter ‘Opmerking’ kan je eventuele bijzonderheden uitschrijven waar Lukida rekening mee moet 

houden wanneer we jou inplannen die dag. Deze mag je uiteraard leeg laten. 

Voor nieuwe roosterwensen kun je een periode toevoegen door op het +-je te klikken van 'Periode 

toevoegen'. Voer een begin- en einddatum in en de gewenste roosterdienst. Eventueel een opmerking 

aanmaken en op 'Toevoegen' klikken. 

Je kunt door de dagdiensten scrollen met de pijltjes onderaan. 

Dagdiensten waarbij je nog niet ingepland bent kun je nog wijzigen. Ingeplande diensten niet meer.  

 

Gegevens → 

• Actieve Plaatsingen 

Indien je meer informatie wilt bekijken over de plaatsing en de opdrachtgever waar je op dit 

moment actief geplaatst bent, kun je dit bekijken via Actieve Plaatsingen.  

Je ziet dan NAW gegevens van de locatie waar je je werkzaamheden moet uitvoeren, de 

naam, telefoonnummer en emailadres van je contactpersoon, de begindatum van je 

werkzaamheden.  

Let op: dit is dus een overzicht van de scholen waar je hebt gewerkt / gaat werken. NIET je 

ingeplande roosterdiensten, want dat kunnen er meer zijn per school. Deze vind je onder 

‘Rooster’. 

mailto:info@lukida.com
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• Profiel 

Hier upload je jouw CV, voeg je relevante werkervaring met lesgeven toe en relevante 

opleidingen.  

Ervaring met lesgeven 

Hier vind je een overzicht van de werkervaringen zoals ze bekend zijn bij ons. Klik per 

werkervaring open. Je mag werkervaringen wijzigen en toevoegen. Het gaat om specifiek 

revelante werkervaring voor Lukida (is dus wat minder breed dan je CV). Denk aan ervaring is 

lesgeven, grote groepen kinderen begeleiden of eerder ervaring bij Lukida. 

Opleidingen 

Hier vind je een overzicht van de opleidingen zoals ze bekend zijn bij ons. Klik per opleiding 

open. Ben je bezig met een nieuwe opleiding, of heb je deze afgerond? Dat is belangrijk voor 

ons om te weten. Voeg de nieuwe opleiding of afronding dan hier door! 

• Gewenst 

Hier mag je je persoonlijke voorkeur doorgeven waarmee Lukida rekening kan houden bij het 

zoeken van een goede match tussen een klus en docent. Dit heeft verder geen invloed op hoe 

vaak je gebeld zal worden voor klussen. We pogen hiermee de matches die we maken te 

verbeteren, maar je zal nog steeds voor uiteenlopende klussen worden gebeld wanneer nodig. 

Wil je uitsluitend voor een specifieke doelgroep werken? Neem dan telefonisch contact op met 

Lukida. Dan maken we hiervan een aantekening in je profiel. 

• Documenten 

Hier upload je 4 documenten: ondertekende werkovereenkomst, jouw meest gedraaide 

lesprogramma, een scan/foto van je VOG en een scan/foto van je ID/paspoort. 

Ter info: Lukida toetst handmatig jouw identiteitsbewijs. Om jouw privacy te waarborgen 

verwijderen wij de scan direct na toetsing. Alleen het documentnummer, de verloopdatum en je 

nationaliteit worden opgeslagen, volgens de laatste richtlijnen op privacy gebied. Deze 

gegevens zijn in een beveiligde omgeving beschikbaar voor daartoe bevoegde medewerkers 

van Lukida. Het doel is om namens scholen te controleren of je mag werken. 

Account → 

• Mijn gegevens 

Ga je verhuizen of heb je een ander mobiel nummer of emailadres, wijzig dan hier je 

gegevens. Ook dien je hier aan te geven of je wel of niet mailing van ons wilt ontvangen. Om 

veiligheidsredenen kun je je IBAN eenmalig invoeren. Als je deze wil wijzigen dien je contact 

op te nemen met Lukida, dan passen wij je IBAN aan. 

• Wachtwoord wijzigen 

Je Wachtwoord voor de inlog bij Lukida is je gemaild. We raden je aan om je wachtwoord 

hier aan te passen. Geef deze nooit aan anderen! 

• Inlognaam wijzigen 

Je Inlognaam voor de inlog bij Lukida is je gemaild. Vind je deze nu niet handig om te 

onthouden, dan kun je hier je inlognaam aanpassen. 
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• Uitloggen 

Ben je klaar met de activiteiten op dit gedeelte van de site van Lukida, log dan uit. Zo 

voorkom je dat anderen in je gegevens kunnen kijken. 


