
?
!

Het opleidingsprogramma Digital 
Opportunity Traineeships is een door de  

EU gefinancierd initiatief om bedrijven te 
helpen digitaal bekwame kandidaten  

te vinden voor hun vacatures. 

Met dit programma wordt de aandacht 
gevestigd op het belang van traineeships 

ter versterking van de digitale vaardigheden 
van jongeren in een werkomgeving en  
hen te interesseren voor een loopbaan 
in een ICT gerelateerd beroep. Digitale 

vaardigheden zijn niet alleen nodig in de ICT, 
maar worden ook in vele andere sectoren 

steeds belangrijker. 

Traineeships bieden studenten en pas 
afgestudeerden een unieke kans om 

hun digitale vaardigheden te versterken 
en de kans op een baan te vergroten. 

Het programma Digital Opportunity 
Traineeships is opgezet om zowel jongeren 

als bedrijven te laten profiteren. 

Waarom zouden bedrijven hierin geïnteresseerd 
moeten zijn?
Veel bedrijven hebben moeite om kandidaten te vinden met 
de digitale vaardigheden die nodig zijn op een moderne 
werkplek. Ondanks de hoge werkloosheid in sommige delen 
van Europa blijven hierdoor honderdduizenden vacatures 
onvervuld. Bovendien ontbreekt het veel bedrijven, van groot 
tot klein, simpelweg aan capaciteit, middelen of tijd om 
studenten intern op te leiden of om zelf stageprogramma’s 
op te zetten. 

Het EU-programma Digital Opportunity Traineeships is 
opgezet om deze problemen aan te pakken. Bedrijven die al 
trainees in het kader van Erasmus+ hebben, merken dat dit 
voor hen geen extra belasting betekent. Traineeships worden 
ervaren zij als een effectieve manier om bekwame 
medewerkers in huis te krijgen.

Hoe kunnen bedrijven meedoen?
Bedrijven kunnen hun vacatures aanbieden via de platforms  
Drop’pin@EURES en ErasmusIntern of rechtstreeks via 
de loopbaanbegeleiders van universiteiten en hogescholen 
of het International Student Office. Ook regionale 
onderwijsinstellingen en onderzoekscentra bieden 
traineeships aan.

Bedrijven die hun traineeships aanbieden Drop’pin@
EURES en ErasmusIntern kiezen de categorie Digital 
Opportunity. Zij moeten zich eerst op beide platforms 
aanmelden als werkgevers. 
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!Bedrijven hoeven geen overeenkomst met de universiteit of 

hogeschool te sluiten. Zij bieden alleen als gastinstellingen 
een traineeship aan en sluiten een leerovereenkomst met 
de trainee. 

Is er een lijst met deelnemende universiteiten?
De  lijsten met universiteiten die deelnemen aan Erasmus+ 
zijn openbaar en hier beschikbaar. Meestal zijn de 
contactgegevens van het Erasmus+ bureau te vinden 
op de website van de universiteit.

Klik hier voor meer informatie over hoe universiteiten 
kunnen meedoen. 

Welke organisaties kunnen traineeships 
aanbieden?
Elke onderneming of organisatie met relevante traineeships 
kan trainees aannemen. De Kamer van Koophandel 
en bedrijfsorganisaties kunnen traineeships aanbieden 
en kunnen ook vraag en aanbod afstemmen en zodoende 
partners van de universiteiten worden.

Wie betaalt de verzekering voor de trainees? 
Het bedrijf en de universiteit of hogeschool spreken 
met elkaar af voor wiens rekening de verzekering 
van de trainee komt. Die afspraak wordt opgenomen 
in de leerovereenkomst die wordt afgesloten voordat 
de traineeship begint. Studenten hoeven hun verzekering 
niet te betalen uit de Erasmus+ vergoeding.

Hebben gastinstellingen of gastbedrijven enige 
verplichting om de trainees na de traineeships 
in dienst te nemen? 
Gastbedrijven hebben geen enkele verplichting om 
een trainee na afloop van de traineeships in dienst 
te nemen. Ook zijn zij niet verplicht hem of haar langer 
te houden dan is overeengekomen. Volgens de regels 
van Erasmus+ kunnen traineeships twee tot twaalf 
maanden duren. Hoe lang de traineeship werkelijk duurt, 
is afhankelijk van de universiteit en het bedrijf. De duur 
van de traineeship wordt bepaald bij het afsluiten van 
de leerovereenkomst. 

Hoe zit het met intellectuele eigendomsrechten?
Erasmus+ is gebaseerd op de leerovereenkomst die het 
bedrijf en de trainee met elkaar sluiten. Bovenop deze 
overeenkomst kunnen bedrijven aanvullende 
overeenkomsten sluiten, zoals geheimhoudingsclausules. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/nl/
opportunities

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/ 
erasmus-plus/opportunities_nl
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