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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 studenten en pas 
afgestudeerden hierin geïnteresseerd 
moeten zijn?
Vandaag vragen meer en meer jobs geavanceerde digitale 
competenties, maar slechts 36% van de werkkracht beschikt 
hierover. Digital Opportunity Traineeships is bedoeld om 
studenten en pas afgestudeerden in alle studierichtingen 
aan te moedigen een traineeship te doen  om hun digitale 
vaardigheden te versterken. Hierdoor zullen hun kansen 
op de arbeidsmarkt toenemen. Bovendien doen ze 
waardevolle ervaring op in het buitenland. De stages 
staan open voor zowel vrouwen als mannen. Vrouwen 
worden met name aangemoedigd om te solliciteren, 
aangezien ze momenteel ondervertegenwoordigd zijn 
in STEM-loopbanen.

Meer informatie over traineeships in het kader 
van Erasmus+.

Hoe kunnen studenten zich aanmelden?
Studenten kunnen zich via hun universiteit of hogeschool 
aanmelden, volgens de daar geldende termijnen en 
procedures voor stages in het kader van Erasmus+. 
Studenten moeten contact opnemen met het Erasmus+-
bureau op hun universiteit of hogeschool.

Meer informatie over aanmelden is te vinden op de website. 

Hoe worden trainees geselecteerd? 
Uit de kandidaten die zich voor een stage in het kader van 
Erasmus+ hebben aangemeld, maakt de universiteit of 
hogeschool een selectie onder meer op basis van de de 
cijferlijst en het stageplan. Vervolgens kiest het bedrijf 
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!een kandidaat wiens profiel het beste past bij een vacature 

die het bedrijf heeft. Deelnemende bedrijven plaatsen 
hun vacature op platforms als Drop’pin@EURES 
en ErasmusIntern of melden die rechtstreeks aan 
via hun contacten bij de universiteiten of hogescholen. 

Het project loopt van juni 2018 tot en met 2020. Bedrijven 
kunnen sinds december 2017 hun traineeship aanmelden. 
Er zijn dus al plekken beschikbaar!  

Wordt er voorzien in verblijfskosten? 
Trainees krijgen gemiddeld 500 euro per maand. Het exacte 
bedrag verschilt per land. De trainees ontvangen deze 
vergoeding via hun universiteit of hogeschool. Over het 
algemeen zijn bedrijven hierbij niet betrokken. Bedrijven 
kunnen de vergoeding wel aanvullen. 

Mogen de studenten blijven wonen in het land 
waar ze nu wonen? 
Het programma is onder meer bedoeld om internationale 
mobiliteit en culturele uitwisseling te bevorderen. Trainees 
gaan daarom ook in het buitenland wonen. Er doen 
33 landen mee aan Erasmus+. Alle met Horizon 2020 
geassocieerde landen kunnen voor het project als 
Erasmus+-partnerland dienen. 

Hoe zit het met studenten 
in het beroepsonderwijs?
Digital Opportunity Traineeships is alleen gericht op 
studenten en pas afgestudeerden aan academische 
opleidingen en hogescholen. Maar in het kader van 
Erasmus+ zijn er wel andere traineeshipmogelijkheden 
voor studenten in het beroepsonderwijs.  

Zie voor meer informatie over traineeshipmogelijkheden 
de website Erasmus+.

 ▶ 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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