
Digital Opportunity Traineeships is een door de EU 
gefinancierd initiatief om bedrijven te helpen 

om digitaal bekwame kandidaten te vinden voor hun 
vacatures. Digitale vaardigheden zijn niet alleen 

in de ICT-sector nodig, maar worden ook in alle 
andere sectoren steeds belangrijker. In de 

bankensector, de industrie, de agrarische sector 
en de gezondheidszorg is kennis vereist op het gebied 

van onder meer cyberveiligheid, data-analyse 
en machine learning. Ook als we in een snel 

veranderende wereld de Europese concurrentiepositie 
op de wereldmarkt willen behouden, is de digitale 

vaardigheid van medewerkers ontontbeerlijk.

Kennis van deze digitale vaardigheden geeft mensen 
ook meer kansen in het leven. Traineeships bieden 
studenten en pas afgestudeerden een unieke kans 

om hun digitale vaardigheden veel sneller 
te ontwikkelen dan in het reguliere onderwijs 

mogelijk is. Bovendien vergroten zij er hun kansen 
mee op de arbeidsmarkt. Tussen 2018 en 2020 zullen 

met de 10 miljoen euro die beschikbaar is voor 
Digital Opportunity Traineeships zo’n 

6.000 studenten en pas afgestudeerden 
op digitaal gebied werkervaring opdoen. 

WAAROM NU? 

Op dit moment beschikt zo’n 35% van de beroepsbevolking 
– onder wie agrariërs, marketingdeskundigen, 
bankmedewerkers en fabrieksarbeiders over onvoldoende 
digitale vaardigheden, terwijl daar juist steeds meer 
behoefte aan is. Rond 40% van de ondernemingen 
(voornamelijk in het MKB) meldt dat ze moeilijk aan ICT-
specialisten kunnen komen. Dit betekent dat minstens 
350.000 vacatures niet worden vervuld, omdat 
de vaardigheden van de kandidaten niet overeenkomen 
met de vaardigheden die werkgevers werkelijk nodig 
hebben. Naar verwachting wordt de kloof tussen vraag 
en aanbod steeds groter in alle sectoren van de economie. 

Het project Digital Opportunity Traineeships speelt in op 
deze economische en maatschappelijke uitdaging door 
gebruik te maken van de dynamiek van de particuliere 
sector. Nu vele onderwijsinstellingen nog bezig zijn om hun 
onderwijsprogramma’s te moderniseren en daarin digitale 
educatie en ontwikkeling op te nemen, is het verkrijgen van 
digitale vaardigheden op de werkvloer belangrijker dan ooit. 

HOE WERKT HET? 

Digital Opportunity Traineeships wordt gefinancierd uit het 
programma Horizon 2020 van de Europese Commissie 
en wordt uitgevoerd via het succesvolle programma 
Erasmus+. Het programma biedt deelnemers de kans 
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om via traineeships in het buitenland waardevolle 
werkervaring op te doen. Deze internationale traineeships zijn 
beschikbaar voor studenten uit alle vakgebieden die erop 
gebrand zijn hun digitale vaardigheden (verder) te versterken. 

De Europese Commissie richt zich op bedrijven die 
de capaciteit hebben om trainees binnen hun bedrijf op te 
leiden, maar misschien niet de middelen of de tijd hebben 
om zelf interne programma’s te ontwikkelen. Veel bedrijven, 
of ze nu groot of klein zijn, hebben moeite om op 
de arbeidsmarkt mensen te vinden die de juiste 
vaardigheden hebben. 

Bedrijven kunnen hun vacatures aanbieden via de platforms 
Drop’pin@EURES en ErasmusIntern of rechtstreeks met 
de loopbaanbegleiders of International Student Offices van 
de universiteiten en hogescholen. Studenten kunnen dan via 
hun universiteit of hogeschool op de traineeship vacatures 
solliciteren, volgens de geldende procedures voor 
traineeships in het kader van Erasmus+. 

De gekozen kandidaten versterken op die manier binnen 
de traineeship hun digitale vaardigheden in de praktijk. 
De te ontwikkelen vaardigheden variëren van app- 
en softwareontwikkeling; installatie, onderhoud en beheer 
van IT-systemen en netwerken; cyberveiligheid; data-analyse, 
toepassingen van kunstmatige intelligentie; 
programmeertalen; zoekmachineoptimalisatie (search engine 
optimization of SEO) en digitale marketing.

Studenten krijgen gemiddeld een toelage van 500 euro per 
maand. Het exacte bedrag hangt af van het herkomstland 
van de trainee en het gastland.

ACHTERGROND 

Het project Digital Opportunity Traineeships bouwt voort 
op gecoördineerde inspanningen van de Europese 
Commissie om de kloof tussen gevraagde en aangeboden 
vaardigheden te verkleinen en de hoge werkloosheid onder 
jongeren aan te pakken. Het is een vervolg op mededelingen 
gepubliceerd door de Europese Commissie, zoals „Een 
agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa” 
(juni 2016), en „Towards a European Education Area 
by 2025” (Naar een Europese onderwijsruimte 
in 2025)”. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

Deze mededelingen staan voor een aantal activiteiten 
en initiatieven om de kloof tussen gevraagde 
en aangeboden vaardigheden in Europa aan te pakken. 

Daarnaast werd in december 2016 het kerninitiatief 
Coalitie voor digitale vaardigheden en banen 
gelanceerd in het kader van de Agenda voor nieuwe 
vaardigheden voor de ontwikkeling van digitale 
vaardigheden. In deze coalitie komen lidstaten, sociale 
partners, non-profitorganisaties en onderwijsinstellingen 
samen die actie ondernemen om het gebrek aan digitale 
vaardigheden in Europa aan te pakken. 

 @DigitalSkillsEU  @DigitalSkillsEU

#DigitalTraineeEU 

#DigitalSkills
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