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V
ooraleer we de concrete stages induiken, vragen we Wieke
Villerius eerst wat een virtuele stage eigenlijk inhoudt. “Er
zijn verschillende soorten virtuele stages. Je hebt stages
die virtueel worden ondersteunend, waarbij de student ge-
woon stage loopt en via email, chat en andere ICT door

zijn universiteit of hogeschool wordt begeleid. Een andere soort noe-
men we een fully virtual stage: de student werkt op afstand voor een
bedrijf en de stage speelt zich virtueel af. Het grote voordeel van dat
laatste is dat het erg flexibel is voor de student en dat het makkelijker
te combineren valt met je studie, terwijl een gewone stage vaak enkel
in de vakantie kan. Op die manier kunnen ook kosten voor de verplaat-
sing worden gedrukt en hebben meer studenten de
mogelijkheid om een stage te kunnen volgen.”

Tools en tests
“In het EU-VIP project werd duidelijk dat een bepaald
type werk zich meer leent voor virtuele stages”, gaat
Villerius verder. “Bij de ingenieurs blijkt uit de test-
cases dat IT-gerelateerde onderwerpen wel interes-
sant zijn of het ontwerpen van tools waarbij het niet
noodzakelijk is om op het bedrijf aanwezig te zijn
maar wel om toegang te hebben tot bepaalde bestan-
den. Daarvoor worden vaak intranetplatformen voor
file sharing of e-portfolio’s gebruikt. De online com-
municatiemiddelen hangen dan weer sterk af van de
student of het type werk, maar alles van email, blogs,
Skype tot conference calls is mogelijk.”
Een concreet voorbeeld van een virtuele stage von-
den we in het Fins pilootproject dat in het kader van
EU-VIP studenten toegepaste wetenschappen virtueel uitstuurde naar
een consultancy bureau dat op dat ogenblik testen uitvoerde voor
Nokia. Voor beide partijen betekende dit een interessante match: het
bedrijf hoefde geen werkplaats te voorzien want de universiteit kon
de student een goed geëquipeerd labo bieden en de student kreeg de
kans om een werkomgeving te leren kennen, zijn communicatievaar-
digheden in het Engels bij te schaven en zijn technische kennis aan te
scherpen door de concrete IT tests en ondersteuning. 

Uitdagingen voor de toekomst
Hoewel de reacties van de studenten en de bedrijven over het alge-
meen zeer positief zijn, ziet Wieke Villerius ook enkele aandachtspun-
ten voor de virtuele stages, maar die verschillen in sé niet zo erg van
de uitdagingen bij gewone stages. Wanneer de student niet in het be-
drijf aanwezig hoeft te zijn – en er dus minder controle wordt uitgeoe-
fend – is een duidelijk afgebakend takenpakket en de motivatie en
zelfsturing van de student erg belangrijk. Ook technische mankemen-
ten kunnen voor een obstakel zorgen en de talenkennis blijkt in vele
gevallen een te overwinnen hindernis. 

Vanuit de bedrijfswereld groeit de belangstelling in ‘virtuele 
studenten’ gestaag. Het concept en de mogelijkheden van virtuele
stages zijn vooral nog te weinig gekend, vindt Wieke Villerius,
maar daar moet een volgend Europees project verandering in bren-
gen. De deur staat open voor internationaal leren, wie weet dragen 
virtuele stages voor meer ingenieurs bij tot kansen op wereldwijd
werken.  �

Meer info: www.eu-vip.eu

Stage lopen overal ter wereld en dat van achter je eigen pc: het heeft zo zijn voordelen. Toch zijn virtuele stages
nog niet echt courant in studentenmilieus en ook bedrijven beginnen pas langzaam de nieuwe mogelijkheden te
ontdekken. Daarom werkte de Board of European Students of Technology (BEST), een Europees netwerk van
ingenieurstudenten, mee aan het Europese project EU-VIP om een stand van zaken over virtuele mobiliteit op te
maken. Daarnaast werden twee symposia georganiseerd in Riga en Ljubljana om enkele pilootprojecten te
evalueren vanuit studentenperspectief. Wieke Villerius van BEST zet de voordelen en de uitdagingen op een rijtje. 
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