
Make it work!
Virtuele mobiliteit in internationale 

stages integreren: een snelgids



Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van 

hoger onderwijs en de globalisering van onze (professionele) wereld.

Traditionele internationale stages, waarbij een student naar het bedrijf in het buitenland reist, zijn 

niet altijd haalbaar voor alle studenten vanwege financiële, geografische, sociale of andere redenen. 

Bij dergelijke ‘fysieke’ stages, die wél in het buitenland plaatsvinden, zijn er ook een aantal problemen 

te overwinnen, meestal gerelateerd aan een gebrek aan communicatie tussen de student, het buiten-

landse bedrijf en de hogeronderwijsinstelling (universiteit of hogeschool).

Virtuele mobiliteit, of ICT-ondersteunde interactie met als doel om internationale samenwerking te 

realiseren,  biedt mogelijkheden om deze onderwerpen aan te pakken. Deze snelgids geeft een 

introductie over hoe virtuele mobiliteit internationale stages kan ondersteunen en zelfs mogelijk kan 

maken.

De gids is gericht op de drie stakeholders die bij een internationale stage betrokken zijn: de hoger 

onderwijsinstelling (vanaf hier: HEI, van het Engelse Higher Education Institution)  , de student  

en het bedrijf of de organisatie    waar stage wordt gelopen. Virtuele mobiliteit kan worden 

geïmplementeerd om de interactie tussen deze stakeholders te faciliteren: tussen de HEI en het 

bedrijf, tussen de student en de HEI, tussen de student en het bedrijf.

Wat?
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Al deze interactielijnen kunnen bestaan uit een combinatie van face-to-face communicatie en ICT-

ondersteunde communicatie, uitsluitend face-to-face communicatie, of uitsluitend ICT-ondersteunde 

communicatie. Als de interactie tussen student en bedrijf voornamelijk gebaseerd is op ICT-

ondersteunde communicatie, spreken we van een virtuele stage. 

03

student

hoger  
onderwijs  
instelling

bedrijf/organisatie



Als student:

Waarom zou ik een internationale stage doen?

• grensoverschrijdende professionele ervaring wordt steeds belangrijker voor toekomstige werkgevers

• om interculturele competenties in een professionele omgeving op te bouwen

Waarom zou ik geïnteresseerd zijn in het integreren van virtuele mobiliteit?

• ruimere mogelijkheden voor een flexibele opzet van internationale stages (combinatie van thuis 

 studeren en werken in het buitenland)

• de mogelijkheid om op afstand een internationale stage te lopen

• de mogelijkheid om voortdurend met de academische staf en/of medestudenten te communiceren 

tijdens een verblijf in het buitenland

• de ontwikkeling van technologische en virtuele communicatievaardigheden

Als bedrijf of organisatie:

Waarom zouden we een stage aanbieden aan internationale studenten?

• internationale studenten kunnen als brug naar buitenlandse markten en netwerken fungeren

• vanwege de toenemende vraag naar ‘native speakers’

• vanuit een behoefte aan zeer specifieke kennis

• om andere bedrijfsculturen te ervaren

• om nieuwe ideeën en perspectieven binnen te halen

Waarom?
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Waarom zouden we investeren in de integratie van virtuele mobiliteit?

• voortdurende feedback van de hogeronderwijsinstelling en/of medestudenten zal resulteren in 

een betere uitvoering van taken

• de stages kunnen de mogelijkheid bieden om nieuwe samenwerkingsmethoden uit te proberen 

 als deel van een grotere evolutie naar een globaal geïntegreerd bedrijf

• de stages kunnen in de ‘war on talent’ dienen als instrument om nieuw talent te ontdekken en 

 aan te werven 

Als hogeronderwijsinstelling:

Waarom zouden we internationale stages organiseren? 

• om de internationalisering van curricula mogelijk te maken en te ondersteunen

• om studenten extra mogelijkheden te bieden

• om de internationale aantrekkelijkheid van studieprogramma’s te vergroten

• om kennisuitwisseling met het internationale bedrijfsleven te  stimuleren

Waarom zouden we investeren in de integratie van virtuele mobiliteit?

• om de student flexibele stagemogelijkheden aan te bieden

• om internationale stages toegankelijker te maken voor alle studenten

• om de internationale leerervaring te verbeteren door een continue persoonlijke begeleiding en 

(peer) feedback

• om de kwaliteitscontrole van internationale stages te verhogen
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Is een ICT-ondersteunde stage iets voor mij of mijn organisatie? 

Aspecten om te overwegen voordat het virtuele avontuur begint…

Als student

• Als je een (voornamelijk) virtuele stage begint, zal je soms in een geïsoleerde omgeving werken. Om 

hiermee te kunnen omgaan, moet je zelfstandig kunnen werken en je werk onafhankelijk kunnen  

plannen en organiseren. Je moet zelfverzekerd genoeg zijn om initiatief te nemen en om hulp te 

vragen als dat nodig is.

• Een virtuele stage lopen veronderstelt een zeer gemotiveerde stagiair(e). Ben je er zelf van overtuigd  

dat je dit tot een goed einde kunt brengen?

• Bij voorkeur heb je al enige ervaring met virtuele communicatie. Als dit niet het geval is, zorg er dan 

voor dat je vóór de stage de te gebruiken tools leert kennen en uittest. 

Als bedrijf of organisatie

• Zijn er taken die een student (of groep studenten) virtueel kan uitvoeren en die tegelijkertijd 

 belangrijk zijn voor ons bedrijf? 

• Zijn er veiligheidsproblemen die in de weg kunnen staan? Kunnen we de student toegang geven tot 

onze bestaande online communicatiekanalen?

• Kunnen we ervoor zorgen dat ons personeel de nodige tijd krijgt om virtuele begeleiding te voorzien? 

Vooraf te overwegen zaken
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• Heeft ons personeel de nodige ICT-vaardigheden en ervaring met virtuele communicatie? Begrijpen 

ze de specifieke uitdagingen van een virtuele stage? Kunnen we ze de nodige training geven als dit 

niet het geval is?

Als hogeronderwijsinstelling

• Zorg ervoor dat de volgende zaken duidelijk zijn, vóór je jouw studenten de mogelijkheid aanbiedt 

een virtuele stage te doen: welke leerresultaten verwachten we van de stage en kunnen deze door 

virtuele activiteiten worden bereikt? Zijn onze studenten klaar voor een dergelijke onderneming? 

(Kunnen ze hun werk en leerproces zelfstandig plannen? Zijn ze voldoende gemotiveerd?)

• Hebben onze studenten en ons personeel de nodige technologie tot hun beschikking?

• Kunnen we ervoor zorgen dat ons personeel de nodige tijd krijgt om virtuele begeleiding te 

 voorzien?

• Hebben onze studenten en ons personeel de nodige ICT-vaardigheden en ervaring met virtuele 

 communicatie? Kunnen we ze de nodige training geven als dit niet het geval is?

In het geval van een (voornamelijk) virtuele stage, is een stage die gedurende een langere periode 

loopt en een flexibele werkorganisatie toelaat, het meest geschikt. Virtuele stagiair(e)s worden ook bij 

voorkeur in de context van een afgebakend bedrijfsproject geworven. Om een succes te maken van een 

dergelijke stage zijn de betrokkenheid en het engagement van alle actoren absoluut essentieel. 

Vooraf te overwegen zaken
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De fases 
van een 

stage

01  I  Voor de stage

Virtuele mobiliteit kan hierbij nuttig zijn om: 
• een synchrone discussie tussen geografisch verspreide actoren te organiseren 

• de juiste student te selecteren

• de student in het bedrijf te introduceren 

• de student te laten kennismaken met de cultuur van het ‘gastland’

• het bedrijf te laten kennismaken met de cultuur van het thuisland van de student 

• een voorbereidende training aan te bieden

• …
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Richt een helpdesk voor studenten op

Richt een helpdesk voor bedrijfspersoneel 
op 
Voorzie extra training indien nodig

Stel een stagecontract op, inclusief een 
omschrijving van:
• Leerresultaten
• Evaluatie procedures en criteria
• Uit te voeren taken, na te komen 

deadlines
• Communicatieprotocol
• Rollen en verantwoordelijkheden van alle 

partijen
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02  I  Tijdens de stage 03  I  Na de stage

Virtuele mobiliteit kan hierbij nuttig zijn om: 
•  taken voor een bedrijf op afstand uit te voeren

• studenten te begeleiden (zowel door academisch als 

bedrijfspersoneel)

• peer feedback te organiseren 

•  reflectie bij studenten te stimuleren (bijvoorbeeld door 

het gebruik van een blog of een e-portfolio)

• …

Virtuele mobiliteit kan hierbij nuttig zijn om: 
•  de beoordeling van de student of de evaluatie van de stage te 

bespreken

•  een eindevaluatie van de prestatie van de student te maken 

op basis van een gearchiveerd gebruik van samenwerkings- 

of reflectietools

• …
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Kenmerken van de student
• Volwassen en in staat om zijn/haar eigen leerproces te plannen en te organiseren

• Ervaring met virtuele communicatie

• Zeer gemotiveerd

Kwaliteitsvolle e-coaching 
• Duidelijke afspraken over de doelen van de coaching en de over de rollen van de verschillende coaches

• Volgens een vastgelegd communicatieprotocol. Een dergelijk protocol stelt (bijvoorbeeld): wanneer 

de verschillende actoren beschikbaar zijn, wanneer rapportering noodzakelijk is, wanneer feedback 

verwacht kan worden, etc.

Kwaliteitsvolle taken
• In lijn met de verwachtingen van de student

• Haalbaar en uitdagend

• Authentiek en van belang voor het bedrijf

• Geschikt als afstandswerk

Betrokkenheid van alle actoren
• Managementondersteuning voor studiebegeleiders, mentoren en medewerkers

• Van tevoren vastgelegd contract tussen alle actoren

• Bij voorkeur maakt de stage deel uit van een duurzaam stageprogramma (structurele implementatie)

Voorwaarden voor succes

10



Vorm van de stage
• Formeel gestructureerd door een zorgvuldige voorbereiding en duidelijke afspraken

• Bij voorkeur is de stage voor een langere termijn

• Vermijd een uitsluitend één-op-één setting (betrek collega’s, laat virtuele participatie in 

vergaderingen toe) 

Integratie van de menselijke factor
• Organiseer een beperkt aantal face-to-face contactmomenten indien mogelijk

• Gebruik technologie die synchrone communicatie ondersteunt in een setting die zo dicht 

mogelijk aanleunt bij een face-to-face setting (bijvoorbeeld web- en videoconferentie)

• Maak ruimte voor informele, niet-stagegerelateerde communicatie 

Tools als hulp (en niet als barrière)
• Gebruik technologieën die toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen

• Kies voor gebruiksvriendelijke en betrouwbare technologieën

• Test de tools vooraf en zorg voor richtlijnen en ondersteuning

• Communiceer uitdrukkelijk over welke tools gebruikt zullen worden en waarvoor
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Deze snelgids is een van de resultaten van het EU-VIP project dat van oktober 2009 tot en met 

september 2011 liep. Het is een samenvatting van een meer uitgebreide publicatie met dezelfde 

titel. De publicatie beschrijft een heel aantal inspirerende voorbeelden van (deels) virtuele 

stages. 

Deze snelgids is tevens beschikbaar in het Engels, Deens, Duits, Fins, Italiaans en Pools. 

De andere taalversies en de volledige publicatie kunnen worden gedownload via de website 

www.euvip.eu. 

Het EU-VIP project werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

www.euvip.eu


