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Ervaringen en aanbevelingen  

De succesverhalen zijn bedoeld om ervaringen te presenteren die zijn opgedaan tijdens de toepassing 
van het model en de voordelen van deelname aan het EnterMode stageprogramma te benadrukken. 
Het doel is om meer bedrijven en studenten aan te moedigen om het EnterMode stageprogramma te 
volgen. Elk verhaal gaat over één individuele student. 

Meer succesvolle ervaringen van EnterMode-stages zijn te vinden op het YouTube-kanaal van 
EnterMode https://www.youtube.com/channel/UCOsG1rZOIm-X-La8dQbBD8g 

8.1 Traditionele stages 

1. Project ELLIS ("Einfacher Lernen lernen in Schulen" – "op een eenvoudige 
manier leren leren op scholen") 
 

Context 
 

Instelling voor hoger onderwijs 
naam: LMU Munich  
departement: Department of Education  
website: https://www.fak11.lmu.de/  
 
 

Bedrijf 
naam: Stiftung Kick ins Leben  
website: https://kickinsleben.org/   
E-mail: felix@kickinsleben.org  
sector: Educational System  
Jaren betrokken bij stageprogramma's: 4 
Totaal aantal stagiaires die in het bedrijf zijn 
opgeleid: 32 

De bacheloropleiding aan de LMU omvat een verplichte stage van minimaal zes weken. Er is een 
samenwerking tussen LMU en vele projecten of instellingen die studenten van de LMU inhuren. Er is 
een seminar gewijd aan de stages. Omdat er een lange samenwerking is tussen de LMU en de 
instellingen is het mogelijk om de interesses en vaardigheden van de student af te matchen met de 
eisen van het project of bedrijf. Daarom zijn er beproefde procedures en instrumenten. 
De stagepartner was een vereniging die samenwerkt met gemeenschapsstichtingen en sinds enkele 
jaren stagepartner is van de LMU en. De doelgroep van het project zijn jonge kinderen die mogelijk 
risico lopen op school, voornamelijk leerlingen met een migratieachtergrond. Ze worden ondersteund 
door verschillende deelprogramma's gericht op verschillende leeftijdsgroepen. Het specifieke project 
waar de stage plaatsvond is op maat gemaakt voor leerlingen in het basisonderwijs (leerjaar 3 of 4) en 
kan ook worden aangepast aan leerlingen in leerjaar 5 of 6. 
Om hun programma's te realiseren, werkt ELLIS samen met scholen met vergelijkbare hoge aantallen 
leerlingen met een migratieachtergrond. Hoewel de verschillende deelprogramma's gericht zijn op 
specifieke leeftijdsgroepen, is het algemene programma van plan om een continue 
ondersteuningsketen op te zetten. Het idee is om leerlingen de mogelijkheid te geven om in de loop 

https://www.youtube.com/channel/UCOsG1rZOIm-X-La8dQbBD8g
https://kickinsleben.org/


van de tijd deel te nemen aan verschillende programma's, die elk theoretisch alleen staan, maar aan 
elkaar worden gekoppeld en gecoördineerd om de ondersteuningsketen te vergemakkelijken, worden 
alle deelprogramma's geëvalueerd. 

Beschrijving van EnterMode stage 
 

Tip: U kunt de onderstaande vragen gebruiken en uw tekst in alinea's structureren met behulp van ondertitels 
 

- Wat was het doel van de stage? 
- Wat was de uitdaging? 
- Heb je een dagschema voor de stagiaire vastgesteld? 
- Heb je feedback gegeven aan de studenten en hoe? 
- Hoe is de monitoring van de stage uitgevoerd? 

- Hoe heb je met de student gecommuniceerd? 
- Hoe heb je de student ondersteund? Hoe vaak 

heb je elkaar ontmoet? 
- Welke corrigerende maatregelen heeft u 

toegepast?  
- Wat hebben studenten geleerd tijdens de stage? 
 

Taken en uitdagingen: De taak van de stagiair was om een reeds bestaand trainingsprogramma bij te 
werken voor het omgaan met stress op school, inclusief onderwerpen zoals fysiologische, cognitieve 
en emotionele stress, evenals stress veroorzaakt door of gebaseerd op iemands gedrag (bijv. 
concentratie). Na het doornemen van literatuur, het bespreken van de belangrijkste doelen van het 
programma en het ontwikkelen van een bijgewerkte versie, moest de stagiair het programma 
toepassen met een groep van 17 leerlingen op een basisschool in München. Ter ondersteuning van de 
stagiair werden er seminars, workshops en mentoring georganiseerd door ELLIS in samenwerking met 
de LMU. Naast de opleiding ontwikkelde de stagiair een eigen ontwerp voor een evaluatie, die 
gebaseerd was op verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De resultaten werden 
gepresenteerd en besproken binnen de projectgroep, de betrokken docenten, vertegenwoordigers 
van de gemeenschapsstichtingen en binnen het seminarie op de LMU. De resultaten waren over het 
algemeen positief en dragen nu bij aan de verdere ontwikkeling van het programma.  
De uitdagingen van de stage waren a) om theoretisch gebaseerde concepten en programma's aan te 
passen aan het dagelijks leven van een school en aan de behoefte van leerlingen met een potentieel 
problematische achtergrond en b) om het programma te organiseren in samenwerking met leraren, 
waarvan de plannen en verwachtingen voor hun lessen kunnen afwijken van de doelstellingen van de 
anti-stress-training. Een andere belangrijke uitdaging was c) om voor leerlingen met een 
problematische vluchtelingenachtergrond te zorgen en hen te helpen integreren in de groep kinderen. 
Een probleem hierbij kan zijn om een evenwicht te vinden tussen het ondersteunen van individuele 
behoeften en de hele groep, zelfs als de groep misschien niet bereid is om alleenstaanden of alle 
belangen te verwelkomen. 
In de evaluatie werd een groei van kennis in 11 van de 15 items en een afname van de ervaren stress 
gemeten. De resultaten toonden aan dat de leerlingen na enkele eerste problemen de stagiair 
vertrouwden en betrokken raakten bij het programma. De deelnemers beoordeelden het programma 
in het algemeen ook. 
De taken van de stage, de behoeften van de leerlingen en de uitdagingen met betrekking tot leraren 
en organisatorische problemen vereisten onafhankelijkheid van de stagiair, autonomie en kracht, 
vooral bij het omgaan met problematische leerlingen. De stagiaire moest het vertrouwen van de 
leerlingen, hun interesse en motivatie verdienen. Na een evenwicht tussen vertrouwen en 
onafhankelijkheid als een van de belangrijkste beroepscompetenties, moest ze afstand houden tot de 



leerlingen, de docenten en de mentoren. Hier en in andere domeinen was de feedback van haar 
mentor en andere studenten binnen het verbonden stage-seminar op de LMU erg belangrijk en zorgde 
voor zelfreflectie en supervisie. 
 
 
 
 
 
Competenties ontwikkeld tijdens de stage 
 

Tip: U kunt de onderstaande informatie gebruiken en uw tekst in alinea's structureren met behulp van ondertitels.  
EntreComp competenties:  

Kansen ☐  
Creativiteit ☐ 
Visie ☐ 

Ideeën ☐ waarderen 

Ethisch en duurzaam denken ☐ 
Zelfbewustzijn en zelfwerkzaamheid ☐ 
Motivatie en doorzettingsvermogen ☐ 
Het mobiliseren van middelen ☐ 

Financiële en economische geletterdheid ☐ 
Anderen mobiliseren ☐ 
Initiatief nemen ☐ 
Planning en beheer ☐ 
Omgaan met onzekerheid, dubbelzinnigheid en risico's ☐ 
Samenwerken met anderen ☐ 
Leren door ervaring ☐ 

Conclusie: Zoals uit het rapport blijkt, speelden veel competenties van het EntreComp-kader een 
relevante rol in de stage. Door het programma voor de trainingen bij te werken, moest de stagiaire 
haar eigen link leggen tussen theorie en praktijk. Ze moest persoonlijke betrokkenheid tonen, vooral 
tijdens haar werk met de leerlingen en ervaren momenten van onzekerheid en risico, terwijl ze met 
problematische leerlingen omging. De stagiaire moest het programma plannen en beheren in 
samenwerking met de leerkrachten, leerlingen en hun ouders en ze moest haar voortgang 
rapporteren aan haar begeleiders van ELLIS en LMU en werd geacht het ontwerp voor haar evaluatie 
onafhankelijk te ontwikkelen door geschikte instrumenten te kiezen. Zoals eerder vermeld, deed ze 
relevante ervaring op over hoe ze in de toekomst professioneel kan zijn. Zo leerde ze omgaan met 
mensen met een andere sociale achtergrond. Dit duwde haar om creatief te zijn in het adequaat 
adopteren van het programma, terwijl ze zich bewust bleef van de doelen van het programma, de 
behoeften van de leerlingen en haar eigen interesses en behoeften. Hierna erkende ze ook de 
kansen die het programma voor zichzelf en anderen bood. Daarnaast was een ethisch onderbouwde 
functie relevant tijdens de gehele stage, evenals de vaardigheden om het programma en de 
organisatie te vertegenwoordigen, waar ze op een professionele manier voor werkte.  
 
 
 

 
 
 
Foto 's 
 

Voeg 1-2 foto's toe voor het verhaal. Bijvoorbeeld de werkplek van de student, een foto van het bedrijf, een foto van de student 
en de mentor, een product dat de student heeft ontwikkeld etc.  



Als u foto's van personen bijvoegt, zorg er dan voor dat u een schriftelijke toestemming hebt om hun foto's te gebruiken voor 
publicatie 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Internship in het KonTEXT project  
 

Context  
  
Higher Education Institution  
Naam: LMU Munich  
Department: Department of 
Education  
Website: 
https://www.fak11.lmu.de/  
  

Bedrijf 
Naam: JAA München  
Website: https://kontextleseprojekt.com/  
E-mail: steindorff@hm.edu  
Sector: Judical System  
Jaren betrokken bij stageprogramma's: 5  
Totaal aantal stagiaires die in het bedrijf zijn opgeleid: 34  

De bacheloropleiding aan de LMU heeft een verplichte stage van minimaal zes weken. Er is een 
samenwerking tussen LMU en vele projecten of instellingen die studenten van de LMU meenemen. 
En er is een seminar bij de stages. Omdat er een lange samenwerking is tussen de LMU en de 
instellingen is het mogelijk om de interesses en vaardigheden van de student af te matchen met de 
eisen van het project of bedrijf. Daarom zijn er beproefde procedures en instrumenten. 
De stagepartner was een vereniging die samenwerkte met gevangenissen om jonge gevangenen 
(tussen 14 en 22 jaar) te helpen hun weg naar buiten en terug in het leven te vinden. Hun aanpak is 
gebaseerd op het lezen van literatuur over jongeren met de jonge gevangenen en het bespreken van 
de onderwerpen en problemen die erin aan de orde komen. Taken van de stagiaire waren onder meer 
het actualiseren van het concept van zowel sessies als workshops, het implementeren van nieuwe 
trainingssessies en het uitvoeren van evaluaties (formatief en summatief). Het project heette 
'KonTEXT', de projectpartner was de Hogeschool van München (Prof. Dr. Steindorff-Classen) en de 
stage werd ondersteund door een continue samenwerking tussen Prof. Dr. Steindorff-Classen en de 
LMU, waaronder een seminar voor de stagiaires van de LMU. 
Beschrijving van EnterMode stage 
  
Taken en uitdagingen: Aangezien het projectconcept van het lezen en bespreken van literatuur 
(young adult fiction) met jonge gevangenen enkele jaren geleden werd ontwikkeld door 
maatschappelijk werkers en aangepast door het project KonTEXT, was de belangrijkste taak van de 
stagiair om dit concept bij te werken. De stagiaire koos voor een nieuwe tekst en relevante passages, 
die geschikt waren om relevante problemen te bespreken, zoals communicatieproblemen, 
worstelingen met samenleven of vragen over hoe zin te vinden in het leven. Om winstgevende 
gesprekken op basis van de gekozen tekst te faciliteren, stelden de stagiaires passende leidende 
vragen en suggesties voor een discussie.   
De belangrijkste uitdaging van de stagiair was om de projectaanpak bij te werken en te 
rechtvaardigen volgens de principes van onderwijs en leren op basis van constructivisme en deze over 
te nemen op de ervaringen en perspectieven van de deelnemende jonge gevangenen. Om de 
workshops en discussies uit te voeren moest de stagiair niet alleen autonomie, onafhankelijkheid en 
kracht tonen tegenover de jonge gevangenen. Ze moest ook een manier vinden om betrouwbaar te 
lijken tegenover hun klanten en tegelijkertijd een professionele afstand te behouden om de discussies 
succesvol te begeleiden, omdat deze balans van vertrouwen en afstand een fundamenteel element 
van professionaliteit in de pedagogiek is. 
Om deze competenties te bereiken en te verbeteren, zijn regelmatig feedback en supervisie 
essentieel. Daarom werden er regelmatig bijeenkomsten gehouden met prof. Steindorff-Classen. 
Daarnaast werden stagegerelateerde problemen met betrekking tot bijvoorbeeld organisatorische of 
persoonlijke factoren en de rol van beroepscompetenties besproken tijdens een seminar met andere 



stagiaires van de LMU. 
De feedback van de stagiaire op haar stage-ervaringen en de verworven competenties omvatte hoe 
indrukwekkend de interactie met de jonge gevangenen voor haar was. Ze leerde over het dagelijks 
leven in de gevangenis, de moeilijke familieachtergronden, vlucht- en oorlogservaringen en algemene 
klappen van het lot, waarmee de gevangenen in verschillende mate te maken kregen. Ook werd de 
stagiair geïnformeerd over de aard van de gepleegde misdaden. Voor al die ervaringen moest de 
stagiair zowel empathie als een onafhankelijke, professionele positie tonen. Naast het contact met 
de deelnemers moest de stagiair neutraal blijven voor alle collega's om een evaluatie van de stage te 
kunnen uitvoeren. Voor de evaluatie moest ze een eigen ontwerp ontwikkelen onder toezicht van de 
LMU, maar onafhankelijk van het bedrijf, en besloot ze tot een klassiek pre-post ontwerp. Zij 
identificeerde competenties die de jonge gevangenen moeten verdienen om de doelstellingen van 
de evaluatie te verduidelijken en geschikte instrumenten te kiezen of te ontwikkelen. Na de evaluatie 
werden de resultaten gepresenteerd aan zowel het bedrijf als binnen het seminarie van de LMU. De 
resultaten waren over het algemeen positief en worden nu gebruikt om de workshops verder te 
ontwikkelen.  
Competenties ontwikkeld tijdens de stage 
  
Hint: You can use the information below and structure your text in paragraphs, using subtitles.   
EntreComp competences:   
Spotting opportunities ☐  
Creativity ☐  
Vision ☐  
Valuing ideas ☐  
Ethical and sustainable thinking ☐  
Self-awareness and self-efficacy ☐  
Motivation and perseverance ☐  
Mobilising resources ☐  

Financial and economic literacy ☐  
Mobilising others ☐  
Taking the initiative ☐  
Planning and management ☐  
Coping with uncertainty, ambiguity and risk 
☐  
Working with others ☐  
Learning through experience ☐  

Uit dit korte verslag over de stage blijkt dat bijna alle competenties die in het EntreComp-kader 
worden genoemd een rol hebben gespeeld: 
De stagiaire moest initiatief tonen om het programmaconcept bij te werken, een ontwerp te 
ontwikkelen voor een evaluatie en samen met de jonge gevangenen een goede workshop te creëren. 
Ze deed ervaringen op met situaties van onzekerheid en risico in het werken met mensen met een 
moeilijke en andere socialisatie. Ook moest ze zowel de workshops als de evaluatie plannen en 
beheren, en samenwerken met haar supervisor, het personeel van de LMU en andere stagiaires. 
Tijdens de stage heeft ze ervaring opgedaan met het werken met jongeren met een problematische 
achtergrond. Wat ze hiervan heeft geleerd, kan worden verwacht zeer relevant en toepasbaar te zijn 
voor haar verdere carrière. Haar werk dwong haar om tijdens de workshops zelfbewust, 
doorzettingsvermogen en gemotiveerd te zijn en om de deelnemers te motiveren om na te denken 
over en te verbaliseren over dagelijkse problemen. Creativiteit was nodig voor het werken met de 
focusgroep en voor het ontwerpen van de evaluatie. Hier moest ze ook kansen en mogelijkheden 
voor zichzelf en de anderen realiseren om ideeën en visies te koesteren en te bevorderen, met als 
doel levens duurzaam te maken op basis van een ethische positie.   
De enige EntreComp-kadercompetenties die vanwege de aard van het project geen expliciete rol 
speelden tijdens de stage, zijn financiële en economische overwegingen.  
Lessons learned  
  
Photo 
 



Poster van de evaluatie-resultaten 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) In kaart brengen, structureren en updaten van het relatienetwerk van Kinepict 
in lijn met de marketingstrategie 

 

Context  

Higher Education Institution  
Naam: Semmelweis University  
Department: Health Services Management 
Training Centre  
Website: https://semmelweis.hu/emk   
  

Company  
Naam: Kinepict Health Ltd.  
Website:  https://kinepict.com   
E-mail: krisztian.szigeti@kinepict.com   
Sector: medical device  
Jaren betrokken bij stageprogramma's: 2 
Totaal aantal stagiaires dat in het bedrijf is 
opgeleid: 1 

  
De stagiair is een 5e jaars geneeskundestudent aan de Semmelweis Hogeschool. 
  
Geen andere studenten werden begeleid. 
Het bedrijf heeft geen stageplannen opgesteld en heeft in het verleden geen leerresultaten 
vastgesteld. 

Beschrijving van EnterMode stage 

Het doel van de stage was om vertrouwd te raken met de verkoop- en marketingstrategie en het 
wetenschappelijk werk van het bedrijf en om zelfstandig deel te kunnen nemen aan haar 
projecten. 
Vanwege de aard van de projecten werden deadlines van meerdere dagen en weken vastgesteld. 
De stagiaire beheerde haar eigen tijd. 
Aan het einde van elke taak werd het werk van de stagiair kort schriftelijk geëvalueerd. Ze kreeg 
maandelijks extra, meer gedetailleerde feedback via telefoon of skype over de gegeven 
periode. De verkoop- of wetenschappelijke werkgroep bleef werken met haar resultaten, zodat we 
overtuigd konden zijn van de effectiviteit ervan. 
Vanwege de pandemie waren er slechts een beperkt aantal persoonlijke ontmoetingen, de mentor 
hield online contact met de stagiair, voornamelijk per e-mail. 
  

Resources offered to the student  

Office space: ☐  
Computer: ☐  
Network opportunities: ☒  
Stationary: ☐  
Telephone: ☐  

Training: ☒  
Access to company information: ☒  
Participation in team meetings: ☒  
Other: ____________  

https://semmelweis.hu/emk
https://kinepict.com/
mailto:krisztian.szigeti@kinepict.com


Mentoring: ☒  

De stagiaire kreeg een eigen e-mailadres en toegang tot de interne mailinglijsten. Ze werd 
uitgenodigd voor de wekelijkse en maandelijkse bedrijfsbijeenkomsten. 
Voor bepaalde taken kreeg ze begeleidingsdocumenten en kon ze haar vragen stellen. De mentor 
deelde zijn eerdere ervaringen met de stagiaire en haar plannen werden samen besproken. 
  

Competenties ontwikkeld tijdens de stage 
EntreComp competenties:   

Spotting opportunities ☒  
Creativity ☐  
Vision ☒  
Valuing ideas ☒  
Ethical and sustainable thinking ☐  
Self-awareness and self-efficacy ☒  
Motivation and perseverance ☒  
Mobilising resources ☐  

Financial and economic literacy ☐  
Mobilising others ☐  
Taking the initiative ☒  
Planning and management ☐  
Coping with uncertainty, ambiguity and risk ☐  
Working with others ☒  
Learning through experience ☐  

Tijdens haar stage boekte de studente aanzienlijke vooruitgang in het effectief oplossen van 
problemen, ze zocht voortdurend naar oplossingen. Ze leerde de kansen te herkennen en te 
waarderen en motivatie te verzamelen uit de behaalde successen. Ze kon ervaren hoe het was om 
met anderen samen te werken, ze leerde de initiërende rol kennen. Ze plannen momenteel haar 
toekomst bij het bedrijf. 

Lessons learned  

De student blonk uit in verschillende situaties. Haar vermogen om samen te werken in een groep 
heeft zich in de loop van de maanden ontwikkeld en ze stelt zelfstandig doelen en plannen voor 
de toekomst. 
De stagiair heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en de dagelijkse werking van het bedrijf. 
De stagiaire wordt voorgesteld om moediger te zijn en haar creatieve ideeën te delen, die welkom 
zijn bij het bedrijf. 
  

Testimonials   

student: 
De afgelopen drie maanden waren een 
bepalende ervaring voor mij. Niet alleen kon ik 
kennis maken met de interne werking van een 
Hongaars bedrijf voor het opstarten van 
medische hulpmiddelen, het dynamische team 
van werknemers, maar ik kon er ook actief aan 
deelnemen. Ze verwachtten mijn werk, het 

Bedrijfsmentor: 
Tijdens de stageperiode kreeg de student 
inzicht in de bedrijfs- en wetenschappelijke 
processen die plaatsvinden in de start-up. Ze 
kon deelnemen aan professionele discussies 
en dataverzameling, waaraan ze ook actief 
deelnam. Ik was tevreden over het werk van 
de student, na het hebben van de nodige 



droeg bij aan het succes van het bedrijf, wat voor 
mij zeer motiverend was. Ik denk dat veel van 
mijn competenties zijn ontwikkeld en ik heb 
erkend op welke ik me nog meer moet 
concentreren. Ik ben van plan om ook na afloop 
van het stageprogramma voor het bedrijf te 
blijven werken. 

informatie, voerde ze haar taken zelfstandig 
uit. Kleine onoplettendheden kenmerkten 
haar werk, maar deze kunnen te wijten zijn 
aan een gebrek aan ervaring. De pandemie 
heeft de uitvoering van het programma niet 
geholpen, dus helaas was het 
praktijkonderwijs niet optimaal, maar we 
hopen dat we in de toekomst zullen blijven 
werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Virtuele stages 

Context 

 

Higher Education Institution  

Naam: Semmelweis University  

Department: Faculty of Health 
and Public Services, Institute of 
Digital Health Sciences  

Website: https://semmelweis.hu   

 

Company  

Naam: Technológiával az Egészségért Alapítvány  

Website: https://oncovr.hu   

E-mail: hello@oncovr.hu   

Sector: non-profit  

Jaren betrokken bij stageprogramma's:  0 

Totaal aantal stagiaires dat in het bedrijf is opgeleid: 1 

Eerdere betrokkenheid van bedrijf bij virtuele stages: geen 

De stagiair was 3  jaar student van de BSc Health management van Semmelweis University, Faculty of 
Health and Public Services. 

  

De stage werd in een hybride vorm uitgevoerd: de persoonlijke bijeenkomsten werden steeds meer 
vervangen door online communicatie vanwege de2e  golf van de COVID-pandemie. 

Beschrijving van de virtuele stage 
 

 

Het doel van de stage was om de vaardigheden van de stagiair te ontwikkelen en de zichtbaarheid van de 
organisatie te vergroten. De stagiaire beheerde de communicatieplatforms van de stichting gedurende 
drie maanden, met als doel nieuwe platforms te lanceren, bestaande platforms bij te werken en de 
zichtbaarheid te vergroten via sociale mediacampagnes. Naast het bovenstaande was het doel om de 
conversie van communicatiekanalen naar fondsenwerving te vergroten. Tijdens de stage hield de stagiaire 
contact met haar mentor en vergaderde meerdere keren per week persoonlijk of online. De stagiaire hield 
een dagboek bij, dus het was gemakkelijk om haar voortgang te volgen. 

 

Middelen die aan de student worden aangeboden 
 

De stagiaire gebruikte haar eigen computer. Het bedrijf bood toegang tot zijn sociale mediakanalen en 
bood mentoring en toegang tot bedrijfsinformatie. De stagiaire had ook de mogelijkheid om deel te 
nemen aan bedrijfsvergaderingen, meestal in online vorm.  

https://semmelweis.hu/
https://oncovr.hu/
mailto:hello@oncovr.hu


Verschillen: Kantoorruimte en kantoortools waren ook gepland, maar vanwege de overstappen naar 
virtuele vorm waren deze niet nodig. 

Competenties ontwikkeld tijdens de virtuele stage 
 

EntreComp competences:  

Spotting opportunities ☒ 

Creativity ☒ 

Vision ☐ 

Valuing ideas ☒ 

Ethical and sustainable thinking ☐ 

Self-awareness and self-efficacy ☒ 

Motivation and perseverance ☒ 

Mobilising resources ☐ 

Financial and economic literacy ☒ 

Mobilising others ☐ 

Taking the initiative ☐ 

Planning and management ☒ 

Coping with uncertainty, ambiguity and risk ☐ 

Working with others ☒ 

Learning through experience ☒ 

 

Tijdens de stage ontwikkelde de stagiaire vooral haar creativiteit, plannings- en 
managementvaardigheden. 

 

Geleerde lessen 
 

 

De stichting is verrijkt met een groot personeelsbestand. Met haar hulp hebben de voorheen 
verwaarloosde communicatieplatforms opnieuw kunnen worden gelanceerd en uitgebreid met een 
aanzienlijke volgende basis. Met behulp van de stagiair kunnen deze kanalen ook worden omgezet in 
fondsenwerving, waardoor de duurzaamheidsdoelstellingen van de stichting aanzienlijk worden gediend. 
De trainee heeft veel ontwikkeld en veel ervaring opgedaan. De COVID-pandemie maakte het moeilijk om 
het stageprogramma uit te voeren, maar we denken dat we de obstakels voor ons goed hebben genomen. 

 

Testimonials  

 

Student: 

Tijdens mijn stage kreeg ik de kans om een aantal 
van mijn competenties te ontwikkelen. Dankzij het 

Company Mentor: 

De stagiair maakte een aanzienlijk gebrek aan 
personeel binnen de organisatie goed. Ze heeft 



EnterMode framework heb ik gemakkelijk de te 
ontwikkelen competenties geïdentificeerd, en 
vervolgens heeft de serious game ook geholpen 
om ze te ontwikkelen. Tijdens de stage was mijn 
belangrijkste taak het beheren en ontwikkelen 
van de communicatieplatforms van de 
organisatie. Als ik hulp of ondersteuning nodig 
had, hielp mijn mentor me. Het stageprogramma 
was een succes. 

 

 

 

bijgedragen aan het behalen van onze 
duurzaamheidsdoelstellingen en de ontwikkeling 
van de communicatiekanalen van de organisatie. Het 
kader van het programma was goed aangepast aan 
het bedrijf. Bedankt dat je mee kunt doen aan het 
programma en je samen met de stagiaire kunt 
ontwikkelen. 

Photo 

 

 

 

 

 

 



2)  Het echte leren, op afstand: Stages aanpassen tijdens de Covid-19-crisis 
Context 

Higher Education Institution 

Name: Technical University of 
Košice, Slovakia 

Department: Faculty of Economics 

Website: www.tuke.sk 

 

Company 

Name: EUROCREA 

Website: http://www.eurocreamerchant.it/ 

E-mail:   info@eurocreamerchant.it 

Sector: consulting and education 

Years involved in internship programmes: 1 

Total number of interns which have been trained in the 
company: 1 

Previous involvement of company with virtual internships: 
none 

Studentenachtergrond: De stagiair is student van het 1ste jaar masteropleiding in de opleiding 
"Economie en management van het openbaar bestuur".  Ze heeft slechts een beperkte 
werkervaring, maar ze omschreef zichzelf als vastberaden, betrouwbaar persoon met een sterk 
verlangen om nieuwe dingen te leren. Ze was actief betrokken bij de samenwerking met de lokale 
gemeenschap en andere studenten.  

Stage: Vanwege COVID19 moest de stage virtueel zijn. Het was niet de eerste keuze voor een van 
de betrokken partijen. HEI, student en ook bedrijf helemaal liever in persoon stage. De virtuele stage 
is gekozen als alternatieve oplossing, maar met de visie dat zelfs virtuele stage veel kan helpen voor 
de verdere persoonlijke ontwikkeling van studenten.  

Beschrijving van de virtuele stage 

  

De uitdaging: TU Kosice werkte samen met het bedrijf tijdens het opzetten van de challenge voor 
de student.  Beiden waren het erover eens dat de uitdaging moet worden ontworpen op de manier 
die het mogelijk maakt om zelfs in de virtuele omgeving te worden bereikt.  Van de stagiair werd 
verwacht dathij zou bijdragen aan de uitvoering van verschillende Europeseprojecttaken: van de 
identificatie van de oproep tot het begrip ervan en de afronding ervan. De kern van de uitdaging 
was om autonoom de juiste hulpbron/ondersteuning voor elke taak te kunnen vinden. 

Dagplanning: De dagplanning was gebaseerd op het toegewezen werk. Stagiaire heeft het meest 
geschikte moment voor haar werk kunnen kiezen. De hoeveelheid tijd die aan elke taak werd 
besteed, hing af van de moeilijkheidsgraad van de taak en ook van de interne taken. De stage is 
tijdens de tentamenperiode gehouden, dus de stagiaire moest haar studie- en stagetaken 
harmoniseren. 

mailto:info@eurocreamerchant.it


The communication: Especially email, but also WhatsApp, Skype or Zoom have been used for mutual 
communication. 

Support: The first support has been given by university. The university tutor underwent selection 
procedure to assure that student matches company needs from the points of requested 
specialisation and language knowledge. Then tutor communicated with company to select the 
challenge. The first online meeting between company director, company mentor, university tutor 
and student has been initiated from university side. Then company started work with student on 
the regular bases using mutual discussion and consultancy. 

The online means to monitor the internship and the progress of the intern: The weekly log has 
been prepared by intern and sent to university tutor every week. The weekly log has been prepared 
by intern and consulted with mentor. As internship went very well and no problems have been 
indicated by intern or mentor, the university tutor did not interfere to mutual work. At the end the 
Report from mentor and Report from intern have been sent to university tutor.  

Middelen die aan de student worden aangeboden 

Bronnen: Thuiswerkend gebruikte de stagiaire haar eigen computer. De middelen die door het 
bedrijf werden aangeboden, waren documenten, literatuur en consultancy die nodig waren om het 
toegewezen werk te voltooien. De stagiair had toegang tot bedrijfsinformatie en kon deelnemen 
aan de bedrijfsvergaderingen. De begeleiding is ook verzorgd. De stagiair moet profiteren van 
netwerkmogelijkheden. 

Verschillen: De voltooiing van persoonlijke stage vereist ook bureauplaats en andere regelmatige 
bureauhulpmiddelen. In het geval van virtuele stage zijn deze extra middelen niet verstrekt. 

Competenties ontwikkeld tijdens de virtuele stage 
 

EntreComp competences:  

Spotting opportunities ☒ 

Creativity ☒ 

Vision ☒ 

Valuing ideas ☒ 

Ethical and sustainable thinking ☐ 

Self-awareness and self-efficacy ☒ 

Motivation and perseverance ☐ 

Mobilising resources ☒ 

Financial and economic literacy ☒ 

Mobilising others ☒ 

Taking the initiative ☐ 

Planning and management ☐ 

Coping with uncertainty, ambiguity and risk ☒ 

Working with others ☐ 

Learning through experience ☐ 



Voor de stage: De student heeft voor de stage twee vragenlijsten ingevuld. De eerste was de 
zelfevaluatie van ondernemersvaardigheden vóór de selectie van uitdagingen. De tweede gaf 
informatie over de verwachting van de student voor de stage. 

Tijdens de stage: De intern kreeg een unieke kans om een idee en concept van het 
projectmanagementproces te krijgen van mensen die al enige tijd op dit gebied werkzaam zijn, in 
een gerenommeerd bedrijf. Ze waardeerde het dat haar projectmanagementvaardigheden ook zijn 
verbeterd. De echte ervaring en praktijk were  beoordeeld zeer hoog. Daarnaast bracht de 
verbetering van de Engelse taal extra waarde met zich mee.  De mogelijkheid om deel te nemen aan 
verschillende evenementen en conferenties was verrijkend en interessant. 

Na stage: De stage interesse in het projectmanagement als optie voor het toekomstige 
beroepsleven is versterkt. Ze begrijpt nu de verscheidenheid aan werk in verband met 
projectmanagement en ze heeft zeer waardevolle informatie en vooral ervaring op dit gebied 
opgedaan. De stagiaire onderging na de stage een zelfevaluatie van ondernemersvaardigheden en 
het is gebleken dat vooral creativiteit (met innovatieve ideeën komen) en Learning from ervaring 
sterkondersteund zijn. Ook het werken onder stress is verbeterd. 

Geleerde lessen 
 

Voordelen voor stagiair: De stagiair was in staat om nieuwe vaardigheden en kennis op te doen op 
het specifieke gebied en ook ondersteuning van geselecteerde ondernemersvaardigheden. 

Voordelen voor het bedrijf:  De company evalueert Enter. mode stage als een geweldige ervaring.  
De impact was zeer positief, deze stage stelde alle bedrijfsleden in staat om een waardevolle 
ondersteuning in hun werk te hebben en gaf tegelijkertijd alle leden de mogelijkheid om hun 
mentorschapsvaardigheden te testen.  

Barrières tijdens virtuele stage: De communicatie vond plaats op verschillende platforms en via 
verschillende mediakanalen, wat de beperkingen van de virtuele communicatie met zich meebracht. 
Het bedrijf beschouwt virtuele communicatie als slechts een negatief aspect. Ze denken dat virtueel 
praten met mensen, dingen uitleggen en sommige ervaringen alleen via een scherm delen niet 
dezelfde impact heeft als persoonlijke contacten. 

De impact van virtuele stage op ondernemersvaardigheden: Over het algemeen denken zowel 
stagiair als bedrijf dat persoonlijke stages in staat steltom de ondernemersvaardigheden beter te 
ontwikkelen dan virtuele. 

Testimonials  

Student: 

"In het virtuele tijdperk van vandaag is het 
een uitdaging om vooruit te gaan, te leren 
en nieuwe dingen te doen, om in een 
nieuwe omgeving te zijn. Het aspect van 
echt contact ontbreekt.  Tijdens de stage 

Company Mentor: 

"De stage was voor ons allemaal een verrijkende en 
verrassende ervaring. Enter.Mode stage was een 
wederzijds voordeel, voor het bedrijf en voor de 
stagiair! " 



had ik de beste mentor die ik me maar kon 
wensen. Ze was de juiste definitie van een 
goede mentor - motiverend en 
ondersteunend. " 

Photos 

        

 

 
  



3) PROMISEO helpt stagiaires om de online marketing professional te worden 
 

Context 

Higher Education Institution 

Name: Technical University of 
Košice, Slovakia  

Department: Faculty of Economics  

Website: www.tuke.sk   

Company 

Name:  PROMISEO  

Website:  https://www.promiseo.sk/  

E-mail:  info@promiseo.com  

Sector:  marketing  

Years involved in internship programmes: 9  

Total number of interns which have been trained in the 
company:  27 

De stagiaire is student in haar 1e jaar bacheloropleiding in de opleiding "Finance, Banking and 
Investment".  Ze studeerde Marketing en vond dit vak tijdens het semester erg leuk dankzij de 
samenwerking met externe bedrijven. De presentaties en lezingen in samenwerking met PROMISEO 
waren erg motiverend voor haar en ze wilde meer te weten komen over de wereld van marketing.  

Stage: PROMISEO is een bedrijf met ervaring in stage en heeft een langdurige samenwerking met de 
TU Košice. Het bedrijf heeft meestal meerdere studenten gedurende het jaar en de totale stageduur 
(persoonlijk) ligt tussen de 10-12 weken. Tijdens het onderlinge gesprek tussen universiteitsdocent 
en mentor van PROMISEO is afgesproken dat ENTER. M stage duurt 14 weken en indien mogelijk in 
blended mode (persoonlijk en virtueel).  Vanwege de COVID-19 pandemie werd de stage uiteindelijk 
alleen in de virtuele modus gedaan. De universiteitsdocent en de bedrijfsmentor stelden het 
stageplan op voor aanvang van de stage. Het memorandum van overeenstemming is ondertekend 
tussen de TU Košice en PROMISEO. De processen van ENTER. M Model van stage waren nieuw voor 
PROMISEO. De universiteitsdocent legde alle stappen en documenten uit die vóór de stage moeten 
worden voorbereid. 

Description of virtual internship 
 

 

Het doel van deze stage was om te leren werken met de platformen en senior specialisten te helpen 
met het opzetten en optimaliseren, rapporteren en communiceren van Advertenties. De uitdaging 
omvatte het opzetten van uitgebreide advertenties voor de klant van het bedrijf zonder de hulp van 
een specialist in het bedrijf, inclusief het instellen van advertenties en budget. De stage omvatte een 
introductie tot de Google Ads-platforms zoals Google Display Network, Google Search Ads, YouTube-
campagnes, Google Discovery-campagnes, Strossle-campagnes en anderen. De stagiaire kon in een 
online marketingomgeving leren hoe hij advertenties in Google Ads kon instellen en actief kon 
deelnemen aan de voorbereiding ervan. De situatie als gevolg van Covid-19 stond niet toe om elkaar 
persoonlijk te ontmoeten.  Communicatie werd verzorgd door online platforms zoals e-mail en MS 



TEAMS. Het bedrijf organiseerde veel videogesprekken en de stagiair woonde ook twee openbare 
webinars van PROMISEO bij. De aanwezigheid van PROMISEO YouTube-kanaal met korte webinars 
hielp ook om de breedheid van online marketing als onderwerp van studie te behandelen.  

 

Middelen die aan de student worden aangeboden 
 

Tip: U kunt de onderstaande informatie gebruiken en uw tekst in alinea's structureren met behulp van ondertitels.  

 

Office space: ☐ 

Computer: ☐ 

Network opportunities: ☒ 

Stationary: ☐ 

Telephone: ☐ 

Mentoring: ☒ 

Training: ☒ 

Access to company information: ☒ 

Participation in team meetings: ☐ 

Other: ____________ 

Omdat de stage online moest worden afgerond, moesten alle    oorspronkelijk geplande 
activiteiten door directe deelname aan het bedrijf  worden geannuleerd. PROMISEO  trainde de 
stagiair om  deze uitdaging aan te kunnen. De  doorlopende begeleiding heeft een goed deel 
uitgemaakt van de stage.   De stagiaire heeft de dagelijkse werkroutine  van een online marketing 
professional ervaren,  eerst door het opstellen van een hele online marketing strategie en later  
door de  uitvoering ervan   

Competenties ontwikkeld tijdens de virtuele stage 
 

Tip: U kunt de onderstaande informatie gebruiken en uw tekst in alinea's structureren met behulp van ondertitels.  

EntreComp competenties:  

Spotting opportunities ☒ 

Creativity ☒ 

Vision ☐ 

Valuing ideas ☐ 

Ethical and sustainable thinking ☐ 

Self-awareness and self-efficacy ☒ 

Motivation and perseverance ☒ 

Financial and economic literacy ☒ 

Mobilising others ☐ 

Taking the initiative ☒ 

Planning and management ☒ 

Coping with uncertainty, ambiguity and risk ☐ 

Working with others ☐ 

Learning through experience ☐ 



Mobilising resources ☐ 

Tijdens de stage zijn de volgende competenties ontwikkeld: 

Planning en beheer via twee online webinars - "Google ads basic" en "2020 vs 2021 op sociale 
netwerken".  Het verbeterde ook het strategisch denken van de  student. Het nemen van  initiatiefen 
het spotten van kansen werden ontwikkeld door onafhankelijk werk aan campagne.  De 
voorbereiding op de zoekcampagne ondersteunde  haar creativiteit en ook  haar  kritische denken. 
De  financiëleeneconomische geletterdheid van de stagiaire ontwikkelde zich door middel van 
campagnebudgetvoorbereiding. De stagiair toonde ook de motivatie en het doorzettingsvermogen 
toen de 14-weekse  stage vroeg om een goede balans te behouden tussen studie- en 
stagetaken. Zelfontwaringen zelfefficiëntie  is ook verhoogd. 

Lessons learned 
 

 

De stagiaire bevestigde de hoge welwillendheid van haar stage. Ze verwierf zowel theoretische als 
praktischekennis en gebruikteze.  Tijdens de stage ontwikkelde ze  haar  creativiteit en vermogen 
om ideeën te presenteren. Het internship gaf haar vertrouwen en moed.  Het enige negatieve  
aspect was dat ze vanwege de pandemiemaatregelen niet rechtstreeks op het hoofdkantoor van het  
bedrijf kon  werken. PROMISEO omschreef  de stagiair als een slimme student. Om haar in  het 
bedrijfsteam te hebben, hielp veel met gemakkelijk te doen  en  repetitieve taken. Het bedrijf is 
dankbaar dat ze de kans hebben gehad om stage te lopen. Niet alleen de stagiair, maar PROMISEO 
heeft ook veel ervaring opgedaan. 

Testimonials  

Student: 

"Dankzij de PROMISEO stage heb ik een 
branche gevonden waar ik van geniet en 
waar ik in de toekomst graag meer aandacht 
aan wil besteden." 

 

Company Mentor: 

"Het hebben van een stagiaire als Annamaria 
moedigde ons aan om meer met stagiaires te werken 
en meer open te staan voor dergelijke studenten. We 
hebben veel workshops en webinars gedaan, maar 
om drie maanden stage te lopen heeft dit alles naar 
een hoger niveau geteist." 

 

Foto’s 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Het plannen van een Educatief Europees Project 
Context 

 

Higher Education Institution 

Name: Pegaso Online University 

Department: Faculty of Humanities 

Website: www.unipegaso.it 

 

Company 

Name: ASTRA - Association for innovation and 
development 

Website: www.astra-ngo.sk 

E-mail: astra@astra-ngo.sk 

Sector: HEI students training and orientation 

Years involved in internship programmes: 1 

Total number of interns which have been trained in the 
company: 2 

Previous involvement of company with virtual internships: 
0 

Davide is een 24-jarige student, hij heeft een bachelor in Onderwijs- en Opleidingswetenschappen 
en studeert momenteel om een master in pedagogiek te behalen. Davide heeft een eerdere 
werkervaring met personen met een lichamelijke beperking, maar op dit moment is hij volledig 
toegewijd aan het voltooien van zijn academische studie, met als doel om na zijn master als 
pedagoog te werken. 

Vanwege de COVID-19-pandemie heeft de Pegaso Online University studenten de mogelijkheid 
gegeven om een projectwerk te realiseren (met de hulp van hun professoren) ter vervanging van de 
curriculaire "face-to-face" stages die zijn onderdrukt om de kans op besmetting te beperken. 
Studenten kregen echter de mogelijkheid om hun stage in virtuele modus uit te voeren en daarom 
was het mogelijk om Davide alleen in de afstandsmodus op te nemen in de pilot-experimenten van 
het Entermode-model. 

Beschrijving van de virtuele stage 
 

De uitdaging kwam voort uit een concrete behoefte van de gastorganisatie en werd onafhankelijk 
bedacht door de business mentor en vervolgens besproken in een online bijeenkomst waarin de 
deelname van de student was opgenomen. Het belangrijkste bedrijfsdoel van ASTRA is 
projectplanning en -beheer. Daarom was de uitdaging gericht op het opstellen van het ontwerp-
projectvoorstel, inclusief projectachtergrondbeschrijving, tijdsplan, beschrijving van 
basisprojectactiviteiten, budget en eenvoudig verspreidingsplan gericht op het volgende 
onderwerp: persoonlijke veerkracht van HEI-studenten en pas afgestudeerden.   

http://www.astra-ngo.sk/


Het bedrijf ontmoette Davide en de andere stagiaire (Nicole, ook ingeschreven aan de Pegaso Online 
University) elke dinsdag tijdens de wekelijkse beoordelingsvergadering, waar taken en opdrachten 
voor de volgende week werden besproken en activiteiten van de vorige week werden geëvalueerd. 
Indien nodig werden corrigerende maatregelen genomen. De stagiaires hadden elke vrijdag 
ondersteuningsgesprekken met de facilitator. Naast de regelmatig geplande gesprekken, waarbij de 
stagiaires de gelegenheid hadden om daar hun mening, suggesties, twijfels of verzoeken kenbaar te 
maken, werd de ondersteuning gedurende de hele stage aan stagiaires geboden. Ze kunnen de 
mentor van het bedrijf of de facilitator op elk gewenst moment bereiken via e-mail of 
videoconferentie. In totaal werden er 4 wekelijkse reviews en 4 bijeenkomsten met de facilitator 
gehouden tijdens de stage. Op basis van de afgesproken Gantt-grafiek van de stage werd een laatste 
gesprek gehouden voor discussie over de stage en de outputs.  

Middelen die aan de student worden aangeboden 
 

De wijze van uitdagingsontwikkeling werd niet beïnvloed door de virtualiteitsvoorwaarde. Het 
bedrijf heeft alle nodige informatie verstrekt voor de ontwikkeling van de uitdaging, door 
voortdurende mentormogelijkheden te bieden en te netwerken met de andere stagiair die dezelfde 
uitdaging heeft aangepakt, maar natuurlijk met een andere focus.  

Competenties ontwikkeld tijdens de virtuele stage 

EntreComp competenties:  

Spotting opportunities ☒ 

Creativity ☒ 

Vision ☒ 

Valuing ideas ☐ 

Ethical and sustainable thinking ☒ 

Self-awareness and self-efficacy ☐ 

Motivation and perseverance ☐ 

Mobilising resources ☐ 

Financial and economic literacy ☐ 

Mobilising others ☐ 

Taking the initiative ☒ 

Planning and management ☒ 

Coping with uncertainty, ambiguity and risk ☐ 

Working with others ☒ 

Learning through experience ☐ 

Volgens de zelfbeoordelingstest van Davide heeft het Entermode-model hem geholpen om 
verschillende ondernemerscompetenties te ontwikkelen. Het stageplan was vooral gericht op het 
versterken van vier capaciteiten (namelijk: Planning en Management, Visie, Financiële en 
Economische Geletterdheid en Initiatief nemen), maar zoals eerder vermeld, had de student de 
mogelijkheid om zijn werk te delen met een andere student en een geïntegreerde output met haar 
en met de bedrijfsmentor te plannen. Dankzij deze kans en het serious game vond hij dat hij zijn 
ervaring in verschillende andere competenties, zoals: Kansen spotten, Creativiteit, Ideeën 
waarderen, Ethisch en Duurzaam Denken en Werken met Anderen, sterk heeft verrijkt. Hij had 



echter niet het gevoel dat hij zijn vaardigheden in financiële geletterdheid had verbeterd, zelfs niet 
als het nodig was volgens zijn zelfbeoordelingstest.  

Geleerde lessen 
 

Tip: U kunt de onderstaande vragen gebruiken en uw tekst in alinea's structureren met behulp van ondertitels 

 

- Which benefits did the virtual internship offer to the 
student and the company? 

- Which barriers did you encounter during the virtual 
internship? 

- Did the virtual internship have a bigger or smaller impact on 
the students and the development of his/her entrepreneurial 
skills? 

Volgens de zelfevaluatietools en het rondetafelgesprek dat we aan het einde van de stage hadden, 
kunnen we verschillende elementen noemen met betrekking tot de geleerde lessen voor de 
studenten, het bedrijf en ook voor de HEI. 

Deze stage was ASTRA's eerste internationale ervaring online. Een van de belangrijkste bevindingen 
was dat het vrijwel net zo effectief kan worden gedaan als persoonlijk, hoewel het face-to-face 
contact enige extra waarde kan opleveren, zoals multicultureel aspect en dichter bij het dagelijkse 
werkleven in het gastbedrijf komen. Bovendien was het bedrijf van mening dat internationale stage 
zelfs in de virtuele stemming kan werken, rekening houdend met incubatieproblemen, vooral 
wanneer er niet-vloeiende Engelssprekende mentoren en studenten zijn. Dit laatste probleem moet 
worden opgelost in de beginfase van de stage, waarin zowel student als mentor elkaar moeten leren 
kennen en goed moeten afstemmen, ook in termen van snelheid om het wederzijdse vermogen om 
elkaar te begrijpen te garanderen.  Hetonderwerp van het project dat Davide moest voorbereiden 
was vooral voor hem zeer verrijkend, gezien zijn vakgebied. Hij had de kans om er dieper op in te 
gaan en onderlinge verbanden te vinden, die hem in zijn proefschrift konden helpen. In het bijzonder 
leerde hij hoe hij de Gantt-grafiek moest bouwen, de projectactiviteiten en het eenvoudige budget 
moest plannen op basis van de geplande projectactiviteiten. Daarnaast verbeterde Davide zijn 
vermogen in samenwerking met anderen en leerde hij hoe hij sommige tools kon gebruiken voor de 
virtuele samenwerking (bijv. Google Drive en Trello). Hij verbeterde ook enigszins zijn vermogen om 
zijn gedachten en meningen in het Engels te uiten, ondanks de virtuele omgeving. Toen beide 
studenten zich de voordelen realiseerden van het samenwerken in ideation en in de uitvoering van 
de projectactiviteiten, droegen ze beiden mooi bij aan het oplossen van de uitdaging. Samen met 
zijn collega Nicole konden ze creatief zijn en vrij originele benaderingen gebruiken (ze bereidden de 
podcast, projectenquête, enz.) voor. Davide verbeterde zijn interpersoonlijke vaardigheden en 
leerde hoe hij om hulp kon vragen, wanneer dat nodig was. Hij werd gedwongen om de 
voorbereiding van een begroting en Gantt grafiek onder ogen te zien, die hij vreesde maar aan het 
eind met succes veroverde. Hij leerde werken met nieuwe tools (zoals hierboven beschreven) en 
platforms en over het belang van deadlines halen. Davide heeft lichte problemen met uitdrukken 
wanneer hij iets niet volledig begreep, wat dan tot uiting komt in zijn werk. Het kan zijn beïnvloed 
door het ontbreken van het persoonlijke contact en de virtuele omgeving die ze gebruikten. Echter, 
zodra de communicatiekanalen waren opgericht, verliep alles soepel, met de steun van de 
facilitator. 



 

5) De keuze van de universitaire cursus: technische kenmerken en 
persoonlijke neigingen 
Context 

Higher Education Institution 

Name: Pegaso Online University 

Department: Faculty of Humanities 

Website: www.unipegaso.it 

 

Company 

Name: Servizi Universitari Srl 

Website: www.unipegasotorino.it 

E-mail: Claudia.pintus@unipegaso.it 

Sector: HEI students training and orientation 

Years involved in internship programmes: 1 

Total number of interns which have been trained in the 
company: 3 

Previous involvement of company with virtual internships: 
0 

Giovanna is een 35-jarige studente, ze heeft een bachelor in Onderwijs- en 
Opleidingswetenschappen en studeert momenteel om een master in pedagogiek te behalen. 
Giovanna heeft een brede onderwijservaring die periodes van studie in het buitenland omvat, ze 
heeft de kwalificatie als maatschappelijk werker behaald en werkt momenteel bij de gemeente 
Milaan. 

Vanwege de COVID-19-pandemie heeft de Pegaso Online University studenten de mogelijkheid 
gegeven om een projectwerk te realiseren (met de hulp van hun professoren) ter vervanging van de 
curriculaire "face-to-face" stages die zijn onderdrukt om de kans op besmetting te beperken. 
Studenten kregen echter de mogelijkheid om hun stage in virtuele modus uit te voeren en daarom 
was het mogelijk om Giovanna alleen in de afstandsmodus op te nemen in de pilot-experimenten 
van het Entermode-model. 

Beschrijving van de virtuele stage 
 

De uitdaging kwam voort uit een concrete behoefte van de gastorganisatie en werd onafhankelijk 
bedacht door de business mentor en vervolgens besproken in een online bijeenkomst met de 
deelname van de academische mentor en van de student. Het belangrijkste bedrijfsdoel van Servizi 
Universitari Srl is het begeleiden van studenten bij de keuze van het universitaire opleidingstraject, 
het begeleiden van hen tijdens hun studieperiode en het bieden van administratieve ondersteuning. 
Daarom was de uitdaging om het bedrijf een interviewprotocol te bieden dat het bedrijf kan 
gebruiken om studenten na de middelbare school beter te oriënteren op het juiste studiegebied, op 



basis van zowel hun persoonlijke houding, hun vaardigheden als hun carrièredoelstellingen en 
ambities.   

Na de uitdaging in detail te hebben gedefinieerd en de manier te hebben omkaderd waarop de 
acceptatie van de uitdaging zou hebben geleid tot de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden 
van de student in het licht van het resultaat van de eerste zelfbeoordelingstest, werd de Gantt van 
activiteiten gedefinieerd voor de gehele duur van de stage. Het activiteitenschema werd bepaald 
door wekelijkse in plaats van dagelijkse deadlines vast te stellen, waardoor de student haar tijd beter 
kon inrichten, zelfs met het oog op haar werkverplichtingen. 

Deze stage werd continu ondersteund door de bedrijfsmentor en academische tutor. De studente 
ontmoette de bedrijfsmentor, al was het maar voor een korte update van haar activiteiten, wekelijks 
en op aanvraag indien nodig. Tegelijkertijd werd een WhatsApp-groep opgericht met de 
academische tutor en de bedrijfsmentor, om het succes van de stage te garanderen door middel 
van een punctuele en onmiddellijke communicatie, ook met betrekking tot de noodzakelijke 
vervullingen voorzien door het Entermode-model (verzending van de vragenlijsten en logboeken, 
respect voor de schema's en oplossing van eventuele kritieken). Naast het canonieke gebruik van e-
mail en de eerder genoemde WhatsApp-groep, gebruikten de bedrijfsmentor en de academische 
tutor het G-Meet-platform om callconferenties te creëren waarin ze zich niet alleen beperkten tot 
de discussie over aspecten die inherent zijn aan de uitdaging, maar een empathische en 
participatieve relatie creëerden die de discussie over actuele kwesties die ons allemaal tijdens de 
pandemie betroffen (zoals isolatie) bevorderde , behoefte aan vrijheid, overbelasting van werk, ecc).  

Middelen die aan de student worden aangeboden 
 

De wijze van uitdagingsontwikkeling werd niet beïnvloed door de virtualiteitsvoorwaarde. In ieder 
geval zou de student het bureauonderzoek hebben uitgevoerd en op dezelfde manier de juiste 
oplossing hebben geproduceerd, zelfs als de ervaring in face-to-face-modus was gedaan. De face-
to-face-modus zou echter een betere kennis van de eindgebruiker van het werk van de student 
hebben bevorderd, waardoor de mogelijke effectiviteit van het werk dat misschien op een betere 
manier zou zijn gekalibreerd, zou zijn toegenomen. 

Het bedrijf heeft alle nodige informatie verstrekt voor de ontwikkeling van de uitdaging, door 
voortdurende mentormogelijkheden te bieden en te netwerken met andere stagiaires die zich 
hebben beziggehouden met kwesties die verbonden zijn met het doel van Giovanna's stage. Meer 
in detail was Giovanna's stage contextueel voor twee andere stages die de taak hadden om de 
communicatiestrategie die moest worden gebruikt om Giovanna's output over te dragen aan 
verschillende soorten studenten, hen te helpen de juiste studierichting te kiezen en de juiste keuze 
te maken tussen online universiteit en traditionele face-to-face universiteit. 

 

Competenties ontwikkeld tijdens de virtuele stage 
  



Spotting opportunities ☐ 

Creativity ☐ 

Vision ☐ 

Valuing ideas ☒ 

Ethical and sustainable thinking ☒ 

Self-awareness and self-efficacy ☐ 

Motivation and perseverance ☐ 

Mobilising resources ☐ 

Financial and economic literacy ☐ 

Mobilising others ☐ 

Taking the initiative ☐ 

Planning and management ☐ 

Coping with uncertainty, ambiguity and risk ☐ 

Working with others ☒ 

Learning through experience ☐ 

Volgens de zelfevaluatietest van Giovanna heeft het Entermode-model haar geholpen om alle 
ondernemerscompetenties te ontwikkelen. Het stageplan was vooral gericht op het versterken van 
twee capaciteiten (namelijk: Ethisch en Duurzaam denken en Waarderen van Ideeën), maar zoals 
eerder vermeld, had de student de mogelijkheid om haar werk te delen met andere studenten en 
een geïntegreerde output met hen en met de bedrijfsmentor te plannen. Dankzij deze kans en het 
serious game vond ze dat ze haar ervaring in verschillende taken en competenties sterk heeft 
verrijkt. 

Geleerde lessen 
 

Volgens de zelfevaluatietools en het rondetafelgesprek dat we aan het einde van de stage hadden, 
kunnen we verschillende elementen noemen met betrekking tot de geleerde lessen voor de 
studenten, het bedrijf en ook voor de HEI. 

Het bedrijf vermeldde dat ze dankzij Entermode de mogelijkheid hadden om hun vermogen op het 
gebied van mentoring en incubatie te verbeteren. Ze vonden dat ze de manier waarop ze het meeste 
uit stagiaires proberen te halen verbeterden door hen de kans te geven een specifieke uitdaging in 
autonomie op te lossen. Verder besprak de bedrijfsmentor de uiteindelijke output van de student 
met middenmanagers en andere medewerkers, en ze zeiden dat ze het binnenkort zullen testen in 
hun dagelijkse activiteiten.  

De studente vertelde dat de pilot experimenten haar de mogelijkheid gaven om haar ondernemende 
geest en capaciteiten te verrijken die meestal niet gerelateerd waren aan haar vakgebied, aangezien 
pedagogen niet eens gewend zijn aan ondernemende termen en doelstellingen.   

Zowel de student als het bedrijf vermeldden dat virtuele stages waarschijnlijk het meest effectieve 
hulpmiddel zijn om een ervaring te bieden die in de toekomst kan worden gebruikt om studenten 
voor te bereiden op vacatures, aangezien het beheren van een online werkpositie een vaardigheid 
zal zijn waar bedrijven de komende jaren naar zullen zoeken. Daarom kunnen we zeggen dat werken 



op afstand, in plaats van een barrière te vormen, kan worden beschouwd als een toegevoegde 
waarde om ondernemersvaardigheden te bevorderen. 

Het enige dat alle betrokken partijen als mogelijke kritiek noemden, is het incubatieproces. De 
student en de mentor waren het erover eens dat het als de belangrijkste fase van de stage moet 
worden behandeld en heel zorgvuldig moet worden aangepakt. Ze noemden dat de docent van de 
HEI een actieve rol zou moeten spelen in het begin van de incubatiefase, waarbij zowel een culturele 
brug tussen theorie en praktijk als een duidelijke uitleg van alle activiteiten en documenten die 
moeten worden ingevuld om te slagen in het Entermode-stagemodel, moeten worden geboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Ontwikkel jezelf door een spel te ontwikkelen! 
Context 

Higher Education Institution 

Name: University of Ioannina 

Department: Computer Science 
and Engineering 

Website: 
https://www.cs.uoi.gr/?lang=en 

Company 

Name: Tenebra Studios 

Website: https://www.tenebrastudios.com/ 

E-mail: info@tenebrastudios.com 

Sector: Programming / Game development 

Years involved in internship programmes: 4 

Total number of interns which have been trained in the 
company: 10 

Previous involvement of company with virtual internships: 2 

De stagiair was een niet-gegradueerde student (laatste jaar) van de afdeling Informatica en 
Engineering van de Universiteit van Ioannina. 

Tenebra Studios ontving de student op een virtuele stage vanwege de Covid-19-pandemie. Het doel 
van de stage was om de student te helpen een idee te krijgen van hoe een professioneel 
gameontwikkelingsbedrijf werkt, snel ontwikkelingstraject en basisprincipes in gameontwikkeling te 
leren. 

 

Het bedrijf bood de student, de heer Kelemidis, na afloop van de stage de mogelijkheid tot 
medewerking. 

 

Beschrijving van de virtuele stage 
 

Tenebra Studios is een gameontwikkelings- en lokalisatiebedrijf dat samenwerkt met wereldwijd 
toonaangevende bedrijven in de game-industrie. De uitdaging met de studenten was om hem te 
helpen een idee te krijgen van hoe een professioneel gameontwikkelingsbedrijf werkt, fast track-
ontwikkeling te leren en Unity3D-omgeving en C # -basisprincipes in gameontwikkeling te leren. 
Het doel was om een klein avonturenspel te maken / ontwikkelen in de stijl van oude Sierra-
spellen met een tekstparser. De stagiair werkte samen met zijn mentor om het doel te bereiken 
met behulp van ook een online tutorial over gameontwikkeling. 

 
Middelen die aan de student worden aangeboden 
 

https://www.cs.uoi.gr/?lang=en
https://www.tenebrastudios.com/
mailto:info@tenebrastudios.com


Omdat dit een virtuele stage was, waren de belangrijkste gebruikte bronnen internettoegang, 
computers, toegang tot documenten, toegang tot online tools en software. 

 

 

Competenties ontwikkeld tijdens de virtuele stage 
  

Spotting opportunities ☐ 

Creativity ☒ 

Vision ☒ 

Valuing ideas ☐ 

Ethical and sustainable thinking ☐ 

Self-awareness and self-efficacy ☐ 

Motivation and perseverance ☐ 

Mobilising resources ☐ 

Financial and economic literacy ☐ 

Mobilising others ☐ 

Taking the initiative ☐ 

Planning and management ☐ 

Coping with uncertainty, ambiguity and risk ☐ 

Working with others ☐ 

Learning through experience ☐ 

Door middel van een deskreie naar verschillende oplossingen voor UI-UX ontwikkeling kon de 
student zijn Creativiteit en Visie ontwikkelen met betrekking tot besluitvorming in UI-UX 
ontwikkeling. Door het ontwikkelen van een klein avonturenspel in de stijl van oude Sierra-spellen 
met een tekstparser was de student in staat om verschillende vaardigheden in probleemoplossing, 
timemanagement en oplossingsidentificatie te combineren. 

 

Geleerde lessen 
 

De student stond voor een doel dat de productie van daadwerkelijk werk eiste. Op deze manier kon 
hij waardevolle ervaringen opdoen en zijn vaardigheden en kennis verder ontwikkelen. 

Virtuele stages zijn een zeer goed alternatief om studenten te helpen competenties te ontwikkelen 
en vaardigheden en kennis in de programmeer- / gameontwikkelingssector te verbeteren. 

 

 

Testimonials  

 

Student: Company Mentor: 



Het werken met een ervaren professional op 
het gebied van spelontwikkeling en het 
verwerven van kennis over het proces en 
tools door zijn begeleiding en mentorschap 
was een lonende ervaring. 

 

 

 

Door stages te implementeren die studenten de 
mogelijkheid bieden om daadwerkelijk werk te 
produceren, kunnen de stagiaires iets waardevols 
opdoen en hun kennis verder bevorderen.  

 

Goede samenwerking tussen de mentor en de 
stagiair. Alles werkte als een trein en de stagiair was 
uiteindelijk erg enthousiast. 

 

Photos 

 

 

 

University students (Kelemidis S. )-------Company Mentors (Tenebra Studios) 

 

 

 

 

 



7) Virtuele stages als een manier om sociale NGO's te ondersteunen en de 
competenties van studenten te vergroten. 
Context 

Higher Education Institution 

Name: University of Ioannina 

Department: Department of Early 
Childhood Education 

Website: https://www.uoi.gr/ 

 

Company 

Name: Istituto dei Sordi di Torino (IST) (Turin Institute for the 
Deaf) 

Website: https://www.istitutosorditorino.org/ 

E-mail: info@istitutosorditorino.org 

Sector: Non-profit 

Years involved in internship programmes: 2 

Total number of interns which have been trained in the 
company: 2 

Previous involvement of company with virtual internships: 
none 

De stagiair was een niet-gegradueerde student (5e jaar) van de afdeling Voor- en Vroegschoolse 
Educatie van de Universiteit van Ioannina 

Het Turijnse Instituut voor Doven ontving de student op een virtuele stage vanwege de Covid-19-
pandemie, die haar de mogelijkheid wilde bieden om bij te dragen aan het beheer en de verspreiding 
van sociale media. 

 

 

Beschrijving van de virtuele stage 
 

Het Instituut voor Doven in Turijn was bereid een nieuw Erasmus-project uit te voeren met betrekking 
tot de volledige financiële inclusie van d/Dove bankklanten. De uitdaging voor de stagiair was om 
een verspreidingsstrategie te ontwerpen om een manier te vinden om de betrokken doelgroepen 
beter te benaderen, zoals: dove volwassenen, bankpersoneel, volwassen opvoeders die met dove 
mensen en belanghebbenden werken. 

De stagiaire deed een deskreportage om passende manieren te vinden om dove volwassenen en 
geïnteresseerden te benaderen en te motiveren om deel te nemen aan het project, om de 
doelstellingen en resultaten van het project te presenteren en een kort verslag te schrijven. De 
stagiaire begon ook met de implementatie van de verspreiding door het plaatsen op de 
verspreidingskanalen van het Turijns Instituut voor Doven. 

https://www.istitutosorditorino.org/
mailto:info@istitutosorditorino.org


Omdat het een virtuele stage was, ontmoetten de mentor en de stagiair elkaar online met behulp 
van videoconferentietools en hun samenwerking werd ondersteund via e-mail. De stagiair nam ook 
deel aan teamvergaderingen. Ondanks de beperkingen die het virtuele karakter van de stage stelt, 
werkten de mentor en de studenten dagelijks samen om werk te organiseren. 

 

Middelen die aan de student worden aangeboden 
 

Omdat dit een virtuele stage was, waren de belangrijkste gebruikte middelen internettoegang, 
computers, software, toegang tot documenten, toegang tot sociale media en andere 
verspreidingskanalen van de gastorganisatie. 

 

Competenties ontwikkeld tijdens de virtuele stage 
 

  

Spotting opportunities ☒ 

Creativity ☒ 

Vision ☐ 

Valuing ideas ☒ 

Ethical and sustainable thinking ☐ 

Self-awareness and self-efficacy ☐ 

Motivation and perseverance ☐ 

Mobilising resources ☐ 

Financial and economic literacy ☐ 

Mobilising others ☐ 

Taking the initiative ☐ 

Planning and management ☒ 

Coping with uncertainty, ambiguity and risk ☐ 

Working with others ☐ 

Learning through experience ☐ 

De studenten deden deskreed onderzoek naar manieren om dove volwassenen en geïnteresseerden 
te benaderen en te motiveren om deel te nemen aan het project en manieren om de doelstellingen 
en resultaten van het project te presenteren. Als output schreef ze een kort verslag. De stagiaire 
voerde ook de verspreidingsstrategie uit door op de verspreidingskanalen van de gastorganisatie te 
posten. Door deze acties kon ze de volgende competenties ontwikkelen:  Ideeën en kansen,  
Creativiteit; Planning en beheer. 

 

Geleerde lessen 
 

 

De stagiaire gaf nieuwe perspectieven aan de gastorganisatie. 



Ze kreeg de kans om haar kennis op sociale media te gebruiken tijdens haar stage, vaak ten voordele 
van de sociale aanwezigheid van de gastheer. 

De stagiair zorgde voor een extra set handen die de gastorganisatie hielp om doelen te bereiken en 
projecten af te ronden. 

De stage bood de huidige medewerkers van de gastheer de mogelijkheid om contact te maken met 
de stagiaire, haar virtueel te ontmoeten, met haar te praten en haar uiteindelijk te begeleiden. 

 

Testimonials  

 

 

Student: 

Ik was altijd enthousiast om nieuwe 
gebieden van marketing en verspreiding te 
leren. Ik kreeg de kans om mijn kennis op 
sociale media te gebruiken en uit te breiden 
en de organisatie vertrouwde me op het 
verbeteren van de sociale aanwezigheid. Als 
gevolg hiervan steeg de Facebook-pagina 
van het project met honderden na mijn 
bijdrage. 

 

 

 

Company Mentor:  

Het trekken van perspectief van iedereen buiten uw 
branche, team of dagelijkse activiteiten is vaak 
verrassende inspiratie. Goed uitgevoerde 
stageprogramma's zijn geen uitzondering. Het 
binnenhalen van studenten die uw bedrijf niet elke 
dag van binnenuit zien, biedt een kans voor nieuwe 
perspectieven op uw bedrijf, strategieën en plannen. 
Om deze potentiële voordelen te maximaliseren, 
moet u stagiaires betrekken bij brainstormsessies en 
hen aanmoedigen om hun stem te laten spreken in 
vergaderingen. Het bijwonen van brainstorms is vaak 
een favoriet onder stagiaires, dus het is een win-win 
voor beide partijen. 

 

Foto 's 
 

Voeg 1-2 foto's toe voor het verhaal. Bijvoorbeeld snapshot van één online meeting etc.  

Als u foto's van personen bijvoegt, zorg er dan voor dat u een schriftelijke toestemming hebt om hun foto's te gebruiken 
voor publicatie 
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