
 

Nieuwsbrief 

Vol.1. No.1. 

Het algemene doel van de projectinitiator, alsmede van de partneruniversiteiten, is 

om meer concurrerend te worden, wat kan worden bereikt door middel van een 
aantrekkelijk onderwijsaanbod  van hoge kwaliteit,  dat meetbaar is aan het aantal 

succesvolle werkende afgestudeerden. Door studenten te onderwijzen in de 
ontbrekende leervaardigheden als onderdeel van hun curricula, zullen hogeronder-

wijsinstellingen hen voorbereiden op de arbeidsmarkt en hen ook in staat stellen 
om een geweldige arbeidskracht te worden, die geen enkele moeite heeft met het 

invullen van effectief opgedragen taken op zijn werkplek. Dit zal helpen bij het 
verbeteren van de concurrentiepositie van de lokale en regionale bedrijven, wat zal 

leiden tot nationale economische groei en zal resulteren in een meer concurrerend 
Europa. 

Samenvatting van het project  

Activiteiten tot nu toe 

LELLE Glossary is ontstaan tijdens de kick-off bijeenkomst die is gehouden op 14 en 

15 december 2015 in Nagykanizsa, Hongarije met 5 partners uit 4 verschillende 
landen die het gehele traject en de belangrijke stappen in het project besproken 

hebben. 
 

Drie kernvaardigheden - managen van het leerproces, kritisch denken en het 
oplossen van problemen - werden gedefinieerd als cruciale vaardigheden om       

afgestudeerden voor te bereiden op de arbeidsmarkt. 
 

Onderzoek in twee stappen: 
1. Overzichtskaart: het verzamelen van contacten van niet-educatieve,  

 onderwijs-  en trainingsorganisatie over de hele wereld. 
2. Op basis van het gestandaardiseerde onderzoeksplan werden international 73 

diepgaande onderzoeken opgezet om good practices te verzamelen om       
zodoende de drie basisvaardigheden te bereiken en te verdiepen. 

Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese    

Commissie.  

Deze publicatie (communicatie) geeft enkel de mening van de 

auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk 

worden gehouden voor het gebruik dat wordt gemaakt van de 

hierin opgenomen informatie. 
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Het innovatieve karakter van het project blijkt uit drie belangrijke doelstellingen.  

Ten eerste de uitwerking van de profileringscriteria die de leervaardigheden meten 
van studenten die in het hoger onderwijs instromen. 

Ten tweede de modules over de ontwikkeling van leervaardigheden, ingebouwd in de 
bestaande curricula van instellingen voor hoger onderwijs. 

En ten derde het vervaardigen van de Lelle Kit, dat een kant-en-klaar pakket zal 
worden, bestaande uit verschillende materialen die kunnen worden toegepast en dat 

overal in Europa beschikbaar zal zijn. 
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