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De training, Train de leraren, was voor      

universitair docenten om de methodologie van 

de drie vaardigheden te verwerven. Het doel 

van de training was om docenten in staat te 

stellen om problemen op te lossen, kritisch te 

denken en het beheer van het eigen    

leerproces in te bouwen in de aangeleerde 

syllabi. 

Training train de leraren –  
oktober 2016 

In het eerste semester namen 53 eerstejaars 

studenten deel aan het onderzoek. Het 

onderwerp was bedrijfscommunicatie (één 

cursus, maar 5 verschillende modules). 

Tijdens het semester werden coaching en 

mentoring aan de studenten aangeboden en 

ze hadden de mogelijkheid om een track in 

hun ‘learning portfolio’ bij te houden en 

beschouwende ingangen te ontvangen met 

betrekking tot hun ontwikkeling. 

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 informative 
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Transnationale bijeenkomst op de campus van 
de Open Universiteit Heerlen – februari 2017 

De LELLE partners hadden hun 2e transnatio-

nale bijeenkomst in Nederland. Deze werd 

georganiseerd door één van de projectpart-

ners, de Open Universiteit. Tijdens de twee 

dagen hebben de partners,  naast veel pro-

ject gerelateerde zaken,  de gedeeltelijke re-

sultaten van profilering en de ontwikkeling 

van vaardigheden van studenten besproken 

en hebben ze de overeenkomsten en 

verschillen vergeleken van de Hongaarse en 

Poolse pilot periode. Op basis van de feed-

back over de opleiding en het lesmateriaal, 

zijn de partners ermee akkoord gegaan dat 

ze op deze manier de ideeën ontwikkelen en 

inbouwen in de LELLE Kit. Toekomstige 

gebeurtenissen zoals de organisatie van de 

regionale conferenties, het zomerkamp en de 

internationale conferentie, werden eveneens 

besproken.  
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In het tweede semester deden 66        

studenten het eerste deel van de         

profilering, momenteel nemen zij deel aan 

3 cursussen (Bedrijfsaspecten van   

verantwoordelijkheid, Hotelmanagement 

en Reisbureaumanagement) waar hun 

vaardigheden probleemoplossen en 

kritisch denken erop gericht waren te 

worden ontwikkeld samen met een privé 

coach die hielp en feedback gaf over hun 

vordering in het leerproces. 

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 informative 
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Er was een posterpresentatie van het LELLE project op 16 maart 2017 voor onderzoekers, 

docenten, hoogleraren en mensen uit de praktijk aan de Open Universiteit Nederland. 

OUNL Onderzoeksdag – maart 2017 

LELLE @ de 7de jaarlijkse World Learning Summit 

2017 Noorwegen 

Het LELLE (Let’s Learn how to Learn) projectteam dient een 8-pagina’s tellende paper en 

een workshop paper in voor de komende World Learning Summit 2017, 6 juni - 10 juni in 

Kristiansand, Noorwegen. Het thema van dit jaar ‘Smart Universities’, biedt een uitstekend 

platform voor onderzoekers, wetenschappers, praktijkmensen en deskundigen uit alle sec-

toren om te starten met een discussie over de toekomst van leren en onderwijs. Het LELLE 

team zal haar projectbevindingen presenteren en spreken over het gebrek aan vaardigheid 

bij onze huidige afgestudeerden. Verder zal het  projectteam ook spreken over methoden 

voor het ontwikkelen en evalueren van de drie belangrijkste vaardigheden, dat wil zeggen 

kritisch denken, het oplossen van problemen en het beheer van het eigen leerproces. 
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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 informative 
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Projectpartners 

University of Pannonia 

www.uni-pannon.hu 

The Open University  

of Netherlands 

www.ou.nl 

BEST Institut für berufsbezogene 

Weiterbildung und 

Personaltraining GmbH 

www.best.at 

Wrocłav University of 

Economics 

www.ue.wroc.pl 

Europa Consortium Regional 

Development Non-profit Ltd. 

Contactgegevens: 

  Web: lelle.gtk.uni-pannon.hu 

   Facebook: www.facebook.com/lelleproject 

   LinkedIn: www.linkedin.com/groups/8537515 

   E-mail: lelle@gtk.uni-pannon.hu 

 

Regionale Conferenties - mei / juni 2017 

De volgende LELLE evenementen zijn de regionale 

conferenties georganiseerd in Hongarije (Veszprém), 

Polen (Wroclaw), Nederland (Heerlen) en Oostenrijk 

(Wenen). Het belangrijkste doel van de conferenties is 

om de resultaten en de uitvoering van het project te 

introduceren. Het voorlopige programma van de con-

ferentie bestaat uit een plenaire zitting, proeflessen en 

workshops. Belangstellenden zijn van harte welkom! 

 

Data van de conferenties: 

Veszprém: 25 mei 

Wroclaw: 7 juni 

Heerlen: 1 juni 

Vienna: 23 juni 


