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Rationale 

 
Het Erasmus-programma begon meer dan 25 
jaar geleden. Om te erkennen dat leren 
plaatsvindt in het kader van mobiliteit, hebben 
instituten al veel aandacht besteed aan 
uitwisselbare onderwerpgerelateerde credit-
systemen. Toch hebben weinig organisaties tot 
nog toe aandacht besteed aan de verborgen 
meerwaarde van Europese mobiliteit op het 
gebied van persoonlijke en sociale 
sleutelcompetenties die studenten ontwikkelen 
in een andere educatieve, sociale en culturele 
context. 
 
Doelen 

 
PROMOTE heeft als doel een holistische, 
competentiegeoriënteerde open leeromgeving 
op te zetten en om sleutelcompetenties te 
promoten en te valideren op het snijpunt van 
academisch onderwijs en praktijkleren in het 
bedrijfsleven. 
 
Het project zal zich richten op de volgende 
sleutelcompetenties, die erg relevant zijn voor 
zowel studentenmobiliteit en -stages als voor 
doorlopende professionele ontwikkeling: 
 

 sociale en burgerlijke competenties 
 zin voor innovatie en ondernemerschap 
 leren leren 
 

Referentiekaders om deze sleutelcompetenties 
te valideren zijn onbestaand, alhoewel ze 
essentieel zijn voor onze maatschappijen. 
 
PROMOTE probeert deze kloof te dichten via 
een van de meest effectieve manieren van leren 
- leren door middel van mobiliteit - en door 
leeruitkomsten te valideren volgens deze 
sleutelcompetenties. 

 
Activiteiten en uitkomsten 

 
De voornaamste activiteiten van het 
PROMOTE-project tussen december 2015 en 
november 2016: 
 

 
 

 Bestaande aanpakken voor het leren en 
valideren van sleutelcompetenties 
onderzoeken, zowel in hoger onderwijs als 
bij bedrijven. 

 Een overkoepelende aanpak voor een 
competentiegericht leer- en validatiesysteem 
ontwikkelen. 

 Bestaande validatie- en certificatiesystemen 
verrijken en ze verbinden met bestaande 
ECTS-gebaseerde validatie en certificatie. 

 Het online LEVEL5-systeem aanpassen aan 
competenties verworven in Europese 
mobiliteit, stages en doorlopende 
professionele ontwikkelingsprogramma's. 

 Competentiegeoriënteerde leer- en 
validatiesystemen testen en evalueren bij 
stages. 

 De projectresultaten overbrengen naar 
universiteitscontexten (om formele curricula 
te verrijken) en naar de bedrijfswereld 
(doorlopende professionele 
ontwikkelingsprogramma's). 

 

Doelgroepen 

 
PROMOTE richt zich tot: 

 Studenten en recent afgestudeerden ingezet 
als stagairs; 

 Ondernemers aangeworven als mentors en 
voor gebruik van hun bredere netwerken; 

 Personeel van partneruniversiteiten opgeleid 
in mentoring en/of ondernemerschap; 

 Leden van de gemeenschap van het hoger 
onderwijs.  
 

 
Validatie 

 
PROMOTE maakt gebruik van het LEVEL5-
systeem dat specifiek ontworpen is om 
persoonlijke, sociale en organisatorische 
competentie-ontwikkeling vast te stellen in 
eerder non-formele en informele 
leeromgevingen. 
 
Het is gebaseerd op een 
driedimensionale aanpak om 
cognitieve, actiegerichte en 
affectiviteit gerelateerde 
leeruitkomsten te valideren - 
de LEVEL5-kubus 
 
LEVEL5 is een holistische 
leeraanpak die de leerling, 
leraren en ontvangende 
ondernemers ten goede komt. 
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