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Het project wordt uitgevoerd door 7

partnerinstellingen uit 5 Europese

landen (6 partners + coördinator).

Het project is gestart in september

2020 en duurt 24 maanden.

Het project heeft tot doel de

onderwijscompetenties van docenten

in het hoger onderwijs te verbeteren

om zo in te spelen op hedendaagse

behoeften, verwachtingen en kansen.

Het project richt zich op het gebruik

en de toepassing van inzichten uit de

neurowetenschappen om het leren van

studenten te ondersteunen en te

bevorderen in dit tijdperk van social

media en snel veranderende

technologieën. 

Doelgroep: docenten in het hoger

onderwijs
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FOLLOW US:
2 transnational meetings

enquête om behoeften qua training

te identificeren

literatuurstudie over

neurowetenschappen en

toepasbaarheid in het hoger

onderwijs.

Voor meer informatie: zie onze

projectwebsite 

Fundación Universitat Jaume I-

Empresa (Spanje)

Asociacion De Innovacion

Emprendimiento Y Tecnologias De La

Informacion Y La Comunicacion

Innetica (Spanje)

Angel Kanchev University of Ruse

(Bulgarije)

UC Leuven (België)

UC Limburg (België)

University of Patras (Griekenland)

Good practice guide.

Innovatieve trainingsmethodiek.

Pilots van opleidingen.

Online platform.

Een online community voor docenten

in het hoger onderwijs.

2 transnational meetings.

5 multiplier events.
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