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E n h a n c i n g V E T p r o f e ss i o n a l s s k i l l s
fo r e l e a d e r s h i p e d u c at i o n a n d t r a i n i n g
ELead is een Erasmus+ KA202-projecten - Strategisch
partnerschap voor de ontwikkeling van innovatie in de VETsector. Het is officieel gestart in oktober 2019 en zal 28 maanden
duren.
Het eLead-project is bedoeld om educatief materiaal
te creëren voor beroepsonderwijs en -opleiding die
betrokken zijn bij opleidingsprocessen voor managers en
werknemers om opleidingstrajecten voor het verwerven van
e-leiderschapsvaardigheden te implementeren en te promoten.
In deze nieuwsbrief vindt u de projectinformatie in een notendop
en de beschrijving van de tot dusver uitgevoerde activiteiten.

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Pilot test
PILOT TEST 2: het derde resultaat van het ELEAD-project is de
Massive Open Online Course (MOOC). Een online opleidingscursus
voor de nieuwe High Tech Leader kwalificatie gemaakt via een
interactief platform.
Tegen eind december 2021 en in januari 2022 hebben alle eleadprojectpartners de MOOC getest door contact op te nemen met hun
stakeholders. De analyse had specifiek betrekking op n. 10 MKB en
n. 2 opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding.
In totaal werd de MOOC uitgevoerd door ten minste 40 deelnemers
uit elk doelland. Aan het einde van de opleiding ontving elke
deelnemer een certificaat van deelname met succesvolle afronding
van de modules.

ELEAD MULTIPLIER EVENEMENT
Laatste bijeenkomst
In december werden in alle partnerlanden verscheidene
multiplicatorbijeenkomsten georganiseerd om de projectresultaten
voor te stellen. Elke partner voorziet in de organisatie van
vergaderingen met belanghebbenden in alle landen.
Een van de laatste vergaderingen vond plaats op 25 januari 2022, waar
alle partners bijeenkwamen ter voorbereiding van de slotconferentie.

HET PROJECT
Nieuwe technologieën, zoals ICT, zijn een belangrijke motor
voor groei, maar ze moeten worden gevoed door de ideeën van
hoogopgeleide professionals en bedrijfsleiders.
Tegenwoordig hebben veel Europese bedrijven, met name kmo’s
en start-ups, vaak een gebrek aan professionals met de juiste
vaardigheden om deze technologieën effectief te gebruiken, en het
risico dat ze hun investeringen verspillen en belangrijke kansen voor
groei en concurrentievermogen missen, is groot. In heel Europa is er
een groeiende behoefte aan leiders die in staat zijn bedrijfsmodellen
te identificeren en te ontwerpen door de belangrijkste innovatiekansen
te benutten en optimaal gebruik te maken van ICT.
Het project «eLead - Enhancing VET-professional skills for
e-leadership education and training» wil deze leemte opvullen
door educatief materiaal te creëren voor VET-professionals die
betrokken zijn bij opleidingsprocessen voor werknemers en
managers in de hightech/digitale sector, om de implementatie
en bevordering van opleidingstrajecten voor het verwerven van
e-leiderschapsvaardigheden.

Partners
eLead activiteiten worden geïmplementeerd door een consortium
bestaande uit zeven partners organisaties uit vijf verschillende
Europese landen: Italië België Nederland Spanje Griekenland.

CONTACTS
Assindustria Consulting Ltd

www.confindustria.pu.it/assindustriaconsulting
Email: p.cioppi@confindustria.pu.it

Belgian-Italian Chamber of Commerce
www.ccitabel.com/ccib/en/
Email: info@ccitabel.com

Co.Meta S.r.l.

www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it

Parque Tecnológico de Andalucía
www.pta.es/en
Email: aline@pta.es

Institute of Entrepreneurship Development
Slotconferentie
Dit multiplicatorevenement is een slotconferentie die tot doel heeft
alle projectresultaten te verspreiden. De conferentie zal online
worden georganiseerd op 24 en 25 januari 2022. Het doel van de
slotconferentie is om de open toegankelijke eLead-kernresultaten te
verspreiden en een gemeenschap te creëren die verder zal groeien
dan de levensduur van het project via het online platform. De primaire
doelgroep (VET-trainers) en eindbegunstigden (werknemers in de
hightechsector) zullen als potentiële gebruikers op de conferentie
worden uitgenodigd.

w w w . e L eadproject . eu

www.ied.eu
Email: projects@ied.eu

Technische Universiteit Delft
www.tudelft.nl/en/
Email: v.e.scholten@tudelft.nl

Università Politecnica delle Marche
www.univpm.it
Email: d.iacobucci@staff.univpm.it
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