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ENLIGHT wil een fundamentele transformatie in het 
Europese hoger onderwijs teweegbrengen waarbij alle 
drempels worden weggenomen om te studeren, 
onderzoek te doen en samen te werken. We beogen een 
transformatie naar een op onderzoek gericht, 
challenge-based universitair onderwijs om onze 
studenten op te leiden tot geëngageerde Europese 
burgers. We willen de manier veranderen waarop we 
wereldwijde vraagstukken aanpakken via nieuwe 
onderwijsmodellen met een focus op complexe 
duurzaamheidskwesties waarmee steden en 
gemeenschappen in deze tijd te maken hebben. Daarbij 
richten we ons op vijf speerpunten:
• Gezondheid en welzijn 
• Digitale revolutie en invloed van digitalisering 
• Klimaatverandering
• Energie en circulaire economie 
• Gelijke kansen

Om deze missie te realiseren, wil ENLIGHT het 
onderwijs transformeren door: 
• Internationaal studeren te faciliteren door flexibele 

internationale leertrajecten aan te bieden waarin 
verschillende korte en langere virtuele en fysieke 
leerervaringen in verschillende landen worden 
gecombineerd.

• Onderzoeksgerichte, challenge-based 
leerervaringen aan te bieden over complexe, reële 
problemen in nauwe samenwerking met sociaal-
economische partners (‘living labs’, coöperatief leren).

• Transdisciplinariteit te creëren door verschillende 
disciplines met elkaar te verbinden én te linken aan 
een maatschappelijke insteek.

• Veelzijdigheid te bevorderen door 
wetenschappelijke kennis te koppelen aan generieke 
competenties zoals intercultureel bewustzijn, inclusief 
leiderschap en meertaligheid. 

ENLIGHT wil vóór 2030 een nieuw competentiekader
ontwikkelen binnen een geïntegreerd Europees universitair 
systeem (‘European University System’) dat een rolmodel 
moet zijn voor het Europese hoger onderwijs. ENLIGHT wil 
haar onderwijs afstemmen op de nieuwe uitdagingen van de 
toekomst en thema’s aansnijden voor nieuw onderzoek en 
innovatie . Flexibele gezamenlijke opleidingen en 
diploma’s moeten alle ENLIGHT-studenten de kans bieden om 

een internationale leerervaring en brede competenties te verwerven. 
Via korte trajecten, modules en gezamenlijke opleidingen zullen we 
duizenden studenten opleiden tot veelzijdige change agents. Als 
alumni van ENLIGHT zullen zij Europese waarden, een 
challenge-based aanpak en waardevolle onderzoeksresultaten 
verspreiden binnen en buiten Europa. 
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#EuropeanUniversities

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/
european-education-area/european-universities-initiative_en
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Belangrijkste doelen/activiteiten

Hoe onze samenwerking onze universiteiten zal veranderen

ENLIGHT wil vóór 2030 een nieuw competentiekader
ontwikkelen binnen een geïntegreerd Europees universitair 
systeem (‘European University System’) dat een rolmodel 
moet zijn voor het Europese hoger onderwijs. ENLIGHT wil 
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Ontwikkelen van een kwaliteitscultuur door middel van 
een gezamenlijke kwaliteitsaanpak, waarbij 
automatische erkenning van studieperiodes binnen 
ENLIGHT zal dienen als basis van een Europees 
universitair systeem;

ENLIGHT zal de manier waarop we mondiale vraagstukken 
aanpakken transformeren door het ontwikkelen van nieuwe 
methodes voor onderwijs en onderzoek. ENLIGHT zal het 
onderwijs veranderen om zo studenten de kennis, de 
vaardigheden en het innovatiepotentieel bij te brengen die 
nodig zijn om maatschappelijke transities aan te pakken, 
onze toekomstige steden en gemeenschappen vorm te geven 
en geëngageerde Europese burgers te worden. 

ENLIGHT zet zich in voor het vergroten van de vaardigheden 
en kennis om in te spelen op transities en om onze aanpak 
te versterken van complexe mondiale uitdagingen 
zoals ze zich voordoen in onze lokale 
sociaaleconomische context. Door deskundigen, hun 
nieuwste onderzoekservaring en -praktijk uit heel Europa 
samen te brengen, wordt er een internationaal onderzoeks- 
en innovatiepotentieel gemobiliseerd voor het oplossen van 
lokale vraagstukken. We will think globally, act locally.

Om onderzoek, onderwijs en innovatie verder uit te 
breiden en te bundelen, zal ENLIGHT geleidelijk alle 
belemmeringen voor onderwijs, studie en 
samenwerking wegnemen op alle niveaus van de 
ENLIGHT-gemeenschap. ENLIGHT zal een geïntegreerd 
Europees universitair systeem tot stand brengen waarin 
structuren voor kwaliteitszorg, internationale 
samenwerking, wereldburgerschap, het aantrekken van 
talent en investeringen in grote onderzoeksinfrastructuur 
worden samengebracht. 

ENLIGHT zal een gezamenlijke kwaliteitsaanpak in 
eigen regie ontwikkelen die automatische erkenning van 
studieperiodes aan alle ENLIGHT-universiteiten garandeert. 
Deze kwaliteitscultuur, in combinatie met het 
competentiekader van ENLIGHT, zal studenten in staat 
stellen op maat gemaakte leerervaringen te combineren 
en op te bouwen.

Stimuleren van generieke competenties en 
wereldburgerschap bij studenten en meertaligheid, 
diversiteitsbewustzijn, leiderschap en ondernemerszin in 
onze curricula integreren;

Ontwikkelen van een structureel en technisch kader 
voor inclusieve, naadloze en groene mobiliteit en 
het aanreiken van tools voor flexibel studeren;

Ontwikkelen van een alomvattende methodologie 
voor het meten van de impact van het ENLIGHT 
competentiekader op studenten en hun 
sociaaleconomische omgeving.

Opzetten van co-creatie tussen universiteiten en regionale 
partners voor het bepalen van de competenties en 
kennis en vaardigheden die studenten nodig 
hebben om uitdagingen aan te pakken;

Ontwikkelen van modellen voor een structurele 
dialoog met lokale, Europese en mondiale 
partners;
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