CO-LAB (december 2015 – januari 2018) wordt gecoördineerd door European Schoolnet en ontvangt een
financiering van het Erasmus+ Programma van de Europese Commissie.
European Schoolnet (www.europeanschoolnet.org) is een netwerk van 31 Ministeries van Onderwijs uit de
verschillende Europese lidstaten dat educatieve innovatie op Europees niveau aanstuurt. Als grote internationale
denktank levert European Schoolnet belangrijke Europese onderwijsdiensten. EUN doet dat in opdracht van de
Europese Commissie, van de Ministeries van Onderwijs die lid zijn en van bedrijven.
De activiteiten van European Schoolnet kunnen worden onderverdeeld in drie domeinen:
• Beleid, onderzoek en innovatie: delen van informatie en opbouwen van bewijsmateriaal.
• Schooldiensten: versterking van de samenwerking tussen scholen in Europa.
• Bewustmaking: hoe ICT en digitale media mee de transformatie van onderwijs- en leerprocessen bepalen.
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Collaborative Education Lab

www.facebook.com/groups/COLABEU/

De steun die de Europese Commissie heeft verleend voor de productie van deze publicatie betekent
geenszins dat ze de inhoud ervan onderschrijft. Die reflecteert enkel de visie van de auteurs en de
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welk gebruik dat wordt gemaakt van
de in dit document opgenomen informatie.

Collaboratief leren en lesgeven stimuleren via een op bewijsmateriaal gebaseerde dialoog tussen mensen uit de onderwijspraktijk
en beleidsmakers.

CO-LAB ondersteunt de mainstreaming van collaboratief leren en lesgeven in
de klas van de 21ste eeuw door leerkrachten in heel Europa op te leiden, hen
de mogelijkheid te bieden om innovatieve methodes met hun leerlingen te
testen, en aanbevelingen te doen over wat werkt, op basis van een op bewijs
gestoelde dialoog tussen mensen uit de praktijk en beleidsmakers.
CO-LAB (http://colab.eun.org/) is een toekomstgericht project dat van
collaboratief leren en lesgeven een realiteit in de klas wil maken. Doeltreffend
kunnen samenwerken, zowel on- als offline, is een waardevolle vaardigheid
in de 21ste eeuw die er mee voor zorgt dat we kunnen slagen in de complexe
professionele en sociale omgeving waarin we vandaag de dag leven. Toch
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via de MOOC van CO-LAB (ter beschikking gesteld via
European Schoolnet’s Academy - www.eunacademy.eu)
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Concrete suggesties krijgen voor collaboratief leren en lesgeven in de
klas
Geïnspireerd worden door video’s en ondersteunend materiaal
Deel uitmaken van een Europese praktijkgemeenschap
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Deelname aan onlinetraining van experts en collega’s
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de opleiding,
de testen en de
rapportering,
en alle partners
schrijven
aanbevelingen
voor de
mainstreaming van
collaboratief leren en
lesgeven

PORTEREN

Hoe kan CO-LAB mensen uit de onderwijspraktijk
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experimenteren en een beter inzicht te krijgen in wat collaboratief

in de klas vereenvoudigt en/of bemoeilijkt
herziening of ontwerp van een nieuw beleid dat collaboratief leren en
lesgeven in scholen beter ondersteunt
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