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Wat is Jeelo?
Jeelo is een community waarin scholen en experts samen werken 

aan permanente verbetering van het basisonderwijs als geheel. 

Jeelo gaat hierbij uit van drie pijlers: Samen leven, Samen 

werken en Zelfstandig leren. Jeelo-scholen krijgen een eigen 

digitale leeromgeving met kerndoeldekkende content die is 

ontwikkeld in samenspraak met Jeelo-scholen. De content bestaat 

uit wereldoriëntatie, techniek, kunstzinnige oriëntatie, EHBO en 

verkeer. Taal en rekenen zijn gereed voor groep 1-2, begrijpend 

lezen en luisteren is gereed voor groep 3-8 en in ontwikkeling 

voor de overige onderdelen.
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“We laten leerlingen zien en ervaren 
wat er in de samenleving gebeurt”

Het prikbord in de werkkamer van William van den Berg 
hangt vol krantenknipsels. Zoals een foto van Emile Roemer, 
fractievoorzitter van de SP, omringd door enthousiaste 
kinderen. Roemer bezocht de school om met leerlingen 
in debat te gaan. Een andere foto toont leerlingen 
tussen ouderen in het dagopvangcentrum. De leerlingen 
interviewden de bewoners van het centrum over vroeger. 
Weer een ander artikel gaat over een bezoek met leerlingen 
aan de sluis van Grave. Het is duidelijk: OBS Hartenaas 
staat met beide benen in de maatschappij. “Ik vind dit erg 
belangrijk”, zegt Van den Berg. “De kinderen moeten zien 
en ervaren wat er om hen heen gebeurt. Je moet niet alleen 
maar praten over een sluis, je moet er naartoe.” 

Leren door te ervaren
De opvatting van Van den Berg sluit naadloos aan bij één 
van de drie pijlers van Jeelo, namelijk Samen leven. Dat 

Het betrekken van maatschappelijke 
organisaties bij het leren is een van de 
drie pijlers van Jeelo. Maatschappelijke 
organisaties komen gastlessen geven 
op school of de leerlingen gaan bij 
hen op bezoek. Het vergt een flinke 
inspanning van het team om deze 
bezoeken goed te laten verlopen. 
“Maar het is de moeite dubbel en dwars 
waard”, vindt William van den Berg, 
directeur van OBS Hartenaas in Grave.

was in 2009 een belangrijk argument om met zijn school 
te starten met Jeelo. “De pijler Samen leven houdt in dat 
maatschappelijke organisaties nauw worden betrokken bij 
het leren”, legt Van den Berg uit. “Ook toen we nog niet met 
Jeelo werkten, maakten we natuurlijk wel eens uitstapjes 
met de leerlingen. Maar het gebeurde veel minder vaak 
en op willekeurige momenten. De excursies sloten aan bij 
projecten die toevallig langskwamen.” 

Tegenwoordig is zo’n bezoek aan een maatschappelijke 
organisatie volledig geïntegreerd in het Jeelo-project dat 
de school op dat moment doet. “Als we bezig zijn met het 
project Leren van personen van vroeger en we hebben het 
over de Gouden Eeuw en de VOC, dan gaan we bijvoorbeeld 
naar een replica van een VOC-schip. De leerlingen zien dan 
hoe het was om op zo’n schip te leven. Op die manier leg je 
een link tussen theorie en praktijk. De leerlingen snappen 

Pijler Samen leven

ook beter waarom je bepaalde thema’s in de klas behandelt.” 
Van den Berg merkt bovendien dat de informatie veel beter 
blijft hangen. “Het bezoek aan zo’n schip maakt echt indruk. 
Ze komen thuis en weten wat de VOC is. En dat weten ze 
over tien jaar nog.”

De school bepaalt de leerdoelen
Binnen één Jeelo-project betrekt het team van leerkrachten 
per bouw drie maatschappelijke organisaties, vertelt Van 
den Berg. De suggesties in de docentenhandleiding van het 
project helpen hen bij het kiezen van de juiste organisaties. 
De selectie is streng. Van den Berg: “We gaan alleen 
met organisaties in zee die kunnen bieden wat wij van ze 
vragen. We houden als school nadrukkelijk zelf de regie in 
handen. Anders heeft een maatschappelijke organisatie geen 
toegevoegde waarde. Het gaat erom dat onze leerdoelen 
worden behaald, niet de doelen van de organisaties.” 

Dat de organisaties daar soms anders over denken, 
ondervindt Van den Berg aan de lopende band. Jaarlijks 
krijgt hij ongevraagd tientallen lespakketten opgestuurd 
van de meest uiteenlopende instellingen. “De inhoud 
van die pakketten sluit vaak helemaal niet aan op de 
lessen die we geven. Het materiaal is op het doel van de 
organisatie afgestemd, niet op de vraag van de school.” 
Meestal gaat het om aanbiedingen van gemeenten of semi-
overheidsinstellingen. Van den Berg vindt dat onbegrijpelijk. 
“Die instellingen worden gefinancierd met belastinggeld. Ze 
zijn er voor de maatschappij, niet andersom. Het lijkt erop 
dat sommige instellingen hun reden van bestaan uit het oog 
zijn verloren.”

Ontzorgen van de school
De vraag of het werken met maatschappelijke organisaties 
veel tijd kost, beantwoordt Van den Berg bevestigend. 
“Maar dat speelde eigenlijk vooral toen we met Jeelo 
begonnen”, voegt hij er aan toe. “Toen bestond de Service 
Maatschappelijke organisaties van Jeelo nog niet. Die 
bemiddelt tussen scholen en maatschappelijke organisaties. 
De service benadert de organisaties en zorgt ervoor dat hun 
aanbod op de leerdoelen van het Jeelo-project is afgestemd. 
Je hoeft als school die gesprekken dus niet meer zelf te 
voeren en dat scheelt veel tijd.” 
Wat ook helpt, is dat Van den Berg en zijn team van 
leerkrachten inmiddels heel handig zijn geworden in 
het organiseren. “We kijken tijdens de voorbereiding 
van een project of er combinaties mogelijk zijn. Een 
maatschappelijke organisatie die we voor groep 3-4 
inzetten, is misschien ook voor een andere groep te 
gebruiken. Bovendien hebben we in de loop der tijd een 
netwerk opgebouwd van allerlei mensen en organisaties die 
precies weten wat we van ze vragen. Die mensen kennen de 
leerdoelen waarop het bezoek moet aansluiten. Vaak hoef ik 
dan maar één telefoontje te plegen om het te regelen.”

Betrokkenheid is vergroot
Doordat de leerlingen betrokken zijn, leren ze meer, vertelt 
Van den Berg. Betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten, 
maar ook van ouders. Ze worden voor hele praktische 
zaken gevraagd, zoals voor het vervoer van leerlingen of de 
begeleiding tijdens een excursie. Maar ook op de expertise 
van ouders wordt regelmatig een beroep gedaan. Van den 
Berg: “We vragen bijvoorbeeld soms aan ouders om in de 
klas te komen vertellen over hun werk. Zo is er een vader 
die door zijn beroep kennis heeft van watermanagement. 
Daar heeft hij een gastles over gegeven. En bij het project 
Leren voor later hebben we een beroepenmarkt gehouden. 
Daarvoor is een aantal ouders met hele specifieke beroepen 
naar de school gekomen, zoals een stewardess, een huisarts 
en een dierenarts. Iedereen was in vol ornaat, dat wil 
zeggen in werkkleding. Leerlingen konden hen vragen stellen 
over het beroep. Het was een zeer geslaagde middag voor 
zowel de kinderen als de ouders.”

SP-fractievoorzitter Emile Roemer op 
bezoek bij basisschool Hartenaas om met 

leerlingen van groep 7-8 te debatteren.
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6 uitdagingen voor
een nieuwe generatie

1. Ontwikkel jezelf

Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke 

ontwikkeling.

2. Neem zelf verantwoordelijkheid

Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn en de welvaart van 

zichzelf.

3. Wees maatschappelijk betrokken

Leerlingen voelen zich betrokken bij het welzijn en de welvaart van iedereen.

4. Gedraag je ecosysteembewust

Leerlingen voelen zich betrokken bij het behoud van onze planeet.

5. Wees informatie deskundig

Leerlingen voelen zich betrokken bij het zorgvuldig gebruik van 

informatiestromen.

6. Werk duurzaam samen

Leerlingen voelen zich betrokken bij duurzame organisaties.

kennislijnen

Jeelo heeft de vakkenindeling losgelaten. De kennisindeling is 
gebaseerd op de sectoren in de maatschappij.

De Jeelo-community heeft daarom 12 

duurzame projecten ontwikkeld met 

maatschappelijk relevante inhoud, 

waarin elke leerling werkt aan zijn 

ontwikkelingslijnen.

Samen leven
De eerste pijler is Samen leven. 
Leerlingen leren inzien waarom ze 
iets leren en krijgen het gevoel: Ik 
heb er zin in! Om dit te bereiken 
worden bij elk project organisaties in 
de buurt van de school betrokken.

Samen werken
Pijler twee is Samen werken. 
Leerlingen krijgen het gevoel: Ik 
kan het! In de projecten ligt de 
nadruk op competenties. Alle 21st 
Century Skills komen aan bod.

Zelfstandig leren
De derde pijler is Zelfstandig leren. 
Leerlingen krijgen het gevoel: Ik 
hou vol! Zelfstandig leren kunnen 
leerlingen niet vanzelf. Aandacht 
voor leren leren en leerstijlen van 
leerlingen is daarom een rode draad 
door de projecten.

De drie pijlers van Jeelo

competentielijnen

Jeelo heeft 6 uitdagingen voor de 
nieuwe generatie geformuleerd.

Jeelo heeft de competenties gebaseerd op de competenties die nodig zijn voor beroepen. De set competenties van de internationale organisatie SHL (Saville Holdsworth Limited) heeft als basis gediend voor de competenties van Jeelo.

De leerling doet kennis op en 

werkt aan de competenties 

voor zijn toekomst. Taal- en 

rekenvaardigheden zijn geïntegreerd.

Om dit mogelijk te maken werkt 
elke Jeelo-school permanent aan de 3 
pijlers: Samen leven, Samen werken 
en Zelfstandig leren.

Jeelo in het kort

De ontwikkelingslijnen 
van Jeelo in 12 
duurzame projecten
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Wat is Jeelo eigenlijk?
Limmen: “Goeie vraag. Daar bestaan nog best veel 
misverstanden over. Jeelo is geen uitgever. Ons doel is niet 
om zo veel mogelijk boekjes of andere educatieve content 
te verkopen. Jeelo is een groep mensen, een community, 
die zich inzet voor het continu verbeteren van het 
basisonderwijs in Nederland. In de community zitten scholen 
en schoolbesturen, maar ook professionals op het gebied 
van educatie en ICT. Samen ontwikkelen we educatieve 
content waaraan scholen op dat moment behoefte hebben. 
Omdat tegenwoordig die behoefte niet voor jaren vastligt, is 
de content bij Jeelo flexibel. Als de vraag verandert, wordt 
de content aangepast.”

Jeelo wil dat basisscholen gaan ‘kantelen’. Dat 
klinkt alsof er veel mis is in onderwijsland. 
Limmen: “Het moet in onze ogen inderdaad anders. Niet 
dat het onderwijs in Nederland slecht is. Integendeel, het 
behoort tot het beste van de wereld. Maar we zien dat 
ontwikkelingen stagneren. En dat er naar facetten van het 
onderwijs wordt gekeken, niet naar het onderwijs als geheel. 
De maatschappij is enorm veranderd de laatste twintig jaar. 
Het primair onderwijs is daarin onvoldoende meegegaan. Als 
die ontwikkeling niet op gang komt, raken we onze positie 
aan de top kwijt. Dat is slecht voor Nederland, want met 
onze kenniseconomie moeten we het van goed onderwijs 
hebben. ‘Wat heeft de leerling van vandaag nodig om zich 
op de toekomst voor te bereiden?’ De mensen van Jeelo 
stellen zichzelf continu die vraag. En geven ook meteen het 
antwoord.”

Wat is volgens jullie het antwoord?
Limmen: “Dat antwoord hebben we verwerkt in de drie 
pijlers waarop Jeelo is gebaseerd: Zelfstandig leren, Samen 
werken en Samen leven. In die drie pijlers zit volgens ons 
alles wat leerlingen nodig hebben als voorbereiding op de 
toekomst.”
Schreurs: “Bij Jeelo zijn we van mening dat er in het huidige 
onderwijs te weinig aandacht is ingeruimd voor het ‘leren 
leren’. Scholen reiken leerlingen heel veel kennis aan, maar 
vertellen er meestal niet bij hoe je die kennis tot je moet 

“We zijn met Jeelo bezig 
met een sociale innovatie”

Samen hebben ze zo’n 
vijftig jaar ervaring met 

onderwijsvernieuwing. Als het 
aan Manon Limmen en Pieter 

Schreurs (initiatiefnemers 
van Jeelo) ligt, gaat de Jeelo-

community het basisonderwijs 
de komende decennia drastisch 

veranderen. Limmen: “Jeelo 
past in een veel grotere 

maatschappelijke beweging, 
waarin mensen het heft weer in 

eigen handen nemen.”

Jeelo-community

nemen. Scholen die zijn aangesloten bij Jeelo erkennen dat 
het belangrijk is om een kind ook de gereedschappen te 
geven die nodig zijn om een eigen leerstijl te ontdekken. Pas 
dan kan het kind zichzelf ontplooien.”

Dan heb je het dus over Zelfstandig leren. Wat 
houdt de pijler Samen werken in?
Schreurs: “Vroeger werkte je dertig jaar op dezelfde plek. 
Al die tijd deed je min of meer hetzelfde werk. Nu is dat 
anders. De arbeidsmarkt is veel flexibeler geworden. 
Je hebt andere vaardigheden nodig dan toen. In die 
trend is het primair onderwijs nauwelijks meegegaan. 
In de educatieve content van Jeelo zit het aanleren van 
competenties structureel en integraal verwerkt. De kinderen 
oefenen voortdurend met zaken als samenwerken, plannen, 
evalueren, presenteren, vergaderen, feedback geven. Dat 
zijn onmisbare competenties en vaardigheden, die ze later in 
allerlei situaties kunnen inzetten.” 

En de pijler Samen leven?
Limmen: “Die pijler heeft te maken met het vergroten van 
de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen. We 
vinden dat basisscholen op dit moment te veel een eiland 
zijn, afgesloten van de buitenwereld en voornamelijk in 
zichzelf gekeerd. Bij Jeelo gooien de scholen de deuren 
open en betrekken we de maatschappij actief bij het leren. 
Wij verbinden dat wat ze in de klas leren met de praktijk 
van het dagelijkse leven en werken. Dat doen we door 
maatschappelijke organisaties op scholen uit te nodigen én 
door zelf naar maatschappelijke organisaties toe te gaan.”

Maar scholen gaan er nu toch ook al op uit? 
Bijna elke maatschappelijke organisatie heeft 
wel een lesprogramma liggen voor scholen.
Limmen: “Natuurlijk, hartstikke leuk vinden de kinderen het. 
Maar de inhoud van dat lesprogramma is ingevuld door de 
organisaties zelf. Niet door de scholen. En ook niet op het 
moment dat de scholen dat willen. Dan ben je dus bezig met 
Tweede Wereldoorlog en ga je vervolgens met de leerlingen 
op bezoek bij een waterzuiveringsbedrijf. Waarom? Omdat 
dat bedrijf een leuk lespakket heeft liggen dat per se op die 
ene dag moet worden uitgevoerd. Op die manier beklijft 
de kennis niet. Het blijft bij leuke uitjes. Bij Jeelo bepalen 
scholen zelf de voorwaarden en het tijdstip van het bezoek. 
Ze gaan naar een waterzuiveringsbedrijf op het moment dat 
ze het in de les over water hebben. En alleen als het bedrijf 
iets biedt dat aansluit bij de leerdoelen van de les. Zo leert 
de leerling integraal, binnen een context.”

Klinkt idealistisch…. 
Schreurs: “Dat zijn we ook. Ik denk echt dat we bezig zijn 
met een sociale innovatie. Veel mensen denken nog altijd 
in termen van bestaande organisatiestructuren. Wij vinden 
dat je het in deze tijd anders moet aanpakken, ook in het 
onderwijs. Mensen flexibel inzetten, op basis van vertrouwen 
en individuele kwaliteiten. Geen facetbeleid maar de hele 
keten aanpakken. En de ideeën van onderop laten komen, 
van de mensen zelf.” 
Limmen: “Mensen willen niet langer alleen maar 
consumenten zijn die volgestopt worden met zaken die 
anderen goed voor hen vinden. Kinderen ook niet. Kinderen 
willen iets leren waar ze wat aan hebben. En voor scholen 
geldt precies hetzelfde. Die zijn heel goed in staat om zelf 
te bepalen wat ze nodig hebben om goed onderwijs te 
kunnen geven. Dat hoeven ze niet te horen van de overheid, 
instanties of commerciële uitgeverijen. Jeelo past wat dat 
betreft in een veel grotere maatschappelijke beweging, 
waarin mensen het heft weer in eigen handen nemen.”

Waar komt die ‘drive’ om het onderwijs te 
verbeteren eigenlijk vandaan?
Schreurs: “Bij mij is dat heel persoonlijk. Mijn vader was 
kruidenier. Mogelijkheden om zich op zijn vakgebied te 
ontwikkelen waren er niet. Dat wilde ik voor mezelf anders. 
Ik zag al heel vroeg in dat je met goed onderwijs verder 
kunt komen in de maatschappij. Maar ik wilde dan wel recht 
op mijn doel af. Dus alleen leren wat ik ook echt nodig 
had. Toen ik later zelf leraar werd, zag ik wel degelijk de 
mogelijkheden voor verbetering van het onderwijs. Maar die 
werden toen om verschillende redenen niet benut en feitelijk 
nog steeds niet.” 

Er zijn al zoveel initiatieven geweest. Zit het 
primair onderwijs te wachten op de zoveelste 
nieuwe onderwijsstroming? 
Schreurs: “Wij zijn geen stroming, wij hebben een visie. Die 
visie is op elk bestaand schoolsysteem toe te passen. Ons 
enige doel is: permanent beter onderwijs op basisscholen.” 
Limmen: “Met Jeelo bepalen scholen zelf hoe ze hun 
onderwijs inrichten. Daar bemoeien we ons niet mee. Er 
zitten bijvoorbeeld ook Jenaplanscholen en Daltonscholen in 
de Jeelo-community.  We zijn er niet op uit om die principes 
te vervangen. Integendeel, met Jeelo zijn zulke scholen in 
staat om hun eigen identiteit veel beter uit de verf te laten 
komen. Jeelo vult aan.”

Hoe dan? 
Limmen: “Het probleem van veel scholen is dat er nauwelijks 
goede educatieve content bestaat die aansluit bij hun ideeën 
over onderwijs. Dus wat doen ze dan? Knippen en plakken, 
zelf schrijven, van internet plukken. Of toch maar zo goed 
en zo kwaad als het gaat de bestaande boekjes gebruiken. 
Zo geef je geen goed onderwijs. Jeelo biedt educatieve 
content aan die projectmatig is gerangschikt, maar wel in 
opzichzelfstaande eenheden. Daardoor is het heel flexibel. 
Scholen kunnen het lesmateriaal gebruiken zoals ze dat zelf 
willen. In de toekomst kunnen scholen het materiaal ook 
zelf arrangeren. En dat allemaal binnen hun eigen digitale 
leeromgeving.”

Pieter Schreurs
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Jullie zetten dus hoog in op ICT.
Schreurs: “Ja, maar alleen als middel om de leerling beter te 
laten leren. ICT-aanbieders verkopen nu vaak lege hulzen. 
Scholen schaffen computers, digiboarden en elo’s aan om 
maar te kunnen voldoen aan de roep om digitalisering. Het 
ziet er natuurlijk allemaal prachtig uit, maar na een tijdje 
staat de zaak te verstoffen in de kast. Er is namelijk geen 
content om in de elo’s te stoppen. En platforms zijn niet 
op elkaar afgestemd. Het werkt allemaal niet. Jeelo biedt 
educatieve content en elo’s integraal aan. Je hoort wel 
eens zeggen dat juist de zwaksten in onze samenleving de 
meeste baat hebben bij hoogwaardige technologie. Daar 
ben ik het roerend mee eens. Maar dan moet je er wel voor 
zorgen dat die technologie op een zinvolle manier wordt 
ingezet. Technologie mag geen doel op zich zijn.”
Limmen: “ICT is bijvoorbeeld bij uitstek een middel om 
beter om te gaan met de verschillen tussen leerlingen. 
Verschillen in leerniveau maar ook verschillen in interesses 
en talenten. Daarom hebben we Mijn Jeelo ontwikkeld. 
Hierin kunnen leerlingen hun eigen leerroute uitstippelen, 
uiteraard wel binnen de kaders die de leerkracht stelt. Het is 
een leeromgeving waarin leerkrachten, leerlingen en ouders 
altijd en overal toegang hebben tot de content en hun 
leerresultaten. Op die manier zet je ICT zinvol in.”

Hoe voorkomen jullie dat Jeelo strandt in 
schoonheid?
Schreurs: ”Manon en ik hebben samen zo’n vijftig jaar 
ervaring met onderwijsvernieuwingen. Tel daarbij alle 
ervaring op die andere professionals en natuurlijk de 
schoolbesturen zelf inbrengen en je snapt dat we samen 
heel wat in huis hebben. Iedereen kent het klappen van 
de zweep. En we gaan beslist niet over één nacht ijs. Jeelo 
neemt op dit moment een vlucht, maar we zijn al jaren in 
relatieve stilte bezig geweest met het opbouwen van een 
solide en duurzame organisatie. Samen met externe partijen 
als juristen, accountants en de Belastingdienst hebben 
we vier beheerslijnen opgezet: een juridische, financiële, 
personele en innovatieve lijn. Daarbinnen is vastgelegd 
hoe we bij Jeelo werken en wat de plannen zijn voor de 
toekomst.”

Waarom hebben jullie als oprichters van Jeelo 
gekozen voor de opzet van een community? 
Schreurs: “Onze uitgangspunten en drijfveren waren helder. 
Maar we moesten een vorm zien te vinden die daar recht 
aan deed. We hebben onderzocht hoe andere bedrijven zoals 
de Triodosbank en kruideniersketen Marqt het aanpakken 
en hebben vervolgens een vertaalslag gemaakt naar het 
onderwijs. Een community bleek toen de meest geschikte 
vorm. Een community wordt gevormd door zijn leden, die 
een gemeenschappelijk doel nastreven. Een lid is in feite 
iedereen die zonder commercieel doel een toegevoegde 
waarde biedt aan Jeelo. Dat zijn dus schoolleiders, 
leerkrachten én leerlingen. Maar ook andere experts, zoals 
redacteuren, illustratoren en ICT’ers. Op die manier zijn 
mensen uit de hele keten betrokken bij de ontwikkeling 
en verval je niet in facetontwikkelingen. De community als 
geheel bepaalt wat er wordt ontwikkeld. We maken alleen 
wat onze scholen zelf willen. Uitgeverijen zijn commercieel 
en doen dat niet.”

Is dat zo? Uitgeverijen werken toch ook 
vraaggestuurd?
Schreurs: “Dat zeggen ze wel, ja. Maar de bedrijfsmatige 
constructie waarbinnen ze moeten opereren maakt dat in 
de praktijk onmogelijk. Ze hebben een budget en kijken 
dan wat ze daarmee zouden kunnen maken. In zekere 
zin is dat begrijpelijk, want het zijn gewoon bedrijven. De 

aandeelhouders drukken de uitgeverijen in een keurslijf. Bij 
ons is de leerling het uitgangspunt.”
Limmen: “Wij redeneren dus precies andersom. De 
eerste vraag die we stellen is: ‘Waar hebben scholen en 
leerlingen behoefte aan?’ Vraag twee is vervolgens: ‘Hoe 
kunnen we daar budget voor genereren?’ Dat is pas echt 
vraaggestuurd.”

Hoe genereren jullie dat budget?
Schreurs: “Daar hebben we een uniek systeem voor 
opgezet. Belangrijk is dat alle partijen vooraf hun 
commitment geven en niet eerst geld willen zien voordat 
ze aan de slag gaan. Iedereen binnen de Jeelo-community 
werkt daarom voor certificaten. Scholen die meedoen 
betalen per leerling een bepaald bedrag. Dit bedrag moet 
Jeelo aanwenden voor de ontwikkeling van Jeelo door de 
certificaathouders. Ik zeg met nadruk ‘moet’, want in de 
statuten van Jeelo is vastgelegd dat alle inkomsten tot op de 
laatste cent terugvloeien in de Jeelo-community. 
Limmen: “Jeelo is een BV zonder winstoogmerk. Dat is het 
grote verschil met uitgeverijen.”

Dus de mensen binnen de Jeelo-community 
werken op eigen risico?
Schreurs: “Dat klopt. Ze worden pas achteraf uitbetaald. En 
toch hebben we momenteel zo’n 90 man aan het werk. Is 
dat niet fantastisch? Dat komt omdat de certificaathouders 
allemaal heel sterk geloven in het concept van Jeelo. Mensen 
die het niet zien zitten, die het risico niet aandurven, 
doen niet mee. Zo simpel is het. Dat levert een enorm 
commitment op. Van iedereen. En het komt de kwaliteit ten 
goede. Want als je minder kwaliteit levert, sluiten minder 
scholen zich bij de community aan en wordt er minder 
uitgekeerd. Op die manier bouw je alleen rechten op vanuit 
je bewezen toegevoegde waarde. Het is een heel duurzaam 
principe.”

Wat bedoel je met duurzaam?
Schreurs: “Duurzaam in de zin dat zowel de continuïteit 
als de kwaliteit is gewaarborgd. Groei van de Jeelo-
community betekent heel simpel dat er meer geld is voor 
de verbetering van de educatieve content. En ook voor 
een betere ondersteuning van het onderwijsteam en een 
betere ICT. Dat hoort bij elkaar. Doordat wij ons permanent 
ontwikkelen, bereiken we ons doel: leerlingen leren meer, 
zijn goed voorbereid op de toekomst en benutten hun 
talenten maximaal.”

Manon Limmen

Hoe zijn jullie bij Jeelo terecht gekomen?
“Als team waren we niet tevreden over de 
wereldoriënterende vakken. Onze school staat in een 
kerkdorp en we merkten dat de maatschappij er relatief 
ver vandaan staat. Terwijl als we iets deden met een 
externe partij, de stof veel beter beklijfde bij leerlingen. 
We wilden ook graag meer andere vaardigheden in ons 
onderwijsaanbod aanbieden. Kortom, we vonden dat het 
anders moest. Maar hoe dan? Al zoekend op internet 
kwam ik bij Jeelo terecht. De drie pijlers spraken me 
direct aan en pasten uitstekend bij de kernwaarden van 
onze school.” 

“Jeelo past helemaal binnen onze visie”
Na een zorgvuldig oriëntatietraject besloot basisschool St. Oda uit 
Ysselsteyn toe te treden tot de Jeelo-community. Hoe hebben ze de 
oriëntatie aangepakt? Wat gaf de doorslag om te kiezen voor Jeelo? 
Schoolleider Dionne Donlou vertelt. 

Hoe hebben jullie je georiënteerd?
“Ik heb om te beginnen eerst zelf een afspraak
gemaakt met de schoolleider op ’t Startblok in Cuijk.
Vervolgens ben ik met mijn managementteam bij nog twee scholen
gaan kijken: Laurentiushof in Vierlingsbeek en Hartenaas in Grave. Daarna hebben we een presentatie op 
school gehad voor het hele team, waarna we de zichtzending twee maanden hebben gehad. Deze hebben we 
met het team besproken. Ook hebben we met de MR de zichtzending doorgenomen en met een ouderpanel. 
De ouders waren tijdens de informatieavond direct enthousiast. Tot slot hebben we Jeelo voorgelegd aan het 
leerlingenpanel, kinderen uit groep 5-8. Elke leerling moest kort iets presenteren over wat opviel of wat hij 
of zij gevonden had.” 

Waarom hebben jullie voor Jeelo gekozen?
“De integratie van vakken, het projectmatige werken, de vaardigheden, de verbinding met de maatschappij, 
dat paste allemaal binnen onze visie. Ons leerlingenpanel viel gelijk voor opdrachten als een krant maken, 
presenteren, etc. Dingen doen, dat spreekt veel meer aan dan alleen een lesje lezen en dan vragen maken. 
En dan heb ik het nog niet eens over werken op de computer. We waren zelf ook heel enthousiast over 
ons bezoek aan Laurentiushof. Leerlingen uit groep 7-8 gaven daar een presentatie aan bedrijven over het 
ondernemingsplan dat ze gemaakt hadden. De manier waarop die kinderen stonden te presenteren, daar viel 
onze mond van open. Zulke leerlingen willen wij ook!”

Wat verwachten jullie ervan?
“We zijn het eerste jaar gestart met vijf projecten. Dat was wel spannend, omdat dat heel pittig is voor het 
eerste jaar. Maar we hebben goede support vanuit Jeelo gehad en gaan er gewoon voor. Een van onze doelen 
was meer ouderbetrokkenheid. Dat is zeker gelukt. Daarnaast wilden we de verbinding met de maatschappij 
leggen, zodat het leren betekenisvoller wordt. Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders zijn erg enthousiast 
en veel meer betrokken bij het leerproces. We hebben geëvalueerd in het leerlingpanel en een antwoord 
van een leerling was: ‘Onze groep vindt het leren op deze manier veel leuker, omdat we niet zo in de gaten 
hebben dat we aan het leren zijn’.”

Naam: Basisschool St. Oda
Plaats: Ysselsteyn
Bestuur: SPOVenray
Aantal leerlingen: 215 
Lid van de Jeelo-community sinds: 2015
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Het team houdt zelf de regie
Het onderwijsteam van ’t Startblok volgt niet altijd letterlijk 
de content van Jeelo. De docenten bepalen uiteindelijk 
zelf op welke manier het materiaal wordt gebruikt. De 
leerdoelen die in Jeelo genoemd worden, staan daarbij 
wel centraal. “Maar als wij vinden dat we die leerdoelen 
op een andere manier beter behalen, dan passen we een 
leerroute zelf aan”, vertelt Janssen. Zo gebruikt Steeman 
in zijn klas regelmatig de stapper Maak een taakverdeling 
en planning, ook als deze niet in een leerroute voorkomt. 
“Die competentie kun je immers in allerlei situaties inzetten. 
Hetzelfde geldt voor stappers als Verstuur een e-mail en 
Houd een vergadering. Als ik vind dat de leerlingen een 
vaardigheid nog niet onder de knie hebben, dan zoek ik de 
stapper erbij.” 

Grip op kwaliteit
De leerlingen werken gedurende het hele project aan een 
eindproduct. De lijst met eisen waaraan het eindproduct 
moet voldoen, wordt door het team vooraf besproken. “Die 
lijst met eisen vullen we zelf aan”, legt Janssen uit. “We 
kijken naar alle leereenheden in het project en verwerken 
die kennis of vaardigheden en competenties in de lijst. 
De leerlingen weten zodoende precies waarop ze worden 
beoordeeld.” Ook voor de leraar biedt de lijst voordelen. “De 
eisen geven je grip op de kwaliteit van het eindproduct en 
zijn tegelijkertijd een beoordelingsinstrument. 

Je sterke punten benutten
Steeman ziet in zijn groep een duidelijke verbetering in de 
competenties en vaardigheden van de leerlingen. “De eerste 
keer vonden leerlingen het samenwerken best moeilijk. Nu 
ze dat vaker gedaan hebben, zie je dat ze het onder de knie 
krijgen.” Janssen vult aan: “Kinderen kijken bij het maken 
van een taakverdeling ook echt naar elkaars sterke punten. 
Ze denken dus na over hoe ze elkaar kunnen versterken, 
zodat de prestatie van hun groepje optimaal is. Dat is heel 
mooi om te zien.”

Het benutten van de talenten doet volgens Steeman 
wonderen voor het zelfvertrouwen van kinderen. “Bij het 
project Maken van je eigen product moest er bijvoorbeeld 
een etiket gemaakt worden. Eén van de kinderen van een 
groepje kan goed tekenen en wilde dat dus heel graag doen. 
Het is een schitterend etiket geworden, waar hij én zijn 
groepsgenoten trots op waren.” 
Een ander kind bleek een verborgen bakkerstalent te zijn. 

Steeman: “Voor een Jeelo-project moesten de leerlingen 
geld ophalen door sponsoring. Een leerling had het idee 
om cakejes te bakken met zijn moeder en die te verkopen. 
De cakejes waren een groot succes. Deze jongen kan in 
andere lessen soms moeilijk meekomen, maar hierin kon hij 
uitblinken. Hij straalde! Je ziet zo’n kind echt groeien van 
zo’n succeservaring.”

Betrokken leerlingen
Scholen die met Jeelo gaan werken, zien doorgaans een 
sterke toename in de betrokkenheid van leerlingen bij het 
leren. Op ’t Startblok is dat niet anders. “Op Twitter en 
Facebook posten we regelmatig foto’s en filmpjes waar de 
betrokkenheid van leerlingen van afstraalt.” Steeman is 
daarin heel actief. “Ik heb bijvoorbeeld foto’s geplaatst van 
leerlingen die in de weer zijn met rupsen. Voordat we met 
Jeelo werkten, waren dat soort foto’s echt niet te maken!” 
Eén van de leerlingen verwoordde het verschil dat Jeelo 
maakt in het onderwijs volgens Janssen heel mooi. “Hij 
zei: ‘Vroeger was de juffrouw alleen aan het vertellen en 
moesten wij luisteren. Nu zijn we vooral dingen aan het 
doen’.” 

Het is begin januari. De jaarlijkse kerstmarkt van basisschool 
’t Startblok is net achter de rug. Het geldbedrag dat de 
leerlingen met de verkoop van spullen en diensten bij elkaar 
hebben gebracht, gaat naar een goed doel. De opbrengst 
is ruim 2100 euro. “Een fantastisch resultaat”, zegt Marco 
Janssen, “maar daar gaat het natuurlijk niet alleen om. Het 
belangrijkste voor ons als onderwijsorganisatie is dat met 
het project de vooraf gestelde leerdoelen zijn behaald. We 
hebben de kerstmarkt gekoppeld aan het project Omgaan 
met geld. Op die manier is zo’n kerstmarkt niet alleen leuk, 
maar ook leerzaam.”

De kerstmarkt is een goed voorbeeld van de manier 
waarop ’t Startblok de pijler Samen werken vormgeeft. De 
andere twee pijlers van Jeelo – Samen leven en Zelfstandig 
leren – worden echter niet uit het oog verloren. Janssen: 
“Ik vind het belangrijk dat de drie pijlers van Jeelo in 
evenwicht zijn in ons lesprogramma. We hechten dus niet 
meer of minder belang aan de pijler Samen werken dan 
aan de andere pijlers. Maar ik heb het ontwikkelen van 
competenties en vaardigheden wel hoog in het vaandel 
staan. Ik vind dat er vaak zoveel aandacht besteed wordt 
aan kennisoverdracht dat de vaardigheden en competenties 
daarbij ondergesneeuwd raken. Maar die worden juist 
steeds belangrijker. Bijna alle kennis die je nodig hebt is 
tegenwoordig op internet of in andere kennisbronnen te 
vinden. We kunnen kinderen daarom veel beter leren hoe 
ze die kennis kunnen vinden, beoordelen en inzetten. Dat is 
duurzaam leren.”

Samen werken of samenwerken
Samen werken (met spatie) is voor Jeelo meer dan alleen 
samenwerken (zonder spatie). Ook begrippen als zorgen, 
maken, onderzoeken en presenteren vallen bij Jeelo onder 
die noemer. Deze vaardigheden en competenties komen in 
alle 12 projecten van Jeelo aan bod. Koen Steeman: “In elk 
project komen meerdere vormen van samen werken aan 

Modern onderwijs is meer dan het overdragen van kennis, 21ste eeuwse vaardigheden en 
competenties zijn minstens zo belangrijk. Jeelo speelt op die ontwikkeling in. Leerlingen 
oefenen uiteenlopende vaardigheden als zorgen, maken, onderzoeken en communiceren. 
OBS ’t Startblok in Cuijk werkt al jaren met Jeelo. Marco Janssen (directeur) en Koen Steeman 
(leerkracht groep 8) vertellen over hun ervaringen.

“Competenties en 
vaardigheden staan bij  
ons hoog in het vaandel”

Pijler Samen werken

Jill van Haren en Dana Adriaanse uit groep 8

Waarmee zijn jullie nu bezig? 
“We maken nu een frisdrank, een smoothie. Hiervoor hebben we een interview gehouden bij de hockeyclub en alles in 
een schriftje genoteerd. We hebben gevraagd welke fruitsmaken ze lekker vonden en welke kleuren ze mooi vonden 
voor het etiket op de frisdrank. Volgende week gaan we een aantal smaken maken en deze in kleine shotjes laten 
proeven op de markt in school. Andere groepjes hebben een andere doelgroep, bijvoorbeeld voetbalkinderen. Daarvoor 
maken ze andere soorten frisdrank dan wij voor de hockeyleden.” 

Vraagt dat niet veel voorbereiding? 
“Ja, we maken altijd eerst een planning en een taakverdeling. Dan weet je wat je moet doen die dag. In het begin was 
dat best lastig. Nu weten we hoe we dat aan moeten pakken. We bespreken eerst met z’n vieren hoe we het willen gaan 
doen en vullen dat dan in op de taakverdeling. Achteraf bespreken we met meester Koen hoe de taakverdeling was en 
de samenwerking, en of iedereen evenveel heeft gedaan. Aan het eind van het project geeft meester Koen een punt 
voor het project. Dat zet hij dan in Mijn Jeelo.” 

bod. Het project Maken van je eigen product is daarvan een 
mooi voorbeeld. De leerlingen moeten daarbij in groepjes 
een frisdrank ontwikkelen. Bij zo’n opdracht worden allerlei 
verschillende competenties en vaardigheden aangesproken: 
onderzoek doen, overleggen, de doelgroep bepalen, 
interviewen, een moodboard maken, reclame maken, 
samenwerken. Als je op een rijtje zet wat ze daar allemaal 
van leren, dan is dat gigantisch veel.”  
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“Tijdens mijn vorige functie bij ’t 
Startblok in Cuijk kwam ik in aanraking 
met Jeelo. Die school startte er net 
mee toen ik wegging. Toen ik in 2010 
directeur werd bij De Klimop, was het 
team zich al aan het oriënteren op 
Jeelo. Op dat moment werkten we nog 
met losse zaakvakmethodes, maar het 
was wel duidelijk dat we een ander pad 
wilden inslaan. We willen leerlingen 
integraal les geven en met Jeelo kan 
dat. 

Het sluit ook prima aan bij het 
Daltonprincipe waarop onze school is 
gestoeld. Bij Daltononderwijs wordt 
ook vanuit pijlers gewerkt. Twee 
van de drie pijlers van Jeelo komen 
inhoudelijk overeen met die van 
Dalton: Samen werken en Zelfstandig 
leren. De derde pijler van Jeelo, Samen 
leven, is geen onderdeel van Dalton, 
maar wel een goede toevoeging. 

“Jeelo sluit prima aan bij Daltononderwijs”
De Klimop uit Nieuw Bergen is een Daltonschool. De pijlers waarop het 
Daltononderwijs is gebaseerd blijken prima aan te sluiten bij Jeelo, zo vertelt 
schoolleider Antoinette Bongers. 

We zijn nu een aantal jaren bezig met Jeelo. De actieve en enthousiasmerende voorzitter van de vakgroep 
Jeelo heeft daar een zeer positieve bijdrage aan geleverd. Onze Cito-score was heel erg goed, dat is mooi. 
Het belangrijkste doel voor onze school blijft het welbevinden van kinderen, van daaruit komen zij tot leren, 
binnen en buiten het schoolgebouw. Jeelo levert daar een zeer belangrijke bijdrage aan. Wij zijn tevreden en 
blijven onszelf verder doorontwikkelen.”

Binnen het Daltononderwijs zijn daar de 
pijlers reflecteren en doelen stellen aan 
toegevoegd, dat sluit naadloos aan bij Jeelo.
Wat willen we onze kinderen leren? We onze 
leerlingen goed voorbereiden op het leven 
in de 21e eeuw. We leiden ze waarschijnlijk 
op voor beroepen die nu nog niet eens 
bestaan. En van de huidige beroepen zal 
een deel verdwenen zijn tegen de tijd 
dat onze kinderen een baan krijgen. Dus 
wat moet je ze leren? Het is in onze ogen 
daarom belangrijk dat we ze basisprincipes 
bijbrengen die op allerlei manieren inzetbaar 
zijn, vaardigheden en competenties die ze 
in de toekomst hard nodig zullen hebben 
om zich in de maatschappij te kunnen 
handhaven.

Naam: Openbare Daltonschool De Klimop

Plaats: Nieuw Bergen

Bestuur: Stichting Invitare Openbaar Onderwijs

Aantal leerlingen: 210 

Lid van de Jeelo-community sinds: 2014

Vijf vragen aan:

Paulien Donkers van Doceren Doseren

Wie is Paulien Donkers?
“Ik ben dramadocent die dramalessen geeft op scholen. Dat 
doe ik met veel energie en enthousiasme. Drama vind ik 
trouwens niet zo’n goed woord voor wat ik doe. Expressie 
past beter, want het vaak gaat over sociale en emotionele 
ontwikkeling van het kind.”

Hoe ben je met Jeelo in aanraking gekomen?
“Dat is wel een grappig verhaal: Jeelo heeft ervoor gezorgd 
dat ik voor mezelf ben gaan werken. Ik werd een aantal 
jaren geleden opgebeld door William van den Berg, directeur 
van Hartenaas in Grave. Hij had mijn telefoonnummer 
via via gekregen en vroeg me om een aantal lessen te 
verzorgen op zijn school. Toen die waren afgerond vroeg hij 
me om de factuur. Pas toen dacht ik: o ja, factuur. Toen ben 
ik snel een eigen bedrijf gestart.”

Wat doe je voor Jeelo? 
“Ik verzorg op verschillende scholen lessen die aansluiten 
bij de Jeelo-projecten die op dat moment worden gegeven. 
Meestal begin ik de les met een spelletje, om de kinderen 
wat los te laten komen. Daarna gaan ze een rollenspel 
of toneelstuk uitvoeren. De lessen zijn aangepast aan de 
eenheden waarmee de kinderen op dat moment bezig zijn 
in een project. De meeste lessen heb ik tot nu toe gegeven 
in het kader van het Jeelo-project Omgaan met elkaar. 
Maar als een school mij vraagt voor een ander project, 
dan maak ik daar lessen voor. Zo heb ik bijvoorbeeld ook 
een programma ontwikkeld voor het project Veilig in het 
verkeer.” 

Wat vind je van Jeelo?
“Natuurlijk krijg ik maar een klein stukje mee van wat Jeelo 
is, maar wat ik ervan zie vind ik mooi. Jeelo speelt in op de 
digitalisering, maar ook op allerlei andere maatschappelijke 
ontwikkelingen. En het verbinden van theorie en praktijk 
werkt ook heel goed. De kinderen leren over een bepaald 
onderwerp in de klas. Vervolgens gaan ze dat onderwerp 
in de praktijk brengen in mijn lessen. De leerlingen hebben 
bijvoorbeeld in de klas geleerd over de gevaren in het 

Met de pijler Samen leven wil Jeelo de deuren van de 
scholen opengooien en de maatschappij de school binnen-

halen. Bij elk Jeelo-project worden maatschappelijke 
organisaties betrokken die de kennis van de leerlingen over 

een onderwerp verbinden aan de praktijk. Eén van deze 
organisaties is Doceren Doseren van Paulien Donkers. 

verkeer. Ik vraag ze dan voor te doen hoe het niet moet. 
Hilariteit alom natuurlijk, dat vinden ze heel leuk om te 
doen. Daarna moeten ze voordoen hoe het wel moet. Op die 
manier blijft kennis niet alleen in het hoofd zitten, maar slijt 
het onderwerp als het ware in het lijf.” 

Hoe reageren de leerlingen als je op bezoek komt?
“De meeste kinderen vinden het best spannend om toneel 
te spelen. Daarom begin ik vaak met een spelletje, dan is 
de eerste spanning al weg. Het onderwerp dat in de les aan 
bod komt is niet nieuw voor ze, ze hebben het in de klas al 
besproken. Ook dat haalt een stuk spanning weg. De meeste 
kinderen doen enthousiast mee. En je merkt dat ze het fijn 
vinden om eens niet stil te zitten maar vrij te bewegen, 
spelen en fantaseren.”

Maatschappelijke organisaties

Paulien Donkers
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“Ik ben al jaren betrokken bij innovaties op het gebied van 
ICT in het voorgezet onderwijs, MBO en primair onderwijs. 
Maar het kwam maar niet van de grond. De echt zinvolle 
ontwikkelingen gingen traag. Dat er weinig bruikbaars 
op de markt was, komt omdat alles naast elkaar wordt 
ontwikkeld. Er zijn aparte methodes per vakgebied – al dan 
niet digitaal –, aparte elo’s, aparte leerlingvolgsystemen. Elk 
bedrijf verkoopt zijn eigen onderdeel. Het gevolg is dat de 
systemen niet goed op elkaar aansluiten. Alles werkt naast 
elkaar, zonder samenhang. 

Toen ik Pieter Schreurs [een van de initiatiefnemers van 
Jeelo, red.] na jaren weer ontmoette en hoorde van de 
plannen voor Jeelo, zag ik direct de vele mogelijkheden voor 
onderwijsverbetering. Alles binnen Jeelo hangt met elkaar 
samen. ICT, content, ondersteuning bij het gebruik van 
Jeelo: het is allemaal één geheel. Die samenhang, dat is in 
mijn ogen de grote kracht. Op zo’n onderwijsvernieuwing zat 
ik al sinds de jaren ‘90 te wachten. Stichting Invitare heeft 
daarom samen met een ander schoolbestuur de ontwikkeling 
van de eerste twee Jeelo-projecten mogelijk gemaakt. ‘Als 
niemand het maakt, dan maken we het zelf wel’, zo dachten 
wij. Toen die twee projecten klaar waren, hadden we iets 
om aan scholen te laten zien. ‘Zo wordt het, doe met ons 
mee’, konden we toen zeggen. Vanaf dat moment is het snel 
gegaan. 

Het gebruik van ICT in het onderwijs biedt een 
prachtige kans om leerlingen te betrekken bij hun eigen 
leerontwikkeling. Met Mijn Jeelo kunnen leerlingen zelf 
hun leerontwikkeling volgen en sturen. Ze zien direct de 
resultaten en plannen op basis daarvan hun eigen leerroute. 

“Als niemand het maakt,
dan maken we het zelf”

Hans Bouwhuis is oud-voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Invitare. De 

stichting heeft tien basisscholen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg, waarvan één 

SBO. Er wordt zowel regulier onderwijs gegeven als Dalton-, Jenaplan- en Ervaringsgericht 

Onderwijs aan in totaal ongeveer 1875 leerlingen.

Jeelo-community

Op het moment dat hij van Jeelo hoorde, was het 
slechts een idee. Maar Hans Bouwhuis zag direct 
de potentie. Dus stak hij samen met enkele andere 
bestuurders zijn nek uit en maakte hij met Stichting 
Invitare de ontwikkeling van de eerste Jeelo-projecten 
mogelijk. Nu na zijn pensionering is hij nog net zo 
enthousiast als in het begin. 

“Vraag je aan een individuele leerkracht of je wel of geen 
rekenen moet geven? Nee, dat bepaalt de samenleving, 
de overheid, ouders, etc. Welke methode je daarbij dan 
gebruikt, kun je wel laten uitzoeken door een leerkracht, 
want die heeft verstand van de inhoud. Maar Jeelo is geen 
methode”, zegt bestuurder Henny Cremers stellig. “Het is 
het fundament, een manier van werken. Daarmee moet een 
bestuur zich wel bemoeien.” 
SKOV vindt dat je als bestuur scholen moet ondersteunen 
bij het geven van eigentijds en kwalitatief goed onderwijs. 
Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. “Als 
bestuur waren wij op zoek naar een manier van werken 
die past bij onze beleidsstrategie. SKOV staat voor S, 
samen sterk in een lerende organisatie; K, kwaliteit 
door vakbekwame professionals; O, ontwikkelingsgericht 
en zelfverantwoordelijk leren en V, verbinding met de 
omgeving. In Jeelo hebben we een partner gevonden om 
samen deze visie vorm te geven.”

Ontwikkelingsgericht werken
Een van de sterke punten vindt Cremers dat er met Jeelo 
ontwikkelingsgericht gewerkt kan worden. “We willen dat 
leerlingen zelfverantwoordelijk leren. Dat is meer dan 
zelfstandig stof verwerken. Een leerling moet eigen doelen 
kunnen stellen, leren wie ben ik en wat kan ik? Welke 
positie heb ik in de maatschappij?” Daarnaast vindt hij 
het heel belangrijk dat teams samenwerken. “De tijd van 
individueel werkende leerkrachten is voorbij. Wij willen toe 
naar sterke leergemeenschappen, waarin gebruik wordt 
gemaakt van elkaars talenten. Doordat je met Jeelo samen 
projecten voorbereidt en evalueert kun je elkaar inspireren 

en informatie uitwisselen. Dat is op schoolniveau, maar de 
Jeelo-community biedt ook nog de mogelijkheid om dit op 
bovenschools niveau te doen.”

Verbinding met de omgeving
Scholen staan niet los van de samenleving en hun directe 
omgeving, vindt Cremers verder. Leren is niet meer alleen 
voorbehouden aan de scholen, leren staat niet los van het 
leven en de maatschappij waarin onze kinderen opgroeien. 
“Kinderen leren net zoveel binnen de school als erbuiten. 
Daarom zal het onderwijs in de toekomst de verbinding 
moeten zoeken met die directe omgeving waarin het kind 
opgroeit. Samenwerking met ouders én de maatschappelijke 
organisaties is hierin een vereiste. Jeelo helpt hen hierbij. 
Hierdoor wordt het onderwijs voor kinderen herkenbaar en 
meer betekenisvol.” 

Jeelo-community

Het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs 
Vierlingsbeek (SKOV) trad toe tot de Jeelo-
community. Maar waarom zou je dat willen 
als bestuur? Scholen beslissen toch zelf over 
hun onderwijs? Bestuurder Henny Cremers: 
“In Jeelo hebben we een partner voor onze 
visie gevonden.”

“We hebben meer invloed 
dan we ooit hebben gehad”

“Dat we korting kregen als bestuur is prettig. Dat biedt ons nog meer vrije ruimte. 

Maar we zijn bestuurlijk toegetreden tot de Jeelo-community omdat we ons permanent 

willen ontwikkelen. Alle scholen krijgen jaarlijks nieuwe content en verbeteringen van 

Mijn Jeelo en we kunnen meedenken. Dat stimuleert teams enorm.” Henny Cremers

Ze zien waar ze staan, welke onderdelen extra aandacht 
nodig hebben, enzovoort. Ouders kunnen op die manier 
ook meedenken over de ontwikkeling van hun kind. Zo’n 
tool vergroot de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij 
enorm. 

Hoewel ik ICT een noodzakelijk onderdeel van het onderwijs 
vind, is het in mijn ogen zeker niet zaligmakend. Leerlingen 
moeten veel meer leren dan alleen op de computer mogelijk 
is. Daarom zijn de drie pijlers van Jeelo ook zo belangrijk. Bij 
het Zelfstandig werken kun je de computer goed gebruiken. 
Maar leerlingen moeten ook competenties en vaardigheden 
opdoen: samenwerken, overleggen, reflecteren op eigen en 
elkaars werk. Dat kan onmogelijk op de computer. En ook bij 
het contact met maatschappelijke organisaties is ICT echt 
van ondergeschikt belang. Leerlingen doen ervaringen op in 
de praktijk, gaan naar bedrijven, organisaties, musea. Ze 
trekken erop uit. Nee, een compleet digitale school, dat zie 
ik echt niet gebeuren.

Als oud-schoolbestuurder denk ik dat de integrale aanpak 
van Jeelo, waarbij de regie bij de scholen en besturen 
zelf ligt, de enige manier is om innovatie te realiseren 
en te betalen. Het heeft echter geen zin om Jeelo op te 
dringen bij schoolleiders. Voor mij is dat ook een leerproces 
geweest. Een schoolleider moet echt willen. Niet alleen 
de content bestuderen, maar ook de drie pijlers van Jeelo 
onderschrijven. En beseffen dat je met Jeelo betaalt voor 
deelname aan een community die werkt aan kwalitatief 
goed onderwijs. De content is daarbinnen een middel. Wel 
een heel belangrijk middel, maar niet het enige. Als een 
schoolleider dat doorheeft, dan heeft hij goud in handen.” 

Krimp als kans
Qua overeenkomsten in visie was er dus al raakvlak genoeg 
om toe te treden. Waren er voor de bestuurder nog andere 
redenen? “Wij hebben in onze regio te maken met krimp. 
Dat zie ik als een kans, niet als een bedreiging. Het dwingt 
je om na te denken: hoe gaan we het morgen doen? Hoe 
geven we ons onderwijs vorm binnen kleine scholen met 
andere klassenindelingen? Ook daarvoor biedt Jeelo flexibele 
mogelijkheden. En dan hebben we ook nog meer invloed dan 
we ooit hebben gehad. Want de Jeelo-community heeft net 
zoveel aan SKOV als SKOV aan Jeelo-community. Dat maakt 
ons samen allemaal sterker.”
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geen gesloten of sturende vragen. Deze houding heeft niet 
elke leerkracht zomaar.”

Leerkracht Paul Everaerts is leerkracht van leeromgeving 
Bovenbouw en ICT’er op de Firtel. Hij beaamt dat het een 
andere manier van werken is. “Je wordt als leerkracht 
gedwongen om met je team na te denken over hoe ga je 
het project aanbieden? Welke keuzes maak je? Je bouwt 
samen aan iets. Als je vervolgens het enthousiasme van de 
kinderen terugziet, dat is zo gaaf.”
Everaerts verbaast zich over wat Jeelo bij de kinderen 
teweeg brengt. “Soms hebben we best wat spullen nodig bij 
de projecten, zoals materiaal om te recyclen of spullen om 
frisdrank te maken. Als je ziet met hoeveel enthousiasme 
kinderen van alles van thuis meeslepen. Ik heb ze in mijn 
crealessen nog nooit zo enthousiast gekregen als met 
Jeelo. En we krijgen ook veel enthousiasme terug van 
maatschappelijke organisaties. Een dierenwinkel bood bij 
het project Zorgen voor dieren spontaan aan om slangen te 
brengen in terraria voor in de klas.” 

Veel maken en uitzoeken
Lian Nielissen is leerling van groep 8 op de Firtel. Ze heeft 
de afgelopen jaren met Jeelo gewerkt en heeft het project 
Omgaan met natuur gedaan. “Ik heb zoveel geleerd over het 
recyclen. Ik heb geleerd dat je met plastic en afval allerlei 
mooie nieuwe dingen kunt maken. Dat zo’n stukje papier, 
weer te verknippen is tot een dier. Of een plastic bekertje 
te knippen en vouwen is tot een bloem. En ik snap nu ook 
waarom we thuis afval scheiden.” 

niet ziet, hanteer je Jeelo als een methode. Dat is niet de 
bedoeling.”
Dat betekent niet dat een leerkracht alle vragen van 
leerlingen direct moet kunnen beantwoorden. “Het is 
toch prachtig als een leerkracht zegt tegen een kind: ‘Op 
jouw vraag weet ik geen antwoord. Laten we samen gaan 
uitzoeken hoe het zit. Hoe zullen we dat aanpakken?’ Als je 
dan gaat zoeken op internet, kun je gelijk het stukje taal 
en mediawijsheid meepakken. Hoe zoek je? Welke termen 
gebruik je? Als je zo werkt, hangen kinderen aan je lippen.”
Als schoolleider werkt Cuijpers ook zo. Hij probeert alles 
wat er op school gebeurt om te zetten in betekenisvolle 
activiteiten. “Zo had ik een groepje kinderen die met z’n 
vieren op een tafel waren gaan staan. Daar waren ze 
doorheen gezakt. Dan kun je ze straf geven. Maar ik heb 
er een opdracht van gemaakt. Ga maar regelen dat het 
weer goed komt. Ze zijn zo druk in de weer geweest met 
meten, met hamers, spullen die ze zelf gesponsord hadden 
gekregen, om die tafel weer goed te krijgen. Zo maak je er 
een betekenisvolle opdracht van. Dat is de basis voor die 
onderzoekende houding, waarin een kind echt wil leren.”

De toekomst 
Cuijpers is heel blij met Mijn Jeelo en de mogelijkheden 
daarin om leerroutes op maat voor kinderen klaar te zetten. 
De schoolleider heeft er ook alle vertrouwen in dat de 
diepgang zich verder gaat doorzetten. “We hebben nu 
de tijd om die te realiseren. Om leerkrachten de juiste 
competenties te laten krijgen en te zorgen dat de 21e 
eeuwse vaardigheden indalen. Om te zorgen dat deze 
manier van werken duurzaam verankerd wordt in de school, 
op weg naar onderwijs 2032. Het is prachtig dat Jeelo op 
ons pad is gekomen.”

Basisschool de Firtel in Stramproy

“Het is prachtig dat Jeelo op 
ons pad is gekomen”

Actueel, boeiend en 
betekenisvol onderwijs 

waarmee je projectmatig 
en groepsdoorbrekend kunt 

werken. En onderwijs dat 
leerlingen stimuleert om 

onderzoekend te werken. Daar 
was het team van de Firtel drie 

jaar geleden naar op zoek.
Schoolleider Jan Cuijpers: “We 

hebben nu alle tijd om deze 
manier van werken duurzaam te 

verankeren in de school.” 

“Een visie op onderwijs hadden we. We hadden 
betrokkenheid van leerlingen, zelfredzaamheid, veiligheid, 
zelfvertrouwen en sociaal gedrag als uitgangspunten. Ook 
wilden we projectmatig en groepsdoorbrekend werken. 
We stonden echter voor de vraag: hoe geef je deze 
uitgangspunten in de praktijk vorm?” 
De Firtel in Stramproy was al enige tijd op zoek naar een 
manier om hun visie vorm te geven. De school startte met 
Kernconcepten. Cuijpers: “Het idee van Kernconcepten sloot 
goed aan bij onze visie. Maar we misten inhoudelijk goed 
lesmateriaal. We moesten alles zelf ontwikkelen, dat bleek 
door tijdgebrek simpelweg onmogelijk.”

Een onderwijsadviseur wees hen op Jeelo. De school was 
direct enthousiast en startte het eerste jaar met vier 
projecten. Inmiddels zijn dat er zes per jaar. De school 
werkt met leeromgevingen Onderbouw, Bovenbouw en 
Middenbouw. In de school zijn diverse grotere en kleinere 
ruimtes waar kinderen allerlei verschillende activiteiten 
kunnen doen. 

In stamgroepen naar projectresultaat
Cuijpers: “We werken met stamgroepen en 
instructiegroepen. Ik vind het prima als er een korte 
instructie is. Die moet tot in de puntjes verzorgd zijn. 
Dat betekent dat een leerkracht zich heel goed moet 
voorbereiden. Daarna kunnen kinderen verschillende 
activiteiten naar keuze gaan doen. Sommige gaan een steen 
zelfstandig doornemen. Anderen werken samen aan een 
stapper of aan hun projectresultaat.”  
Nu de school al enige tijd bezig is, komt er ook ruimte 
voor verdieping. “Ik hecht eraan dat de competenties die 
nodig zijn om te werken met Jeelo goed vorm krijgen bij de 
leerkrachten”, zegt Cuijpers. “Ik vind het heel belangrijk dat 
een leerkracht de juiste dingen doet. Dat hij als begeleider/
coach goede interventies doet en deze op het juiste moment 
inzet. Open vragen stellen, nieuwsgierig zijn. Doorvragen, 
zodat het kind geprikkeld wordt om verder te gaan. En dus 

Naam: Basisschool De Firtel

Plaats: Stramproy

Bestuur: MeerderWeert

Aantal leerlingen: 241 

Lid van de Jeelo-community sinds: 2014

Bezoek aan de supermarkt in het kader van het 
project Omgaan met geld.

Ze vindt het ook handig dat er veel competenties als 
presenteren in Jeelo zitten. “Ik weet zeker dat ik daar op de 
middelbare school veel plezier van heb. Ik ben nu niet meer 
bang om voor een groep te gaan staan om iets te vertellen. 
De stenen vind ik soms minder, want ik heb niet altijd zin 
om te lezen. De Test jezelf erin vind ik wel heel handig. En 
ik vind het vooral leuk om dingen te maken en uit te zoeken. 
Dat zit gelukkig veel in Jeelo.”  

Groeien op basis van ervaring
Hoewel het enthousiasme er wel degelijk is onder zowel 
leerkrachten als leerlingen, probeert Cuijpers zijn team 
constant scherp te houden. “Leerkrachten moeten de 
verbanden zien. Ze moeten weten: welke content zit er 
in Jeelo en hoe ga ik die verbinden? Als je de verbanden 

“Ik heb ze in mijn crealessen nog nooit zo enthousiast 
gekregen als met Jeelo.”
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“We hebben voor Jeelo gekozen omdat het aansluit bij 
onze nieuwe visie en onderwijsconcept”, aldus leerkracht 
Esther Rutten. “Vanaf schooljaar 2016-2017 geven 
we onze ambities vorm. We gaan werken vanuit leer- 
en ontwikkellijnen. Kindgesprekken en een portfolio 
ondersteunen dit. Iedereen heeft invloed heeft op zijn eigen 
leren. We integreren vakken waar het kan en we zorgen 
steeds voor hoogwaardige instructie. We zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk en persoonlijk aanspreekbaar voor en over 
ons handelen. We zorgen dat daarvoor een veilig klimaat is.”
Jeelo heeft meer dan kerndoeldekkende content voor 
wereldoriëntatie-breed. “Dit gaan we optimaal benutten. 

Nieuwkomer in de community 
De Graswinkel zet Jeelo  
integraal op het rooster

Dagrooster 
 

8.30 – 9.00 Start basisgroep
Voor dagopening, groepsvorming en welbevinden. Kinderen maken dagplanningen waarvan ze zelf eigenaar zijn.
 

9.00- 11.00 Blok 1 Rekenen, taal en spelling
De leerlingen werken met Snappet en krijgen instructies op maat.  Op termijn willen we gaan werken met 
stilteruimtes, samenwerkingsruimtes, instructies en workshops. Tussendoor is er pauze.
 

11.00-11.45 Blok 2 Jeelo en lezen, schrijven en Engels
De leerlingen werken met Mijn Jeelo en de leerkracht begeleidt daarbij. Lezen en schrijven vindt zo veel mogelijk 
geïntegreerd in het project van Jeelo plaats. 
 

11.45-12.00 Afsluiting basisgroep
Voor een terugblik op de ochtend. Wat ging goed, wat kan er anders, wat willen we leren? 
Reflectie vindt ook op andere momenten plaats. En we kijken naar de middag.
 

12.00-13.00 Pauze 
 

13.00-14.45 Start uitgroep Jeelo
In de middag werken we aan een project van Jeelo. Leerlingen werken samen naar een projectresultaat toe. We gaan 
werken met workshops, samenwerkingsopdrachten en zelfstandige opdrachten. 
 

14.45-15.00 Afsluiting uitgroep
Voor een terugblik op de middag. Wat ging goed, wat kan er anders, wat willen we leren? 
Reflectie vindt ook op andere momenten plaats. En we kijken naar de volgende dag.
 

Vanaf 15.00 BSO en Jeelo
We werken samen met de BSO. Kinderen hebben altijd en overal toegang tot Mijn Jeelo en kunnen daardoor Jeelo-
activiteiten doen tijdens de naschoolse opvang. 

Hoe ziet een geïntegreerde manier van werken eruit? Nieuwkomer in de 
community OBS de Graswinkel uit Weert licht het rooster toe.

We streven naar zoveel mogelijk integratie van vakken, 
we zullen steeds goede afwegingen maken hoe we Jeelo 
optimaal kunnen inzetten.”
Om dit te kunnen realiseren, doorbreken De Graswinkel het 
leerstofjaarklassensysteem en gaat werken met basis- en 
uitgroepen.

• In de ochtend met 4 basisgroepen: 4-6 jaar,  
6-8 jaar, 8-10 jaar, 10-12 jaar

• En in de middag met 2 uitgroepen: 4-8 jaar  
en 8-12 jaar

Koers-concept-praktijk
Esther Rutten: “Vanuit onze koers hebben we gezocht naar 
onderliggende concepten die ons gaan ondersteunen in 
het maken van de praktijk. De vele studiemomenten met 
ons team hebben ons veel inzicht gegeven. De stip aan 
de horizon is gezet. Komende jaren gaan we samen met 
ouders bouwen aan het nieuwe onderwijsconcept. We zullen 
steeds goed afwegen wanneer we een volgende stap kunnen 
zetten. Zowel kinderen, ouders en leerkrachten zullen samen 
het tempo bepalen.
Tijdens het brainstormen met Humanitas kwamen we op het 
idee hierin vanaf de start samen in op te trekken. Er komt 
iemand van de BSO in de kartrekkersgroep. De thema’s van 
Jeelo zullen voor beide organisaties leidend zijn. Ook gaan 
we bekijken welke activiteiten geschikt zijn voor de BSO, 
en kinderen vervolgens weer mee de groep in nemen om 
te laten zien aan de andere kinderen. In ons droombeeld 
nemen kinderen die dat willen in de toekomst de tablet mee 
naar de BSO omdat ze zoveel zin hebben om een activiteit af 
te maken.

Ons streven is kinderen meer eigenaar te laten worden van 
hun eigen leren en het leren meer betekenisvol te laten 
zijn. Wat weet ik al, wat wil ik leren en hoe kan ik het leren 
zijn vragen waar een kind zelf antwoorden op kan vinden 
mits een kind de juiste begeleiding krijgt. Dat gaat de grote 
verandering zijn voor de leerkracht. Van ‘kennisoverdrager’ 
naar begeleider. Natuurlijk blijven we de onderwijsresultaten 
goed volgen. We willen het maximale uit kinderen halen. 
Jeelo kan ons hier goed in helpen. 
Het hele team heeft er zin in. En ja, het is spannend omdat 
het dagelijkse werk er anders uit gaat zien. Iedereen heeft 
veel zin in de intensievere manier van samenwerken met 
elkaar. Ook voor kinderen en ouders is het spannend, 
immers we laten het bekende los voor iets wat nog niet voor 
iedereen helder is. 
Gelukkig is er voldoende vertrouwen om een bruisende start 
te kunnen maken. Wij zijn er klaar voor!”

Naam: OBS de Graswinkel

Plaats: Weert

Bestuur: Eduquaat

Aantal leerlingen: 345 

Lid van de Jeelo-community sinds: 2016

Zo ziet het rooster er komend jaar uit: 



22 23

Zelfstandig leren is één van de drie 
pijlers van Jeelo. Leerlingen leren 
hoe ze zelfstandig lesstof kunnen 

doorlopen. Zo ontdekken ze wat hun 
persoonlijke leerstijl is. Angela van 
der Last, leerkracht van groep 8 op 

OBS Hartenaas in Grave, werkt sinds 
2009 met Jeelo. Ze vertelt hoe zij dit 

in haar klas invulling geeft.

Je eigen leerstijl 
ontdekken met Jeelo

Het klinkt een overbezette leerkracht waarschijnlijk als 
muziek in de oren: leerlingen die geheel zelfstandig op de 
computer hun lessen wereldoriëntatie doorlopen. “Maar zo 
werkt het niet”, weet Angela van der Last uit eigen ervaring. 
“Ook als leerlingen zelfstandig aan de slag gaan, hebben ze 
in het begin begeleiding nodig.” 
De mogelijkheden die Jeelo biedt voor zelfstandig leren vindt 
ze een meerwaarde. “Ik vind het belangrijk dat leerlingen 
ontdekken wat hun eigen leerstijl is. Als ze later naar het 
voortgezet onderwijs gaan, moeten ze ook in hun eentje 
huiswerk maken en voor toetsen leren. Het is prima om daar 
nu alvast aandacht aan te besteden.” 
Hoewel Van der Last enthousiast is over het principe om 
leerlingen zelfstandig te laten leren, verliep de introductie 
ervan niet zonder slag of stoot. “Leerlingen kunnen dat 
niet van het ene op het andere moment. Daarin moet je 
ze sturen. Eigenlijk moet je ze leren leren. Omdat Jeelo 
schoolbreed wordt gegeven, van groep 1 tot groep 8, weten 
mijn leerlingen inmiddels  wat er van ze wordt verwacht. Ze 
zijn erin meegegroeid.” 

Je eigen leerstijl ontdekken 
Zelfstandig leren betekent dat je het kind laat ontdekken 
wat zijn persoonlijke leermethode is. De een leert door 
veel te oefenen, de ander is beeldend ingesteld en bekijkt 
eerst de plaatjes bij de teksten. Weer een ander maakt een 
samenvatting of een woordweb.” 
Een leerkracht kan bij de begeleiding van de leerlingen 
gebruik maken van een aantal eenheden die specifiek 
gericht zijn op het leren. In de leereenheid Leren leren 
wordt uitgelegd hoe de hersens functioneren als je lesstof 
bestudeert. Met leereenheden als Maak een woordweb 
en Maak een tijdbalk komen leerlingen met verschillende 
leermethodes in aanraking. Van der Last: “Zo ontdekt iedere 
leerling wat voor hem het beste werkt. Die vaardigheid kan 
hij de rest van zijn leven inzetten.”
 
Begeleiding door de leerkracht 
Hoeveel ondersteuning een leerling bij het zelfstandig 
leren nodig heeft, verschilt per kind. Van der Last: “Snelle 
leerlingen kunnen de meeste leereenheden zelfstandig 
doorlopen. Vaak lezen ze de tekst niet eens, maar lezen 
ze alleen de woordenlijst en de samenvatting of ze 
starten met de Test jezelf. Zwakkere leerlingen hebben 
meer ondersteuning nodig. Als het leren niet goed lukt, 
onderzoeken we samen waar de problemen zitten en kijken 

Pijler Zelfstandig leren

hoe we die kunnen oplossen. Ik laat ze bijvoorbeeld vaak 
meerdere malen de begrippen doorlezen. Of we delen de 
teksten op in kleine blokjes, die gemakkelijker te behappen 
zijn. Ook houd ik in Mijn Jeelo bij hoe leerlingen de Test 
jezelf maken. Als ik zie dat een kind maar 25% scoort, laat 
ik hem de toets niet maken. Dan bekijken we eerst samen 
hoe hij zijn prestaties kan verbeteren.” 

Het nut van de voorleesfunctie
Alle leereenheden van Jeelo bevatten een voorleesfunctie. 
Dat is volgens Van der Last een heel goede ondersteuning 
bij het leren. “Bijna alle leerlingen maken er gebruik van, 
zowel dyslectische leerlingen als leerlingen die geen moeite 
hebben met lezen. Ze begrijpen de teksten beter en de stof 
blijft beter hangen.” 
Van der Last merkt dat het goed werkt als leerlingen met 
zijn tweeën aan de slag gaan. “Ik geef zwakkere leerlingen 
vaak een maatje. Samen doorlopen ze dan de leereenheid. 
Ze vullen elkaar aan en helpen elkaar. Dat leidt niet alleen 
tot betere resultaten, de leerlingen vinden het ook gewoon 
leuk om samen te werken.”

 “Leerlingen kunnen niet 
van het ene op het andere 
moment zelfstandig leren. 
Daarin moet je ze sturen. 
Je moet ze leren leren.” 

Elvi Smits en Louisa van Lin uit groep 8

Welke leerstrategieën gebruik je?
Elvi: “De macht van 10’ tijdens het leren van mijn huiswerk. Het is fijn om elke keer na 10 minuten pauze te kunnen 
nemen. Als ik te lang achter elkaar probeer te leren, dan heb ik geen zin meer en raak ik afgeleid. Na zo’n pauze heb  
ik meer energie, concentreer mij beter en heb weer meer zin om verder te gaan.” 
Louisa: “De ‘mindmap’ is makkelijk te maken. Tijdens het lezen maak ik deze meteen en daarna kan ik hem elke keer 
even doorlezen en onthoud ik het beter. Ik gebruik het liefste deze, omdat we die vaker geoefend hebben en deze dus 
goed beheers.”

Zijn er nog andere strategieën die je gebruikt tijdens het leren?
Elvi: “Voor het leren van woordjes pak ik een blaadje en vouw die dubbel. Op de ene kant schrijf ik de woordjes en op 
de andere kant de betekenis. Dan neem ik de woorden door en alleen van de woorden die ik niet meer weet, kijk ik  
naar de betekenis. Door ze allemaal op te schrijven, onthoud ik ze al beter en doordat het blaadje is dubbelgevouwen 
zie ik niet per ongeluk de betekenis.”
Louisa: “Ik schrijf belangrijke woorden uit de tekst op een blaadje. Ik werk altijd met papier en pen, dan onthoud ik  
het beter dan digitaal.”

Heeft het effect?
Elvi: “Ik ben niet meer zo zenuwachtig voor de toets, want ik weet dat ik mijn best heb gedaan om te leren en dat  
ik het kan.”

Elvi Smits en Louisa van Lin

Voordat de leerlingen aan een leereenheid van Jeelo 
beginnen, introduceert Van der Last deze klassikaal. “We 
nemen samen de leerdoelen van de eenheid door. Soms 
verzorg ik de introductie van een leereenheid niet zelf, 
maar zet ik één of meerdere leerlingen voor de groep die 
al iets over het onderwerp weten. Zo heb ik bijvoorbeeld 
een leerling in de groep die alles weet over de Tweede 
Wereldoorlog, dat is zijn grote passie. Die leerling laat 
ik dan de eerste les geven over de leereenheid die 
over dat onderwerp gaat. Dat vindt hij prachtig, en zijn 
medeleerlingen ook.”
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Hoe zijn jullie gestart afgelopen schooljaar?
“Rustig. We waren gewend om zelf projecten te maken, 
maar daarin misten we structuur. Spel, werk, gesprek en 
viering zijn de basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs. 
Jeelo past hier goed bij. Daarom zijn we ermee aan de slag 
gegaan. Maar sommige leerkrachten moesten eraan wennen 
dat ze nu niet de volledige vrijheid hebben. We hebben 
er bewust voor gekozen om eerst maar eens de projecten 
van Jeelo goed te leren kennen. Als we ze een keer gedaan 
hebben, kun je weer veel meer gaan variëren. Een goede 
invoering heeft gewoon een aantal jaren nodig.” 

Hoe bereiden jullie een project voor?
“Wij gaan eerst een aantal weken voor het project per bouw 

Jenaplan en Jeelo zijn een logische 
combinatie. De essenties van Jenaplan 
liggen immers dicht aan tegen de pijlers van 
Jeelo. Maar hoe werkt dat in de praktijk? 
Wilma Koopmans, leerkracht middenbouw 
op o.j.b.s. de Lichtstraat in Vught vertelt 
hoe zij hier in de klas invulling aan geeft. 

Het team werkt nu een jaar met 

Jeelo. De school heeft een onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw, leerlingen 

uit groep 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 zitten bij 

elkaar. De school heeft gekozen voor 

de driejarige cyclus van de projecten 

van Jeelo vanwege de indeling in 

stamgroepen van Jenaplan. Dat houdt 

in dat zij vier projecten per jaar doen 

(in plaats van zes in de tweejarige 

cyclus). De projecten komen dus om 

de drie jaar terug. Voor Jeelo is er een 

kartrekkersgroep met leerkrachten uit 

elke bouw.

Differentieer je binnen de leerroutes?
“Zeker. Een sterk kind uit groep 4 laat ik ook eenheden doen 
uit groep 5. Pas had ik nog een leerling die al klaar was met 
eenheden van groep 4. Ik heb hem gevraagd: wat wil je nog 
meer doen? Vervolgens heeft hij zelf een keuze gemaakt. 
Andersom komt ook voor: ik laat weleens een leerling van 
groep 5 eenheden uit groep 4 maken, omdat dat beter bij 
hem past. Het mooie is: de kinderen zien dat niet. Ze weten 
niet dat het eigenlijk stof voor groep 4 is.” 

Jullie zetten dus routes klaar voor. Is er dan nog 
ruimte voor leervragen vanuit het kind?
“Je kunt prima samen met de kinderen een project 
opbouwen. Zo hadden wij een moeder die tijdens het 
project Leren voor later kwam vertellen over haar werk 
als landschapsarchitect. Zij was bezig om een speelbos 
te ontwerpen in een andere plaats. Ons eindproduct 
was eigenlijk een uitvinding doen. Maar we werden zo 
enthousiast van haar presentatie dat we samen met de 
leerlingen besloten hebben om het eindproduct te wijzigen 
in een ontwerp maken voor het speelbos. Zolang je aan de 
doelen voldoet, kun je prima inspelen op de actualiteit en de 
beleving van de leerling.” 

Hoe gaan jullie om met de oranje stappers voor 
competenties? 
“Een aantal stappers worden in spelvorm aangeboden. 
Bijvoorbeeld: in het laatste project dat we gedraaid hebben 
kwam de poppendokter langs en tijdens de EHBO-lessen zijn
veel situaties uitgespeeld. Ten slotte hebben we het in-
stap-spel gespeeld en kwam een ‘dokter’ de diploma’s 
uitdelen. We werken hierbij veel in tafelgroepjes 3-4-5. 
We kopiëren en lamineren dan de samenvattingen uit de 

stappers vaak en leggen die op tafel. De kinderen gaan dan 
verder zelfstandig aan de slag of soms vragen we ouders 
erbij als het ingewikkeld is. Vaak werken we met een 
doordraaisysteem zodat groepjes tegelijkertijd werken aan 
verschillende stappers.”  

Werkt het anders met die blauwe stenen voor 
kennisdoelen?
“Veel stenen en stappers worden bij ons aangeboden vanuit 
de kring. De oranje stappers doen we in thematijd, terwijl 
we aan de blauwe stenen vooral werken in werktijd waarin 
ze ook aan taal en rekenen werken. Soms laat ik ze gewoon 
beginnen. Andere keren loop ik de steen samen door, en 
doen ze hem daarna zelf op een tablet. Daarbij maken 
overigens bijna alle leerlingen gebruik van de audio, dat 
vinden ze heel fijn als ondersteuning. Groep 3 bereid ik wel 
samen voor op het digibord. Je merkt dan dat leerlingen uit 
groep 4 soms vanzelf aansluiten. Ik plaats ze ook weleens 
samen in maatjes, dan laat ik een leerling uit groep 4 
een steen uitleggen aan groep 3. Je kunt de stenen ook 
mooi koppelen aan de stappers. De competentie leren, 
presenteren of onderzoeken kun je koppelen aan een steen. 
Groep 3 laten we nog geen toetsen doen, groep 4 en 5 wel. 
Dat waren onze leerlingen niet gewend, maar ik merk dat 
het ze wel stimuleert. Zeker de Test jezelf helpt ze om te 
zien waar ze staan. Overigens zien we de toetsen vooral nog 
als oefening, in de bovenbouw tellen ze voor ons pas echt.” 

Merk je iets van extra ouderbetrokkenheid door Jeelo?
“Jeelo staat nog niet op het rapport, maar ik krijg er nu 
wel vragen over van ouders. En ze zijn ook betrokken 
als maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld toen de 
brandweer op school kwam: dat was gewoon een van de 

bij elkaar zitten. Het is goed om hier ruim vooraf de tijd 
voor te nemen, om het project goed te kunnen overzien. We 
kijken naar de doelen en bespreken welke kant we uit willen. 
Ook bepalen we welke maatschappelijke organisaties we 
willen gaan betrekken, dat zijn er een à twee per bouw. We 
denken na over de openingen en sluitingen van het project. 
Dat zijn de vieringen. Ook bekijken we de suggesties voor 
leerroutes in Mijn Jeelo. Vervolgens maken we onze eigen 
keuzes, omdat we werken in de driejarige cyclus. Soms 
sluiten de routes van 3-4 en 5-6 naadloos op elkaar aan, dan 
kun je ze eenvoudig in elkaar schuiven. Dat is bijvoorbeeld 
bij het project dat wij nu doen, Veilig helpen het geval. 
Soms vraagt het iets meer gepuzzel. Dankzij de rode draden 
die door het hele project lopen is er altijd een lijn in aan te 
brengen.”

Jeelo op Jenaplanschool 
de Lichtstraat

Naam: o.j.b.s. De Lichtstraat
Plaats: Vught
Bestuur: Stroomm
Aantal leerlingen: 276 
Lid van de Jeelo-community sinds: 2015
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vaders. Tegelijkertijd zijn ze ook kritisch. We wilden bij 
Omgaan met geld naar Albert Heijn gaan. Daarover gingen 
ouders echt protesteren, omdat ze weten dat leerlingen dan 
weer terugkomen met een tasje vol dingen als pakjes sap en 
snoep. We zijn toen naar de kringloopwinkel gegaan, want 
de ouders hadden echt wel een punt.”  

Hoe evalueren jullie een project?
“We hebben veel contact tussentijds. Loopt alles zoals 
gepland? Dat is fijn, want enthousiaste verhalen van 
collega’s stimuleren je extra. Zo zag ik het rollenspel met 
112 bellen niet echt zitten in de klas. Maar van een collega 
hoorde ik dat het bij haar liep als een speer. Dat bleek bij 
mij ook het geval. En we hoorden van groep 1-2 dat de 
poppendokter bij hen zo’n groot succes was. Toen ik in 
mijn klas vroeg of ze dat ook wilden, waren er zelfs stoere 
jongens uit groep 5 die met hun knuffel op school kwamen. 
We hadden het ook heel officieel geregeld, je moest een 
afspraak maken en aangeven waarvoor je kwam. Er was een 
wachtkamer met boekjes en puzzels en vervolgens konden 
ze hun knuffel laten verzorgen. Naast deze tussentijdse 
gesprekken evalueren we per bouw, omdat de groep met het 
hele team te groot wordt. En de kartrekkersgroep evalueert 
aan het einde van het jaar aan de hand van een enquête.” 

Jullie doen maar vier projecten per jaar. Hebben jullie 
dan geen tijd over?
“Onze ervaring is dat een thema 6 à 7 weken leeft in de 
school. Daarna ben je wel aan iets nieuws toe. En het is 
ook onpraktisch om projecten over vakanties heen te tillen, 

leerlingen leven naar een vakantie toe, terwijl jij net een 
project aan het opbouwen bent. Het werkt dus beter als je 
tussen vakanties werkt. Met Veilig helpen hebben we net 
zes weken gewerkt, we hebben alle stappers gedaan voor 
3-4-5. Daarnaast doen we altijd zelf nog een kunstproject. 
Met het Jeroen Boschjaar lag dat afgelopen jaar erg voor de 
hand en we hebben hier ook een kunstwerkgroep in Vught 
die een aanbod voor ons heeft. We kijken ook of we nog bij 
iets actueels kunnen aanhaken. Dan doen we trouwens ook 
met Jeelo, op initiatief van een kind hebben we Omgaan met 
geld gekoppeld aan statiegeldflessen ophalen voor Serious 
request. Ook op dat moment kun je ingaan op leervragen 
van kinderen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als 
school in de tussenliggende periodes extra aandacht besteed 
aan topografie, verkeer of bijvoorbeeld de tijdvakken. Dat 
kun je allemaal los uit Jeelo gebruiken.”  

Waar gaan jullie komend jaar aan werken?
“We willen meer gaan doen met het portfolio. Ik ben zelf 
niet zo handig, ik denk erover om kinderen van groep 5 op 
te leiden om foto’s te maken van werkstukken en deze erin 
te helpen hangen. Dat past ook echt binnen Jenaplan, dat 
de oudsten verantwoordelijkheid nemen in hun stamgroep. 
Daarnaast willen we samenwerken beter neerzetten. Komt 
het genoeg aan bod? Waar laten we leerlingen samen aan 
werken? Op welke manier? Tot slot wil ik zelf wel wat gaan 
uitproberen met begrijpend lezen. Een groot deel van de 
projecten is nog steeds nieuw voor ons, dus we doen het wel 
stap voor stap.” 

Maud herinnert zich de gezamenlijke start van het project 
nog goed. “Het was best eng. Ze hadden gespeeld dat er 
een ongeluk was gebeurd. Dat er een auto tegen boom was 
gereden en er zaten nog twee mensen in. De brandweer 
kwam met loeiende sirenes aan. De BHV’ers van school 
moesten helpen en doen wat de brandweer zei. Sil uit 
groep 4: “Ik was niet bang. Ik had meester Vincent (één 
van de slachtoffers) daarvoor nog op het schoolplein zien 
rondlopen, dus ik wist gelukkig wel dat het nep was.” 

112 bellen
Tijdens het project kwam de wijkagent op bezoek in de 
klas, vertelt Maud. “We moesten 112 bellen met een 
probleem. De agent deed alsof hij de meldkamer was. Hij 
vroeg bijvoorbeeld: Je spreekt met de meldkamer. Wie wil 
je hebben? De brandweer, ambulance of de politie?” Sil: “Je 
doet het nooit fout als je 112 belt. Behalve als je 112 voor 
de lol belt.”
Ook hebben ze met een EHBO’er geoefend met het geven 
van hulp als iemand gewond was. De EHBO’er was verbaasd 
over de betrokkenheid van de leerlingen. Hij overlegde na 
afloop met de directeur van de school of het mogelijk was 

Veilig helpen op de St. Martinusschool

Bij de St. Martinusschool in Millingen aan de Rijn stond dit jaar ook het project 
Veilig helpen op het programma. De brandweer, wijkagent en ambulance 

kwamen op bezoek tijdens het project. Maud uit groep 7 raakte zo gemotiveerd 
dat ze erna een kindercursus EHBO is gaan doen. “Het leek mij leuk en heel erg 

handig dat als er iets gebeurt dat jij iemand dan nog beter kunt helpen.”

Jeelo-community

om een cursus kinder-EHBO te verzorgen. Resultaat: meer 
dan 20 kinderen van de school volgen nu wekelijks vrijwillig 
een EHBO-cursus op school, waaronder Maud. 
Maud vertelt dat ook de ambulance nog op het schoolplein 
kwam. Ze hadden een koffer voor kinderen met speciale 
pleisters en ook een soort zak voor als een kind een 
gebroken been heeft. Sil: “Ik ben eigenlijk heel bang voor 
ziekenhuizen en ambulances. Ik heb iets aan mijn nieren 
en moet heel veel naar het ziekenhuis. Ze denken dat het 
daardoor komt. Maar gelukkig gaat het steeds beter.”  

De afsluiting
Volgens Jolanda Hendriks, kartrekker op St. Martinus, 
was het project niet alleen zichtbaar op school, maar ook 
in de omgeving. “Bij de afsluiting van het project gingen 
de kinderen op allerlei plekken in het dorp op zoek naar 
mensen die hulp nodig hadden. De ‘slachtoffers’ waren 
geschminkte EHBO’ers. In het bejaardenhuis, bij de BSO en 
op straat werden de leerlingen geholpen door de mensen uit 
het dorp. En ze kregen direct feedback van de EHBO’ers. Je 
merkte echt dat het enorm leefde.” 
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Hoe komt de content van Jeelo tot stand? Die ontwikkeling gaat niet over één nacht ijs. 
Er zijn veel verschillende mensen uit de community bij betrokken die samen vanuit 
eigen ervaringen meedenken en -werken.

De content van Jeelo: 
van concept tot eindproduct

   Helma Peeters is basisschoolleerkracht en resonans 

“Je kunt een resonans zien als iemand die feedback geeft 
op concepten en ontwerpen voor eenheden. Zelf ben 
ik resonans voor content voor groep 1-2. Ik kijk of een 
handleiding helder is en bruikbaar in de groep. Content moet 
ook duidelijk zijn voor pas afgestudeerde, nog onervaren 
leerkrachten. Indien nodig voorzie ik de tekst van op- en 
aanmerkingen. 
Door mijn jarenlange ervaring met kleuters weet ik vaak wat 
werkt en wat niet. Die ervaring kan ik goed toepassen bij 
mijn werk als resonans. De meeste opleidingen hebben geen 
specialisatie ‘het jonge kind’. Veel kennis van kleuterleidsters 
dreigt verloren te gaan. Wat betreft taal en rekenen heeft 
Jeelo deze kennis verzameld en verwerkt in content.” 

   Wendy Duivenvoorde is stemacteur

“Mijn rol is het inspreken van de teksten. In het begin was 
dat een beetje zoeken: educatieve teksten inspreken is heel 
anders dan voor bijvoorbeeld een commercial. Daarbij ben 
je geneigd snel en energiek te spreken, bij Jeelo moet mijn 
stem juist rust uitstralen.
Het gaat steeds makkelijker, de tekst zelf vormt een 
hulpmiddel. Het is eenvoudige, begrijpelijke taal, die je 
vanzelf rustig uitspreekt. Goed articuleren is belangrijk. 
Soms draai ik van nature een paar woorden om, je hebt 
natuurlijk een eigen manier van spreken. Dat wordt dan in 
de uiteindelijke tekst weer aangepast.
Het is grappig dat ik ben teruggekomen bij het onderwijs: 
oorspronkelijk heb ik een opleiding tot biologieleraar 
gedaan. Het is leuk om onderwerpen voorbij te zien komen 
waarmee ik als kind te maken heb gehad: er komen weer 
dingen boven, die ik ooit heb geleerd maar al lang weer 
vergeten was.” 

   Andrea Oostdijk is conceptontwikkelaar

“Ik ben al vanaf het begin bij Jeelo betrokken en heb allerlei 
uiteenlopende werkzaamheden gedaan. Op dit moment 
begeleid ik de groep auteurs die teksten schrijft voor de 
competentielijn Bronnen gebruiken. Ik maak het raamwerk: 
welke teksten bieden we leerlingen aan en hoe? 
Ik werk op basis van mijn ervaring als onderwijskundige, 
contentontwikkelaar, leerkracht en kinderboekenschrijfster. 
Ik doe veel research om te bepalen welke onderwerpen 
aansluiten bij de projecten van Jeelo. Daarbij houd ik in 
de gaten wat maatschappelijk relevant is of past bij de 
belevingswereld van kinderen.
Je moet bij dit werk heel goed nadenken over hoe je iets 
vertelt. Je verhaal moet eenvoudig en helder zijn, maar 
tegelijkertijd mag je de nuance niet verliezen. Dat is een 
heerlijke uitdaging.”

   Jorinde Post is tekstontwikkelaar

“Mijn specialiteit is wereldoriëntatie en heb een voorkeur voor de 
kunstzinnige en exacte eenheden. Ik werk daarom ook mee aan 
de nieuwe trainers voor rekenen.
Schrijven is vooral gevoel hebben voor de doelgroep. Meestal is 
de inhoud niet ingewikkeld, maar gaat het om hóe je informatie 
overbrengt. De basis van elke steen of stapper is een beperkt 
aantal helder geformuleerde leerdoelen. Daar moet je de tijd 
voor nemen. Als die eenmaal duidelijk zijn, volgt de rest bijna 
vanzelf. 
Na de leerdoelen schrijf ik het verdere ontwerp: de belangrijke 
woorden, de stappen of onderwerpen per scherm, de 
samenvatting, de toetsvragen en ideeën voor de afbeeldingen. 
Dat ontwerp overleg ik met de contentmanager. Zijn we het 
eens, dan werk ik het ontwerp uit en bedenk ik de beelden. De 
beeldopdrachten stuur ik naar de illustrator of fotograaf. Zo nodig 
passen we nog wat aan en kan de eenheid afgerond worden.” 

   Clazien Rodenburg is redacteur 

“Redactiewerk houdt onder andere in: zorgen dat de tekst 
foutloos is, dat de structuur klopt, dat alle onderdelen 
aanwezig zijn, dat alle codes (die voor de leerlingen 
onzichtbaar zijn) kloppen, alle beelden compleet zijn en het 
juiste formaat hebben. 
Redactiewerk is meer dan alleen op de punten en komma’s 
letten. Ik fungeer ook als klankbord. Het is vaak een kwestie 
van logisch nadenken. Als ik een tekst onder ogen krijg, 
stel ik bijvoorbeeld vragen als ‘Is deze stap niet te groot?’, 
‘Ben je niets vergeten?’, ‘Waarom heb je dat zo gedaan?’ 
Het is altijd goed om een tekst die door een ontwikkelaar is 
aangeleverd met een objectief en kritisch oog te bekijken. 
Ik ben ervan overtuigd dat een tekst beter wordt door het 
‘sparren’ met de tekstontwikkelaar.”

   Andy van Amelsvoort is producent 

“Al vanaf het eerste project ben ik bij Jeelo betrokken. 
Eerst als redacteur en nu steeds meer als producent. 
We zorgen er bij productie voor dat de content goed in 
Mijn Jeelo terechtkomt. Als er bij de productie een fout wordt 
gemaakt, dan wordt de eenheden niet goed weergegeven. 
Ik breng alle content stap voor stap bij elkaar: audio, film, 
beeld, tekst. Daarbij controleer ik vooral of het aan de 
technische afspraken voldoet. Inhoudelijk is het geheel dan 
al goedgekeurd. De digitale bestanden plaats ik op de juiste 
plek op de server. Dit vergt een grote nauwkeurigheid en 
scherpe blik. 
Omdat Jeelo zich permanent ontwikkelt, is dit een uitdagende 
werkplek. Productie zit tussen contentontwikkeling en de 
ontwikkeling van Mijn Jeelo in, en zowel in de content als in 
Mijn Jeelo vinden continu vernieuwingen plaats. Ik heb al 
heel wat updates en vernieuwingen meegemaakt en er zullen 
er nog vele komen!” 

   Roger Klaassen is illustrator

“Als illustrator zit ik een beetje in het midden van het 
proces: de teksten zijn er dan al. De projectcoördinator 
legt het contact tussen de tekstontwikkelaar en mij. Ik 
maak eerst wat schetsen, die worden beoordeeld door de 
tekstontwikkelaar. Soms pas ik iets aan, daarna maak ik de 
tekeningen in kleur. 
Laatst heb ik een serie over deugden gemaakt: eerlijkheid, 
betrokkenheid, zelfbeheersing… Hoe teken je dat? Soms kies 
ik er dan voor om de omgekeerde situatie te tekenen, dus te 
laten zien hoe het níet moet. 
Mijn stijl is helder, duidelijk, een beetje cartoonachtig. 
Ik maak van alles: illustraties bij lesstof, woordkaarten, 
biologische tekeningen of meer beschrijvende, zoals ‘hoe 
wordt een T-shirt gemaakt?’ De afwisseling van onderwerpen 
maakt het elke keer weer interessant.”

Onderwijs-
expert

Concept-
ontwikkelaar

Tekst-
ontwikkelaar

Illustrator Leerkracht
en resonans

Stemacteur Redacteur Producent

5 conceptontwikkelaars
16 tekstschrijvers
7 resonansleden
14 tekenaars
6 fotografen
3 infographicmakers
3 vormgevers

   Charles Kalkhoven is onderwijsexpert

“Als ontwikkelingspsycholoog werk ik op het gebied van 
leerlingenzorg, met lees- en taalonderwijs als specialisme. 
Momenteel ben ik binnen Jeelo betrokken bij de ontwikkelen 
van de competentielijn Bronnen gebruiken. Ik denk mee 
over vragen als ‘Hoe bevorder je de leesmotivatie bij 
leerlingen?’ en ‘Welke leesstrategieën laat je leerlingen 
toepassen op teksten?’ Daarnaast werk ik mee aan 
eenheden voor de ontwikkeling van de woordenschat. 
De leerlingen oefenen op allerlei verschillende manieren 
met woorden die aansluiten bij het Jeelo-project van dat 
moment.”

1 filmmaker
2 animatoren
1 gamemaker
2 redacteuren
3 stemacteurs
3 producenten

Hoeveel medewerkers content zitten er in de community? Conceptontwikkelaars doen research 
naar wat er speelt in de omgeving van 
scholen en leerlingen. De kunst is om 
vanaf het begin rekening te houden 

met de pijler Samen leven.

Redacteuren beheren het forum en 
verwerken de opmerkingen van leerkrachten. 

Bijzonderheden bespreken ze binnen de 
werkgroep Content.

Tekstontwikkelaars proberen stappen-
plannen uit met leerlingen. Om te 
kijken of het werkt. Vaak zijn hun 

eigen kinderen proefkonijn.

Het mooiste compliment voor een illustrator is als een leerling zegt: 
door jouw plaatje snap ik het beter en kan ik het beter onthouden.

Werkwijze
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De Rietgors in Leuvenheim is, 
met 36 leerlingen, een piepklein 

schooltje met de groepen 1-2, 
3-4-5 en 6-7-8. Om te kunnen 

blijven bestaan moest schoolleider 
Bert Becker de werkwijze flink 

vernieuwen. “De school was toe 
aan een frisse wind. Jeelo bleek 

een uitkomst.”

Jeelo en kleine scholen:

Maatwerk voor ieder kind

Naam: OBS de Rietgors

Plaats: Leuvenheim

Bestuur: Archipel

Aantal leerlingen: 36 

Lid van de Jeelo-community sinds: 2015

“De school was verzand in routine, het leerlingenaantal 
daalde, het voortbestaan stond onder druk.” Bert Becker 
werd al snel bij zijn aantreden, anderhalf jaar geleden, 
geconfronteerd met de vraag: hoe kunnen we vernieuwen? 
“Ik had zelf vanuit een vorige functie ervaring met IPC 
(International Primary Curriculum), wat ook een vorm 
van projectonderwijs is. Vanuit die gedachte ben ik gaan 
googelen: wat bestaat er aan thematisch onderwijs? Zo 
kwamen we bij Jeelo terecht.”

Maatwerk per leerling
Jeelo past goed bij zo’n kleine school, heeft Becker het 
afgelopen oriëntatiejaar gemerkt. Om te beginnen is het 
relatief eenvoudig om de nieuwe werkwijze in te voeren. “Er 
werken hier maar vier leerkrachten, dus alle neuzen staan al 
snel dezelfde kant op.” 
De leerlingen van de Rietgors zijn verdeeld over drie 
combinatieklassen: 1-3, 4-5 en 6-8. Is het niet lastig om 
te werken met de verschillende leerroutes binnen deze 
groepen? Juist niet, vindt Becker. “Jeelo biedt door de 
manier waarop het is opgezet al een behoorlijk individuele 
leerroute voor ieder kind. Het is bijna maatwerk. Het maakt 
daarbij niet uit dat er verschillende klassen en niveaus in 
één lokaal zitten.”
Becker vindt ook het thematisch werken een voordeel: 
“Alle klassen zijn schoolbreed met hetzelfde thema 
bezig. En we werken nu niet met drie of meer methodes 
voor wereldoriëntatie en de daaraan gekoppelde 
instructiemomenten: dat scheelt heel veel tijd.”

Broedmachine en terraria

Het rietgedekte gebouw waarin De Rietgors gehuisvest 
is, telt vier lokalen, waaronder één speciaal Jeelo-lokaal, 
dat alle groepen om beurten gebruiken. Er staat een 
computereiland, tafels in groepjes voor de leerroutes, alles 
ruim opgezet. Op een kast staan de resultaten van het 
laatste project: inmiddels verlaten terraria, glazen potten 
met buisjes... 

Vera (groep 7) en Juul (groep 6) zijn het meest enthousiast 
over dit laatste project, Zorgen voor dieren. “We hebben 
hier op school een broedmachine gehad”, vertelt Vera. 
“Toen de kuikentjes geboren werden uit hun ei, hing de hele 
klas boven de bak. We hebben goudvissen gehad, vlinders 
bekeken en zelf een terrarium gebouwd.” 

“De insecten daarvoor hebben we gevangen met zo’n pot 
met een buisje eraan, zelfgemaakt”, vult Juul aan. “Daar kon 
je ze dan door naar binnen zuigen. Maar de buisjes waren 
niet groot genoeg: er pasten alleen mieren door.” Heel leuk 
vond ze het ook om te leren zorgen voor een hond of kat. 
“Daarvan hielden we een logboek bij. We weten nu heel 
goed hoe je voor een dier moet zorgen zodat het niet dood 
gaat.” 

“Jeelo’en is een nieuw woord bij ons thuis”

Ilja Sibbing werkt in de schooltuin, om de week helpt zij de groepen 1-2 en 3-4-5 bij het 

onderhoud. Op vrijdag, na schooltijd, wordt de oogst verkocht: twee meisjes verkopen 

verse doperwten, sla en snijbiet. “Niet heel specifiek Jeelo, maar het past er goed bij”, 

vindt Sibbing, die twee kinderen op De Rietgors heeft. Zij merkt dat haar kinderen sinds 

de invoering van Jeelo meer betrokken zijn bij het onderwijs dat ze krijgen. “Ze nemen 

dingen mee en vertellen ineens veel meer over wat ze op school geleerd hebben. ‘Jeelo’en’ 

is een nieuw woord bij ons thuis. Ook de ouders zijn meer betrokken: je ziet niet alleen een 

rapport aan het einde van het jaar, maar veel van wat er gebeurt op school. De kinderen 

wennen aan initiatief nemen, aan presenteren en plannen. Wat mij betreft zou wel vooraf 

duidelijker mogen zijn wat de beoordelingseisen zijn. Maar de school blijft in beweging, ik 

ga ervan uit dat dat nog meegroeit.”  

“Het was geen grote 
financiële investering, dus in 
vijf minuten was ik eruit met 
het bestuur.”

Geen grote investering
Ondanks dat het maar een kleine school is, vormden de 
kosten voor Jeelo voor Becker geen probleem. Stichting 
Archipel, het bestuur van de scholengroep waaronder De 
Rietgors valt, wilde de school graag openhouden en daarin 
investeren. Dat je je voor negen jaar aan Jeelo committeert, 
was geen struikelblok. Becker: “Bij methodes leg je je ook 
voor jaren vast en die zijn bovendien snel verouderd. Nu 
was het wel een voordeel dat we weinig leerlingen hebben. 



32 33

Waarom krijgen scholen support?
Jeelo is geen methode. Het invoeren vergt een omslag in 
denken én doen, van het hele team. Om dat proces goed 
te laten verlopen, biedt Jeelo ondersteuning (support) 
aan. Deze support wordt geleverd door mensen die zelf al 
jaren met Jeelo werken. Want we zijn niet voor niets een 
community: samen werken we aan permanente verbetering 
van het onderwijs.  

Wanneer krijgen scholen support?
Scholen kunnen zich eerst zelf oriënteren op Jeelo om 
te zien of Jeelo bij hen past. Hiervoor is een speciaal 
oriëntatietraject bestaande uit een serie animaties met 
toelichting. Vervolgens bekijkt het team welke vragen er 
zijn. De communitymanager maakt daarna samen met 
de school een plan op maat om de kennismaking zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Het doel is dat de school hierna 
beslist of zij wil toetreden tot de community. 
Scholen die zijn toegetreden krijgen het eerste jaar support, 
een communitymanager en een ervaringsdeskundige. Zij 
weten precies wat aandachtspunten en valkuilen zijn bij het 
werken met Jeelo.

Van wie krijgen scholen support?
Het supportteam bestaat uit een communitymanager en een 
ervaringsdeskundige. De ervaringsdeskundige werkt zelf al 
jaren met Jeelo en kan de toegetreden school helpen met 
zijn ervaringen. Het kan een leerkracht zijn, maar ook een 
schoolleider of schoolbestuurder. Eventueel kan dit team 
aangevuld worden met een expert, bijvoorbeeld op het 
gebied van de pijlers of content. De communitymanager 
coördineert het hele traject.

Waarvoor krijgen scholen support?
De support van Jeelo is vraaggestuurd. Heeft 
u een probleem of vragen? Leg ze voor aan uw 

Bij de kennismaking met en de invoering 

van Jeelo krijgt een school support van een 

team van Jeelo. Wat houdt deze eigenlijk 

in? En wat kost de support?

Vijf vragen over de 
support van Jeelo

De onderdelen van de support van Jeelo

Jeelo vindt het belangrijk dat scholen zelf regie voeren 
over hoe ze hun onderwijs inrichten. Daarom is onze 
support faciliterend. Er is van alles mogelijk, u bepaalt 
zelf wat u gebruikt en op welk moment.
 
• Oriëntatietraject 
Via de website kunt u zelf een oriëntatietraject opstarten 
om kennis te maken met Jeelo. Aan de hand hiervan 
kunt u vragen stellen en kijken of Jeelo bij uw school 
past.   

• Persoonlijke ondersteuning 
Een supportteam ondersteunt uw school bij de 
kennismaking op en invoering van Jeelo. 

• Zelfsupport in Mijn Jeelo 
Schriftelijke informatie, voorbeeldbrieven, checklists, 
animaties die kunnen worden gebruikt bij het plannen, 
voorbereiden, uitvoeren en evalueren van projecten. 

• Films, animaties en flyers 
Voorlichtingsmateriaal over Jeelo voor uiteenlopende 
doelgroepen, te gebruiken bij presentaties, naar ouders 
of open dagen. 

• Start- en voorbereidingsbijeenkomsten 
Voorlichting voor (startende) scholen over specifieke 
onderwerpen en over doorgevoerde vernieuwingen. 

• Ervaringsbijeenkomsten 
Kartrekkers kunnen naar behoefte deelnemen 
aan bovenschoolse ervaringsbijeenkomsten. De 
ervaringsgroep gaat aan de slag met een bepaald 
speerpunt. Deelnemers kunnen tot nieuwe inzichten 
komen en er kunnen nieuwe ideeën ontstaan voor de 
ontwikkeling van Jeelo en de Jeelo- community. 

• Service Mijn Jeelo
Scholen kunnen contact opnemen met Service Mijn Jeelo 
met vragen over functionaliteiten binnen Mijn Jeelo.

Jeelo-community

Arlette van Wegberg, 
communitymanager
“Als je een probleem hebt, 
werkt niets beter dan praten 
met iemand die voor datzelfde 
probleem heeft gestaan. Maar 
ook als je geen probleem hebt is 
het fijn om te horen hoe anderen 
zaken aanpakken. Ervaringen 

uitwisselen, elkaar tips geven, elkaar helpen: zo werkt 
de community. Mijn taak als communitymanager is het  
samenbrengen van de juiste mensen.” 

communitymanager. Soms signaleert het supportteam 
zelf een probleem op uw school. Maar van welke kant een 
signaal ook komt, samen zoekt u naar een oplossing. 
Teams van leerkrachten vragen bijvoorbeeld hulp bij het 
voorbereiden van de projecten. Zo’n supportteam kan dan 
een workshop verzorgen tijdens een teambijeenkomst op 
school. Een expert van Jeelo komt dan laten zien hoe Mijn 
Jeelo en de content in elkaar zit. Hoe dan ook levert het 
supportteam altijd maatwerk. 

Wat kost de support?
Tijdens het kennismakingstraject is de support gratis. Ook 
als de kennismaking langer duurt en ook als de school er 
veel gebruik van maakt. Want we vinden het erg belangrijk 
dat scholen volledig achter Jeelo staan voordat ze toetreden 
tot de community. Eenmaal toegetreden betaalt de school 
een vast bedrag per leerling voor Jeelo, ook hierin zit de 
support in het eerste jaar inbegrepen. 

Het was geen grote financiële investering, dus in vijf 
minuten was ik eruit met het bestuur.” 
Het heeft de school ook veel gebracht. “Om te kunnen 
blijven bestaan moesten we ons onderscheiden van de 
andere scholen in de buurt. In de directe omgeving – de 
gemeente Brummen - zijn er al vijf. Jeelo bood uitkomst: 
sinds de invoering is het aantal leerlingen stabiel. Nieuwe 
ouders kiezen bewust voor deze school, ze komen er zelfs 
voor uit Eerbeek, acht kilometer verderop.”  

“Nieuwe ouders kiezen
bewust voor onze school.”

Betrokkenheid van iedereen
Bij Jeelo hoort betrokkenheid bij je omgeving en dat 
past goed bij de school. Er lagen al veel contacten 
met maatschappelijke organisaties, die worden nu 
verduurzaamd. Becker benadrukt dat de school hierbij de 
regie voert. “Er lag al een enorm educatief aanbod, van 
GGD’s tot bibliotheken, leskoffers vol. Maar vaak paste 
het nergens bij en bleef het bij een leuk uitstapje. Ons 
uitgangspunt is nu: wíj bepalen wat we doen en wanneer. 
En het werkt, tot grote tevredenheid van beide partijen. 
Sommige organisaties vragen: ‘Komen jullie over een jaar 
weer terug?’”  
Prettig vindt hij dat je snel kunt inspelen op de actualiteit. 
“Het is heel dynamisch. Maar het belangrijkste wat Jeelo de 
school heeft opgeleverd is toegenomen betrokkenheid. Van 
de kinderen bij de les, van het team bij de lesstof, van de 
ouders bij de school. En, wat ik heel uitzonderlijk vind, van 
de directe omgeving. Neem het project Zorgen voor dieren. 
Daarover kun je van alles in een boek lezen, maar door je 
eigen omgeving er actief bij te betrekken wordt het leuker, 
zinvoller en blijft de informatie beter hangen. We hebben 
de Bijenvereniging bezocht, een kinderboerderij hier in de 
buurt, die gerund wordt door verstandelijk gehandicapten 
en ter afsluiting een dierenshow gehouden. Daarbij hebben 
we alles en iedereen uitgenodigd. De school staat open voor 
haar omgeving, maar omgekeerd halen we ook de omgeving 
de school binnen.” 

Taal en rekenen integreren
Becker wil graag ook het taal- en rekenonderwijs integreren. 
De school heeft het eerste jaar drie projecten volledig 
gedraaid en geëvalueerd. “Die hebben we als zeer geslaagd 
ervaren. Dat enthousiasme van het begin zit er nog prima 
in. Inmiddels doen we zes projecten en zijn we bezig om 
het taal- en rekenonderwijs te integreren. De afspraken met 
maatschappelijke organisaties liggen voor de komende tijd 
al vast. Het gonst weer in de school.”

Samen een gezonde lunch maken in het kader 
van het project Zorgen voor jezelf en anderen.
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Iedereen in de Jeelo-community werkt volgens een ervaringsspiraal: ze delen ervaringen, 
evalueren en leren ervan. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten. Op basis van dit ervaringsleren 
neemt de community beslissingen over verbeteringen en aanvullingen van Jeelo. Zo ontstaat 
er een duurzame spiraal van permanente ontwikkeling en houden scholen zelf de regie 
over de inhoud van Jeelo. De Jeelo-community organiseert hiervoor panelbijeenkomsten, 
ervaringsgroepen en informatiebijeenkomsten.

De Jeelo-community werkt 
volgens de ervaringsspiraal

Meerjarenplan van de 
Jeelo-community
Niet alle ideeën kunnen tegelijk 
opgepakt worden.
De Jeelo-community heeft 
daarom een meerjarenplan 
om alles in goede banen te 
leiden en bij iedereen de juiste 
verwachtingen te scheppen.

Ervaringsgroepen
Kartrekkers van Jeelo-scholen 
nemen naar behoefte deel aan 
ervaringsgroepen. Samen met een 
expert en andere kartrekkers van 
Jeelo-scholen doen zij ervaring op met 
de innovaties of nieuwe content. Dit 
met als doel het over te brengen op 
het team.

Idee 
Het idee kan komen van teams van 
scholen, leerlingen en hun ouders. Maar 
ook van maatschappelijke organisaties, 
contentontwikkelaars en experts.

Draagvlakpeiling
Wordt het idee breed gedragen? Zo ja, dan 
wordt het idee verder uitgewerkt.

Programma van eisen 
Voor het idee wordt een programma 
van eisen opgesteld.

Panelbijeenkomsten
In panelbijeenkomsten definiëren 
betrokkenen de eisen samen 
verder. Deelnemers kunnen 
zijn: schoolleiders, leerkrachten, 
maatschappelijke organisaties, ouders 
en leerlingen, contentontwikkelaars 
en experts.

Plan en voorwaarden 
Op basis van de eisen komt er een plan 
voor realisatie. Dit moet passen binnen de 
financiën en meerjarenplanning.

Realisatie
Een werkgroep met contentontwikkelaars 
en experts gaat aan de slag. Zij stemmen 
waar nodig  tussentijds af met schoolleiders, 
leerkrachten, leerlingen en hun ouders en 
maatschappelijke organisaties.

Pilot
Enkele voorlopende scholen nemen de 
innovatie of nieuwe content in gebruik. 
Op basis van ervaring en evaluatie 
worden zaken bijgesteld.

Zelfsupport
De Jeelo-scholen gaan aan de slag 
met behulp van de instructies in 
Mijn Jeelo om de innovaties of 
nieuwe content te gebruiken.

Informatiebijeenkomsten
Scholen krijgen informatie over de inno-
vatie of nieuwe content. Daarna maken 
ze een plan van aanpak wanneer en 
hoe zij deze innovatie of nieuwe content 
voorbereiden, invoeren en evalueren. 
Scholen voeren eigen regie.

Evaluatie
Na evaluatie kunnen weer 
nieuwe inzichten ontstaan.
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Ontwikkeling van content
Scholen die willen bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe educatieve 
content, worden uitgenodigd om een of 
meerdere leerkrachten af  te vaardigen 
naar panelbijeenkomsten. In deze 
bijeenkomsten bepalen leerkrachten in 
samenwerking met de coördinatoren van 
Jeelo wat er moet worden ontwikkeld en 
aan welke randvoorwaarden het materiaal 
moet voldoen. Sommige leerkrachten 
fungeren daarnaast als klankbord voor de 
contentontwikkelaars die het materiaal 
maken. Op die manier wordt er alleen 
content ontwikkeld die aansluit bij de 
behoeften en werkwijze van scholen.

Werkwijze
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Een aantal jaren geleden ging het qua begrijpend lezen 
best goed op SBO de Wingerd in Cuijk. Maar toch had 
schoolleider Antwan Ebben er geen goed gevoel over. “We 
voldeden aan de norm, maar we konden eigenlijk niet goed 
verklaren hoe. Om meer inzicht te krijgen, is een van mijn 
leerkrachten Trudis van der Hucht een master Pedagogiek 
gaan doen. Voor de masterthesis deed zij onderzoek naar 
de pijlers van een effectief aanbod voor begrijpend lezen, 
met als doel het verbeteren van het onderwijsaanbod 
voor begrijpend lezen op het SBO Daaruit bleek dat de 
leerresultaten van begrijpend lezen kunnen verbeteren 
als leerlingen enerzijds hun woordenschat vergroten en 
anderzijds hun kennis van de wereld verbreden.”
Die conclusie was voor Ebben een mooie aanleiding om zich 
opnieuw te gaan verdiepen in Jeelo. De school had er een 
aantal jaren eerder al naar gekeken, maar er waren destijds 
veel twijfels. “We hebben nu een heel traject doorlopen, 
met een bezoek aan een gastschool, een presentatie voor 
het team en een uitgebreide oriëntatie op de content. We 
realiseerden ons dat Jeelo een beroep doet op andere 
competenties en vaardigheden van de leerkracht en dat dat 
een proces is waarin je je moet ontwikkelen. Dat is iets waar 
je ook de tijd voor moet nemen. Maar we kwamen unaniem 
tot de conclusie: het past perfect. Onze kinderen hebben op 

Naam: SBO De Wingerd

Plaats: Cuijk

Bestuur: Stichting Invitare Openbaar Onderwijs

Aantal leerlingen: 85

Lid van de Jeelo-community sinds: 2015

“Jeelo past 
perfect bij 
SBO”

Aanvankelijk waren er binnen het team veel vragen. Zou Jeelo wel geschikt zijn voor 
een SBO-school? Maar na een zorgvuldige oriëntatie én inmiddels een jaar werken met 
Jeelo kan schoolleider Antwan Ebben maar een ding concluderen: “Jeelo past juist bij 
leerlingen in het SBO.”

verschillende manieren instructie nodig. Binnen Jeelo heb 
je die mogelijkheid, ook om het visueel te maken. En door 
bezoeken van en aan maatschappelijke organisaties snappen 
ze ook veel beter waarom ze iets leren en neemt hun kennis 
van de wereld om hen heen toe.”  

Dynamiek in het team
De school deed afgelopen schooljaar vier projecten die 
zorgvuldig werden voorbereid tijdens studiedagen. “Het 
was zo mooi om te zien welke dynamiek er ontstond in het 
team. De eerste studiedag gingen mensen na het eerste 
gezamenlijke deel nog apart in lokalen zitten. Op de tweede 
dag zaten teamleden al veel meer bij elkaar. En nu merk ik 
zelfs bij onderwerpen buiten Jeelo dat teamleden elkaar veel 
meer opzoeken.”
Een van de projecten die de school recent deed, is 
Leren voor later. De aftrap daarvoor werd gedaan 
door de burgemeester van Cuijk, met aansluitend een 
beroepenmarkt waarop leerlingen onder andere een piloot, 
kok, pastoor, politieagent, supermarktmedewerker en 
fotograaf konden bezoeken. Fleur uit groep 8 ging telkens 
tien minuten kijken bij een ander beroep. “Er was een vader 
die bioloog is, hij had een bak met zeesterren bij zich. 
Anderen raakten de zeesterren wel aan, maar ik niet hoor! 

En pastoor ga ik ook echt niet worden. Maar ik wil wel iets 
met dieren of verpleegster worden. Het was leuk om daar 
meer over te horen.”
Bijzonder vonden de leerlingen de fotograaf die hen liet 
zien hoe een greenscreen werkt. Hij liet ze eerst verbaasd 
opzij kijken en plaatste daar dan een achtergrond van een 
astronaut op een maanlandschap achter. Of hij maakte 
mooie foto’s waarop ze springend te zien waren.
Ebben: “Vooraf twijfelden we of een uur voor deze activiteit 
niet te lang was. Maar toen het voorbij was zeiden de 
leerlingen: moeten we nu al stoppen? Wat voor ons ook een 
eye opener was: we zijn gewend om heel gestructureerd 
te werken. Dat moet wel op het SBO, rust en structuur 
zijn onze basis. Dus we wilden eerst vooraf bepalen 
welke beroepen de kinderen mochten gaan bezoeken. 
Uiteindelijk hebben we toch besloten om ze gewoon los 
te laten en zelf te laten kiezen. Dat ging echt prima. Als 
leerlingen betrokken zijn, kan er echt heel veel. Dankzij 
die betrokkenheid voorkom je sociale onrust die anders 
weleens ontstaat. Door dit soort ervaringen krijgen we als 
team ook steeds meer lef om de leerlingen meer eigen 
verantwoordelijkheden te geven.”

Nestje met kanaries
Een ander project dat de school deed, was Zorgen voor 
dieren. In de klas van Siham (groep 5-6) staan sindsdien 
twee kanaries. Siham: “Ze hebben nu zelfs een nestje. We 
gaan telkens kijken hoe het ermee gaat.” Zij maakte als 
eindproduct voor het project een handboek over papegaaien 
verzorgen. Niet dat ze thuis een papegaai heeft, “maar daar 
wilde ik graag meer over weten, omdat mijn zusje ernaar 
keek op tv. Ik weet nu dat ze je na kunnen praten en hoe je 
ze moet verzorgen”.
Siham werkt thuis veel aan Jeelo. “Ik vind het fijn dat ik 
thuis kan inloggen en stenen al door kan lezen. Zo kan ik 
vast oefenen en gaat het extra goed op school. Dat hoeft 
niet van mijn ouders, maar als ik niets te doen heb dan ga ik 
er gewoon mee aan de slag.”
Ebben vindt het een groot voordeel dat alle content online 
staat én arrangeerbaar is. “Bij ons type onderwijs heb je 
kinderen in groep 8 die rekenen op het niveau van groep 5. 
Voor hen kunnen we straks de juiste eenheden klaarzetten 
als taal en rekenen helemaal ontwikkeld zijn. De teksten in 
de stenen zijn voor sommige kinderen wel lang, maar ook 
daar kun je nu al die van een ander niveau gebruiken. Dat 
biedt veel mogelijkheden voor onze doelgroep.”  
Ebben merkt ook dat de ouderbetrokkenheid gegroeid is 

sinds het invoeren van Jeelo. “Voorheen moest ik weleens 
ouderavonden cancelen bij gebrek aan belangstelling. Maar 
bij de banenmarkt kwamen er ook allemaal ouders kijken. 
Of neem die bioloog bij de banenmarkt: dat is de vader 
van een leerling wiens ouders gescheiden zijn. Hij woont in 
Vlissingen en kwam speciaal voor deze gelegenheid langs. 
Het bereik op onze Facebook-pagina is ook enorm gestegen. 
Ik merk echt dat het leeft in en rondom de school.”

Stap voor stap innoveren
De school is blij dat begrijpend lezen nu ingebed wordt in 
Jeelo. Leerkracht Trudis van der Hucht is betrokken geweest 
bij de ontwikkeling hiervoor. “Ik maak deel uit van een 
ervaringsgroep, waarin een onderwijskundige expert en ook 
een andere leerkracht zitten. We beoordelen aangeleverde 
bronnen die ontwikkeld zijn door de contentgroep van Jeelo. 
Deze bronnen worden ook door ons uitgeprobeerd in de klas 
en voorzien van feedback. Daarnaast buigen we ons over 
inhoudelijke vragen, zodat we zeker weten dat we straks 
een effectief onderwijsaanbod te bieden hebben.” 
Van der Hucht en de rest van de ervaringsgroep laten 
zich hierbij leiden door de vraag: “Hoe creëren we een 
aanbod dat kinderen aanspreekt, dat kinderen uitdaagt 
en dat kinderen motiveert om te willen leren. Wij zijn er 
namelijk van overtuigd dat als kinderen ervaren dat het 
interessant en nuttig is om bronnen te raadplegen, zij 
vanzelf geïnspireerd raken om de benodigde vaardigheden 
en competenties hiervoor te ontwikkelen. Het nadenken 
hierover, samen met een werkgroep bevlogen mensen, 
geeft veel energie, is erg leerzaam en doet een beroep op 
de passie, waardoor ik ooit voor het vak van leerkracht heb 
gekozen.”
 
Ebben waakt er wel voor dat de innovaties en invoering 
in kleine stappen gaan: “Het is een valkuil om alles aan 
te pakken en in één keer goed te willen doen. Daarom 
innoveren we stap voor stap. Het plan dat ik hiervoor kreeg 
van de schoolleider van Hartenaas heeft mij hierbij enorm 
geholpen. We pakken telkens kleine doelen aan en voeren 
die uit. Dus we beginnen met één strategie en één bron 
per project. Daarmee doen we ervaring op en dat gaan we 
uitbouwen. Daarnaast houden we voorlopig Nieuwsbegrip 
ernaast, zodat we dat ook kunnen inzetten. En we zijn erg 
blij met de leeskisten die Biblioplus bij de projecten heeft 
gemaakt. Zo ontwikkelen we ons telkens door. Niet alleen 
voor de leerlingen, maar ook voor ons is deze manier van 
werken echt heel waardevol.”
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Waarom bestaat Jeelo?
Veel scholen werken toch al met maatschappelijke 
organisaties samen? Wat maakt Jeelo anders?

Jeelo gaat ervan uit dat leerlingen meer leren als zij 
op onderzoek kunnen met mensen uit hun directe 
omgeving. Het leerdoel van de leerling moet dan wel 
voorop staan. Jeelo-scholen werken dus niet aan de 
doelen van maatschappelijke organisaties, maar zetten 
maatschappelijke organisaties doelbewust in om de 
leerdoelen van de leerlingen te bereiken. Dit is de eerste 
pijler van Jeelo: Samen leven. Het levert veel betrokkenheid 
op bij leerlingen. Je ziet dat leerlingen zo graag willen leren. 
En hun ouders zien dat ook!

Waarom heeft Jeelo projecten?
Jeelo heeft geen vakken, maar wat leren 
leerlingen dan?

Bij Jeelo werken leerlingen in projecten. Ze moeten een 
projectresultaat leveren dat aan een set eisen voldoet. Ze 
kunnen alleen een goed resultaat leveren als ze samen 
elkaars talenten benutten en hun kennis, vaardigheden en 
houding goed inzetten. Kortom: leerlingen werken dan aan 
hun competenties. En Jeelo wil juist het competentiegericht 
leren bevorderen met behoud van kennis. Dit is de tweede 
pijler van Jeelo: Samen werken. Je ziet dat leerlingen trots 
zijn op hun resultaat. Leerlingen hebben het gevoel dat ze 
het kunnen.

Waarom is Mijn Jeelo ontwikkeld?
Bij Jeelo is alles digitaal, maar je leert toch niet 
alleen achter een scherm?

Bij Jeelo zitten leerlingen maar 15% van de tijd achter hun 
scherm. Jeelo is alleen maar digitaal om zo alles actueel 
te houden. En iedereen kan er altijd en overal bij. Scholen 
printen alleen wat zij nodig vinden of bestellen mappen 
daarvoor. Zo besparen we kosten en sparen we het milieu.
Maar er is nog een belangrijkere reden. Jeelo streeft naar 
meer regie bij leerlingen. Doordat leerlingen werken aan de 
projecten maken de leerlingen een ontwikkeling door op vijf 
kennisgebieden en zeven competenties. In Mijn Jeelo kan 
niet alleen de leerkracht maar ook de leerling dat volgen. 
Doordat de leerling kan meekijken kan hij zien wat goed 
gaat en wat beter kan. En dus nog extra geoefend moet 
worden. In Mijn Jeelo kunnen die eenheden dan klaar gezet 
worden. Zo ontstaan er leerroutes op maat voor leerlingen 

Veelgestelde vragen

of groepen leerlingen. Dit is de derde pijler van Jeelo: 
zelfstandig leren. Je ziet dat leerlingen meer regie hebben 
op hun leren. Ze houden vol om dingen te leren.

Waarom een community?
Jeelo is geen uitgever, maar maakt toch 
alle educatieve content? Hoe zit dat?

Jeelo doet veel meer dan educatieve content 
ontwikkelen. Jeelo is een samenwerkingsverband tussen 
scholen, besturen, maatschappelijke organisaties en 
onderwijsexperts. Samen denken zij na over hoe leerlingen 
meer kunnen leren. Alle facetten van de onderwijsketen 
krijgen aandacht: van content tot ICT, van ouders tot 
personeel. Iedereen werkt volgens de ervaringsspiraal. We 
doen samen ervaring op, formuleren eisen voor innovaties 
en realiseren deze. Om daar vervolgens weer ervaring mee 
op te doen, te evalueren en te verbeteren. Zo blijft alles 
actueel en veroudert Jeelo niet.

Waarom zou een leerkracht kiezen 
voor Jeelo?
Het klinkt als veel werk! Leerkrachten moeten 
zich toch juist met leerlingen bezig houden?

Dat is ook juist waar Jeelo voor staat. Teams op Jeelo-
scholen bereiden eenmaal in de zes weken een project 
voor. Doordat zij dat samen doen, kunnen ze taken 
handig verdelen. Deze voorbereidingstijd winnen zij terug 
tijdens het project. Dan ligt de focus op begeleiden van 
leerlingen bij hun ontwikkeling. Mijn Jeelo helpt daarbij. 
Bovendien verlaagt Mijn Jeelo de administratieve last. 
Leerkrachten kunnen hun ervaringen delen binnen de Jeelo-
community met andere scholen. Je ziet dat dat inspirerend 
werkt. Met de goede ideeën van leerkrachten gaan ook 
maatschappelijke organisaties en onderwijsexperts aan 
de slag, zodat leerkrachten meer tijd hebben voor hun 
leerlingen.

Kortom
Jeelo-scholen werken permanent aan de drie pijlers Samen 
leven, Samen werken en Zelfstandig leren. De scholen, 
maatschappelijke organisaties en onderwijsexperts werken 
samen volgens de ervaringsspiraal aan innovaties. Met als 
belangrijkste doel dat er meer regie komt bij leerlingen, 
zodat zij meer kunnen leren en de leerkracht meer tijd 
en ruimte heeft om aandacht te besteden aan individuele 
leerlingen.

Veelgestelde vragen

Vijf vragen aan:

Trees Hamers van TechnoPromo

Wie is TechnoPromo? 
“TechnoPromo is een stichting die als doel heeft om jongeren 
enthousiast te maken voor Bètavakken en techniek. 
Veel kinderen hebben niet zo’n goed beeld bij techniek, 
terwijl er vanuit het bedrijfsleven veel vraag is naar goed 
opgeleide mensen op dit gebied. We hebben hier een 
realistische bedrijfsomgeving met machines, materialen 
en gereedschappen die ook in het bedrijfsleven worden 
gebruikt. Die zijn opgesteld in eilandjes per vakrichting. We 
hebben bijvoorbeeld een eiland over motorvoertuigen en 
een huis op schaal voor installatietechniek. Recent hebben 
we een energie- en duurzaamheidshoek toegevoegd. We 
werken volledig met vrijwilligers uit het bedrijfsleven en het 
onderwijs.” 

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Jeelo?
“Marco Janssen, directeur ’t Startblok in Cuijk, is een van 
onze bestuursleden. Sinds zijn school is gestart met Jeelo, 
krijgen we regelmatig leerlingen van ‘t Startblok op bezoek 
in het kader van een project. Ook andere Jeelo-scholen 
weten ons inmiddels te vinden, bijvoorbeeld uit Grave en 
Boxmeer.”

Wat doen jullie voor Jeelo?
“We ontvangen kinderen van groep 3 tot en met 8 die 
hier werken aan opdrachten in het kader van een Jeelo-
project. Speciaal daarvoor hebben we een aantal bestaande 
opdrachten doorontwikkeld, zodat deze goed aansluiten bij 
de projecten. We hebben opdrachten voor twee projecten: 
Inrichten van je eigen omgeving en Maken van je eigen 
product. Bij het project Inrichten van je eigen omgeving 
gaan de leerlingen in een circuit praktisch aan de slag met 
allerlei soorten buizen die door de wijk lopen. Denk aan 
water, elektra en riolering. Ook gaan we naar de school 
toe, waar de leerlingen metselen met echte stenen en 
kruiwagens op schaal. Ze testen vervolgens de stevigheid 
van de zelf gemetselde muren. Bij Maken van je eigen 
product ontwerpen en maken de leerlingen meubels op 
schaal en demonteren en monteren ze diverse apparaten.”

Wat vinden jullie van Jeelo?
“Heel zinvol. Bij Jeelo worden kennis, inzicht en praktijk aan 
elkaar gekoppeld, waardoor de informatie veel beter blijft 
hangen bij de leerlingen. We merken dat de leerlingen sterk 
betrokken zijn bij het onderwerp omdat ze het er op school 
ook al over gehad hebben. Ze herkennen hier dingen die ze 
in theorie hebben geleerd. Zo ondervinden ze bijvoorbeeld 
de noodzaak van het afdichten van leidingen aan den lijve. 
Want ze moeten dweilen als ze dat niet goed doen.” 

Hoe reageren leerlingen als ze bij jullie op 
bezoek komen?
“Over het algemeen zijn de leerlingen enthousiast. Ze 
mogen overal aanzitten – dat is zelfs de bedoeling – want 
alle machines zijn veilig. Het leuke is dat je hier talenten 
ontdekt die je in de schoolklas niet zo snel opvallen. 
Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld heel praktisch ingesteld. 
Daar kom je niet zo snel achter als je ze in de klas hebt. 
Hier valt dat echt op.”

Maatschappelijke organisaties

Met de pijler Samen leven wil Jeelo de deuren van 
de scholen opengooien en de maatschappij de school 

binnenhalen. Bij elk Jeelo-project worden maatschappelijke 
organisaties betrokken die de kennis van de leerlingen over 

een onderwerp verbinden aan de praktijk. Eén van deze 
organisaties is TechnoPromo in Cuijk. 
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           Mijn ontwikkeling
          “Hier zie je dat ik beter ben in 
onderzoeken dan in presenteren. Juf 
zegt dat ik in het volgende project een 
presentatie ga doen samen met Boaz. 
Hij is daar heel goed in. En dan kan hij 
van mij leren hoe ik onderzoek :).”

Alle scholen die werken met Jeelo krijgen een eigen digitale leeromgeving: Mijn Jeelo. 
Deze bevat alle content voor leerlingen en alle support voor teams. Leerlingen krijgen 
een eigen inlog en kunnen zowel thuis als op school, met computer, tablet of telefoon 
werken in hun eigen leerroute.

Mijn Jeelo: voor de leerling

Ouder:

“Ik kan altijd en overal meekijken. Ik weet zo waar Julia mee
bezig is. Soms steek ik er ook nog wat van op ;).”

“Ik zie nu beter wat Julia goed kan en op welke gebieden zij 
zich nog meer moet ontwikkelen.”

“Vóór en tijdens het 10-minutengesprek pak ik Mijn Jeelo erbij.”

Mijn Jeelo

           Mijn leerroute
          “Deze leerroute 
heeft de juf voor mij 
gemaakt met een extra 
eenheid over sociaal 
gedrag bij dieren. Ik 
koos voor een rap en 
niet voor een poster. 
Hier kan ik altijd zien 
wat ik nog moet doen. 
En als ik op een blokje 
klik, kan ik meteen 
beginnen.”

           Mijn portfolio
          “Hier heb ik het filmpje van mijn rap 
opgeslagen. Dan kan ik dat aan oma laten zien.
De juf heeft er ook nog wat bij geschreven. In 
mijn portfolio zag ik een rap die ik twee jaar 
geleden maakte. Mijn teksten zijn nu veel beter!”

“Mijn Jeelo is voor mij een leerrouteplanner, volgsysteem en portfolio in één. Ik kan 
leerroutes op maat maken voor de leerlingen. Ik kan hun leerresultaten makkelijk volgen, 
registeren en evalueren. Het helpt mij bij gesprekken met ouders.”

En voor het team

Mijn Jeelo

           Portfolio
           In Mijn Jeelo kan de leerkracht en leerling 
projectresultaten opslaan. Zoals foto’s, filmpjes of 
werkstukken. Als de leerkracht dat wil kan hij/zij 
ook een eigen beoordeling geven in cijfers of in een 
toelichting.
Dit blijft voor groep 1 tot 8 bewaard. Met de gegevens 
uit Mijn Jeelo kun je een verantwoorde keuze maken 
voor het voorgezet onderwijs. 

Schoolleider en IB-er:

“Wij kunnen met een eigen inlog altijd en overal in alle groepen 
mee kijken en de ontwikkelingen van alle leerlingen volgen.”

Leerkracht:

“Ik heb altijd alles bij de hand. Alle content en leerresultaten voor 
leerlingen en alle handleidingen en support bij projecten. Zelfs op mijn 
smartphone kan ik alles bekijken.”

“Als ik dat wil, print ik een handleiding of een samenvatting of 
werkblad voor leerlingen.”

“Op basis van leerresultaten van het vorige project bepaal ik de 
leerdoelen voor de leerlingen voor het volgende project. Zo maak ik 
leerroutes op maat.” 

           Volgsysteem
           In Mijn Jeelo worden 
de leerresultaten overzichtelijk 
opgeslagen. Je ziet de gemiddelde 
scores voor de kennisgebieden 
en competenties per leerjaar. 
Je kunt altijd achterhalen waar 
deze scores op zijn gebaseerd. 
Je kunt terugkijken naar eerdere 
leerjaren. Zo zie je hoe de leerling 
zich ontwikkelt. Wat gaat goed? 
Wat kan beter? Op basis daarvan 
beslis je wat de leerling het 
volgende project gaat leren.

           Leerrouteplanner
           Met Mijn Jeelo kunnen 
leerkrachten leerroutes op maat 
maken. Op deze wijze kun je 
leerlingen extra kennisdoelen of 
andere vaardigheden aanbieden. De 
leerling kan ook afhankelijk van zijn 
leerstijl zelf eenheden kiezen.
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stad, in een gezinssituatie, bij het televisiekijken, enzovoort. 
Vanuit die wetenschap is Jeelo opgezet. Daarmee loopt de 
community voorop.”

Besturen met visie
Jeelo vergt een ommekeer in het denken over onderwijs. 
Geurts onderkent dat dat een struikelblok kan zijn bij het 
invoeren van Jeelo op scholen: “Veranderen is altijd lastig, 
het kost tijd. Ik adviseer bestuurders en schoolleiders 
die Jeelo binnen hun organisatie willen uitrollen dan ook 
nadrukkelijk om niet te overhaasten. Je kunt een omslag in 
denken simpelweg niet forceren.” 
Tegelijkertijd vindt Geurts dat bestuurders wel een actieve 
rol moeten spelen in de verbetering van het onderwijs. 
“Sommige schoolbesturen houden zich hoofdzakelijk bezig 
met de randvoorwaarden van het onderwijs, zoals salarissen 
en onderhoud van gebouwen. Ze zien het uitoefenen van 
invloed op de kwaliteit van het onderwijs binnen hun scholen 
niet direct als hun kerntaak. Ik deel die mening niet. In 
mijn ogen moet een bestuur een heldere visie hebben op 
onderwijs en deze visie ook uitdragen. Zorgen voor goed 
onderwijs, dat is de hoofdtaak van een schoolbestuur. Als 
wij met het managementteam van SPO Condor vergaderen, 
dan gaat het alleen over kwaliteit van onderwijs. De formele 
zaken bespreken we op een ander moment.”

Draagvlak creëren
Hoe enthousiast Geurts ook is over Jeelo, de schoolleiders 
van de scholen in zijn stichting bepalen zelf of ze met Jeelo 
gaan werken. “We brengen de ‘kleur’ van elke school in 
kaart, bepalen wat de speerpunten van een school zijn en in 
welke fase van ontwikkeling een school zich bevindt. Daarna 
beslist de schoolleider of Jeelo iets voor de school is.” 
Als een schoolleider de uitgangspunten van Jeelo 
onderschrijft en Jeelo wil gaan invoeren, dan moet hij dit 
volgens Geurts wel actief uitdragen binnen zijn team. “Op 
zo’n moment moet hij echt leiding geven aan het team. Dus 
niet onderzoeken of er draagvlak is bij het team, maar dat 
draagvlak zelf creëren. Dat is zijn taak. Het is logisch dat 
dat proces niet zonder slag of stoot verloopt. Leerkrachten 
die jarenlang gewend zijn om op een bepaalde manier 
les te geven, kunnen niet van de ene op de andere dag 

Als algemeen directeur van Stichting SPO Condor, gevestigd in Beek-Ubbergen, is Frans Geurts 
constant bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Toen hij kennismaakte 
met Jeelo zag hij er tot zijn verbazing én genoegen een groot deel van zijn eigen visie op 
primair onderwijs in terug. “Jeelo heeft die visie tot in de puntjes uitgewerkt tot een concept 
waarmee scholen direct aan de slag kunnen. Ik was meteen enorm enthousiast.”

“Aan alles is gedacht”

Jeelo-community

De ideeën van Jeelo sluiten naadloos aan bij de ideeën van 
Frans Geurts over primair onderwijs. “Zó hoort onderwijs 
te zijn. En het mooie vind ik dat de visie van waaruit 
Jeelo is opgezet heel duidelijk in alle onderdelen is terug 
te zien. Niet alleen in de educatieve content, maar in de 
gehele organisatie. Het zijn geen loze kreten, de ideeën 
zijn echt geconcretiseerd tot een werkbaar geheel.” Het 
bestaan van de Jeelo-community vindt Geurts daar een 
prachtig voorbeeld van. Iedereen die Jeelo gebruikt of aan 
Jeelo meewerkt, is lid van de Jeelo-community en kan zijn 
ideeën, verbeterpunten en expertise inbrengen. Er worden 
regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de 
gebruikers van Jeelo hun ervaringen delen en ideeën naar 
voren brengen voor verbetering. “Iedereen kan aan deze 
bijeenkomsten deelnemen”, vertelt Geurts. “Van leerkracht 
tot bestuurder. Op die manier ontwikkel en verbeter je 
samen het onderwijs. Je kunt Jeelo daarom ook niet 
vergelijken met een methode die voor zo’n tien jaar vastligt, 
zonder aanpassingen of updates. Jeelo is nooit af, en dat is 
goed.” 

Geïntegreerd leren
Een ander onderdeel van Jeelo dat Geurts erg aanspreekt, 
is het geïntegreerd leren. Daarmee sluit Jeelo volgens 
Geurts aan bij de nieuwste inzichten over de manier waarop 
kinderen kennis en vaardigheden tot zich nemen. “We zijn 
al jaren bezig om kennis in leerlingen te pompen, waarbij 
de leerlingen feitelijk weinig meer zijn dan een passieve 
consument. Het wordt steeds duidelijker dat dat niet goed 
werkt. Rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde – 
uiteraard moet je leerlingen die vakken aanbieden. Maar 
het zijn gereedschappen. We vergeten om de kinderen te 
leren hoe ze vervolgens met die gereedschappen moeten 
werken en hoe ze de gereedschappen binnen verschillende 
contexten kunnen inzetten. Dat doet Jeelo wel.” 
Bij Jeelo wordt het kind actief betrokken bij wat het leert. 
Geurts vindt dat positief. “Jeelo richt zich niet op het kind als 
een leerling die enkele uren per dag op school doorbrengt, 
maar op het kind als een mens die in een samenleving 
functioneert en zich tussen andere mensen staande moet 
zien te houden. Kinderen leren van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat. Op school, maar ook op de voetbalclub, in de 

veranderen. Een schoolleider moet daar de tijd voor nemen, 
steeds weer opnieuw het gesprek aangaan binnen het team. 
En hij moet ervoor zorgen dat het team heel goed doorheeft 
wat Jeelo inhoudt. De valkuil is namelijk dat mensen 
Jeelo op de ‘oude’ manier gaan gebruiken: les geven, de 
toets maken, en bij voldoende score direct door naar de 
volgende les. Maatschappelijke organisaties bij het onderwijs 
betrekken? Dat kost te veel tijd, dus dat slaan we over. Als 
je Jeelo op die manier inzet, dan verbeter je het onderwijs 
niet.” 

Support bij de invoering door Jeelo 

Jeelo invoeren is met andere woorden een proces dat tijd 
vergt. Scholen worden in dat  proces uitstekend begeleid 

door Jeelo, vindt Geurts: “Daar stond ik echt van te kijken. 

Jeelo biedt zo veel mogelijkheden om gedegen kennis te 

maken met de uitgangspunten, de manier van werken en 

de content. Er zijn bijvoorbeeld gastschoolbijeenkomsten 

waarbij je voorlichting krijgt over hoe Jeelo in de praktijk 

werkt. Ook kun je als school je uitgebreid oriënteren op alle 

onderdelen van Jeelo. Van de content tot de community. 

Verder zijn er supportroutes voor zowel teams als 

schoolleiders, ICT’ers en schoolbestuurders. Er zijn externe 

services opgezet die een school kunnen ondersteunen, zoals 

bij het zoeken naar maatschappelijke organisaties, het 

aanschaffen van benodigdheden of bij de ICT. Aan alles is 

gedacht.” 

“In eerste instantie waren we op 
zoek naar een nieuwe methode voor 
natuur- en techniekonderwijs. Naar 
aanleiding van een gesprek met 
onderwijsbegeleidingsdienst Marant, hebben 
wij teambreed besloten om voor geïntegreerd 
wereldoriëntatieonderwijs te gaan. We willen 
projectmatig werken en lessen integraal 
aanbieden. Op basis van onze schoolvisie past dit 
beter dan verschillende vakken afzonderlijk. We 
willen projectmatig werken en lessen integraal 
aanbieden. 

Jeelo blijkt heel goed aan te sluiten bij onze 
visie op onderwijs en ontwikkeling van kinderen. 
We zijn ervan overtuigd dat onze kinderen 
met Jeelo goed voorbereid zijn op hun verdere 
leven. Door Jeelo krijgen de leerlingen een actief 
onderzoekende houding. Ze leren samenwerken 
en op een positieve manier met verschillen 
omgaan. Ook worden ze aangesproken op hun 
talenten. 

“Door Jeelo krijgen leerlingen een   
actief onderzoekende houding”

Het team van basisschool 
’t Bijenveld in Leuth wilde 
wereldoriëntatie niet 
meer als afzonderlijke 
vakken geven, maar 
integraal en projectmatig. 
Op dat moment maakten 
ze kennis met Jeelo. 
Schoolleider Saskia Tissen 
vertelt over de start en de 
toetreding. 

Inmiddels zijn we toegetreden tot de Jeelo-community. 
Wij hebben de eerste drie jaar vier projecten per 
jaar gedaan en doen nu zes projecten per jaar. 
De betrokkenheid van de kinderen en ouders bij 
het onderwijs is toegenomen sinds we met Jeelo 
zijn gestart. Dat komt onder andere doordat we 
maatschappelijke organisaties in onze omgeving 
nadrukkelijk bij het onderwijs betrekken. Het leren 
wordt voor de kinderen uitdagender, realistischer en 
afwisselender. De lesstof wordt zo in een betekenisvolle 
context aangeboden en krijgt hierdoor voor de kinderen 
meer waarde.”

“Jeelo is leerzaam. Na het sporten moet je een 
cooling down doen en voor het sporten een 
warming up, dat wist ik nog niet.”
Daphne, leerling van groep 8 van ‘t Bijenveld



Deel je eigen ervaring 
met Jeelo op Twitter: 
@JeeloNieuws of #Jeelo
Of laat je inspireren op 
Pinterest: 
https://nl.pinterest.com/
jeelocommunity/

Basisschool ‘t Bijenveld - Groep 3:


