De kinderen van obs Hartenaas in Grave, hier met William van den Berg, werken al langer met Jeelo.

Jeelo verovert terrein
Jeelo staat voor Je eigen leeromgeving. Het is een onafhankelijke community, die
uitdagende lesmaterialen ontwikkelt en de inhoudelijke regie neerlegt waar hij hoort: bij
scholen. Er zijn al zo’n 40 Jeelo-scholen en de verwachting is dat hun aantal de komende
jaren flink zal groeien.
lle scholen lopen er tegenaan: er komt ontzettend veel
op ze af. Allerlei lespakketten,
thema’s waarvan de overheid
vindt dat je er iets mee moet, cd-roms bij
methodes, maatschappelijke organisaties die iets met de school willen doen,
cursussen voor teamleden, ict-ontwikkelingen en ga zo maar door. ‘Als school
krijg je jaarlijks misschien wel honderd
dingen op je deurmat. Het is allemaal zo
versnipperd. Scholen zien door de bomen
nauwelijks het bos meer. Ze pakken vaak
her en der een activiteit op, maar het ontbreekt hen aan overzicht en regie’, zegt
Hans Bouwhuis, bestuurder bij Stichting
Invitare Openbaar Onderwijs, met tien
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scholen in het Land van Cuijk en NoordLimburg.
‘Mede door de versnippering zagen we
de ontwikkeling van scholen stagneren’,
vervolgt Bouwhuis. ‘Die situatie moest
doorbroken worden, de scholen moesten
zelf weer de regie in handen krijgen en
zelf de inhoud van hun onderwijs kunnen bepalen.’ Uiteindelijk hebben twee
schoolbesturen (Invitare en Stichting
Akkoord! po) en een aantal innovatieve
contentontwikkelaars de handen ineengeslagen en Jeelo opgericht.

Enorme kanteling
Jeelo rekent af met de versnippering en
de aanbodgerichtheid die zo kenmerkend

zijn voor veel educatieve uitgeverijen en
andere leveranciers. Bij Jeelo staat de
vraag van de school centraal. Alle scholen die meedoen aan Jeelo vormen met
elkaar de Jeelo-community. Inmiddels
zijn er zo’n veertig scholen die al werken
met Jeelo of zich serieus aan het oriënteren zijn om komend jaar te starten.
‘De scholen bepalen zélf wat zij willen.
Dankzij Jeelo staan zij zélf aan het roer
van de permanente verbetering van hun
kwaliteit. Jeelo zorgt ervoor dat scholen
niet langer afnemer zijn van producten
of diensten die anderen maken of leveren, maar dat zíj opdrachtgever zijn.
Scholen bepalen de inhoud, zij bepalen de
condities. Dat is een enorme kanteling,
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het is de belangrijkste onderwijskundige
ontwikkeling die ik ooit in het onderwijs
heb meegemaakt’, zegt een bevlogen
Hans Bouwhuis.

Kerndoelen wereldoriëntatie gedekt
Jeelo heeft op dit moment de educatieve
content ontwikkeld voor het vak wereldoriëntatie. De content bestaat uit 12 projecten, die de kerndoelen van ‘Oriëntatie
op de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriënta-

beschikt ook over een landelijke supportorganisatie, die de scholen op alle
fronten ontzorgt. Ook dit gebeurt weer
volledig vraaggestuurd: als school heb
je zelf de regie. Hans Bouwhuis noemt
als voorbeeld de ICT-infrastructuur: ‘Op
veel scholen ontbreekt ICT-kennis. Men
overweegt bijvoorbeeld om met tablets
te gaan werken, maar weet niet wat erbij
komt kijken en hoe het goed kan worden
ingericht. De landelijke supportorgani-

‘Scholen willen de regie terug
en dat kan met Jeelo’
tie’ volledig afdekken. Elk project wordt
schoolbreed uitgevoerd, dus in groep 1
t/m 8. De twaalf projecten dekken circa
25 procent van de onderwijstijd.
Alle projecten staan in een elektronische
leeromgeving (elo). Deze bevat diverse
functionaliteiten, zoals een leerlingenpaneel, logs, blogs, cijfers en een kalender. ‘De school bepaalt zelf welke functionaliteiten ze wil gebruiken’, vertelt
William van den Berg, directeur van obs
Hartenaas in Grave, een Jeelo-school van
het eerste uur.
Elk Jeelo-project is gebaseerd op drie
pijlers: zelfstandig leren, samenwerken
met andere kinderen en betrokkenheid
van maatschappelijke organisaties. ‘Een
ijzersterke combinatie’, zegt Van den
Berg. ‘Deze mix zorgt ervoor dat de betrokkenheid en motivatie van kinderen
sterk toenemen. Leren wordt leuker en
daardoor leren ze meer; ik zie de resultaten bij het onderdeel wereldoriëntatie bij
de Cito-toets ook duidelijk omhoog gaan.’
Van den Berg wijst in dit verband op nog
een ander sterk punt van de Jeelo-projecten: ‘Er zit ook heel veel woordenschat in.
Ik vind het waardevol dat alle woorden
in samenhang met het inhoudelijke programma worden aangeboden.’

Ontzorgen
Jeelo levert niet alleen de inhoudelijke
content voor de twaalf projecten, maar

satie komt de situatie op school bekijken
en geeft een advies, zorgt desgewenst
dat alles geregeld wordt en 24/7 perfect
functioneert.’
De landelijke supportorganisatie kan
scholen ook op andere terreinen ontzorgen. Zo is er bijvoorbeeld een website,
waarop scholen kunnen zien welke
maatschappelijke organisaties benaderd kunnen worden om een bijdrage
te leveren aan een project. Maar de supportorganisatie kan ook zorgen voor iets
simpels als printwerk. Alle projecten en
alle lesmaterialen staan in de cloud, dus
scholen hoeven in principe niets te printen. Als ze dat toch willen doen, hoeven
ze niet allerlei dure printers op school te
hebben staan. Scholen kunnen de bestelling plaatsen bij de supportorganisatie
en die zorgt ervoor dat de materialen
binnen enkele werkdagen worden geleverd.

Inhoudelijke participatie
Elke school die Jeelo invoert, gaat deel
uitmaken van de Jeelo-community.
William van den Berg: ‘Er vinden regelmatig contentbijeenkomsten en ervaringsbijeenkomsten plaats, waarin bijvoorbeeld leerkrachten uit een bepaalde
bouw bij elkaar komen en ervaringen
uitwisselen en ideeën aandragen. Alle
Jeelo-scholen zorgen er gezamenlijk
voor dat Jeelo inhoudelijk steeds verder

wordt ontwikkeld, zonder daarbij overigens zelf allerlei materiaal te hoeven
ontwikkelen, want daar is een team
van circa veertig freelance contentontwikkelaars voor.’
William van den Berg benadrukt dat je je
als directeur wel hard moet willen maken voor deze inhoudelijke participatie.
‘Je moet bereid zijn hierin te investeren
en leerkrachten faciliteren om naar dat
soort community-bijeenkomsten te
gaan. Die investering vind ik belangrijk,
want dankzij de inbreng van alle scholen wordt het materiaal steeds verder
verbeterd en ben ik ervan verzekerd dat
ik altijd up-to-date materiaal heb.’
Van de Berg legt uit dat deelname aan
Jeelo tegelijkertijd een aardige bezuiniging oplevert: ‘Voorheen budgetteerde
ik jaarlijks een fors bedrag voor bijvoorbeeld de aanschaf van werkboeken, cdroms, trainingen en de afschrijving methodes. Als deelnemer aan Jeelo betaal
ik jaarlijks per leerling één vast bedrag
voor de licentie. Daarmee ben ik een
stuk voordeliger uit.’ < Meer weten? Kijk
op www.jeelo.nl of kom langs op een van
de Jeelo-gastscholen.

Voorlichtingsbijeenkomsten Jeelo
VOS/ABB wil haar leden graag kennis laten
maken met Jeelo (Je eigen leeromgeving).
Daarom organiseert zij vier bijeenkomsten in
het land. Tijdens deze middagen (14.00-16.30
uur) worden presentaties en workshops over
Jeelo verzorgd, in combinatie met het project
Slimmer leren (dat basisscholen ondersteunt
bij het vergroten van hun innovatievermogen). De data:
• 5 februari – Den Bosch
• 12 februari- Woerden
• 26 maart – Assen
• 2 april - Haarlem
De bijeenkomsten zijn voor leden gratis. Nietleden betalen 100 euro. Aanmelden kan via
www.vosabb.nl. Na aanmelding ontvangt u
aanvullende praktische informatie over de
bijeenkomst.
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