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Inleiding: 
Op weg naar zelfregie

Van stagnatie naar ontwikkeling

In 2008 ziet een groep onderwijsbestuurders en onderwijsontwikkelaars 
de ontwikkeling van scholen stagneren. De scholen kunnen niet volledig 
voldoen aan de vraag van leerlingen, ouders en maatschappelijke 
organisaties. Het onderwijs is niet (meer) in staat zichzelf te verbeteren en 
is in een vicieuze cirkel terechtgekomen.

Om de vicieuze cirkel te doorbreken, moeten scholen zelf de regie in 
handen nemen, steun zoeken bij andere scholen en experts die hen 
kunnen ondersteunen in het veranderingsproces.

Daarom is Jeelo opgericht. Jeelo heeft onder andere als doel het 
innovatievermogen van elke school te verhogen.

Jeelo biedt hiervoor een platform: de Jeelo-community. In de Jeelo-
community werken scholen en experts samen aan een permanente 
verbetering van het onderwijs als geheel.

Jeelo is ontstaan 
door de behoefte 
aan zelfregie.
Zelfregie voor 
leerlingen, 
leerkrachten, 
schoolleiders en 
bestuurders.
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Van regie door anderen….

De regie is vaak in handen van anderen. Daarvan zijn veel 
voorbeelden. De belangrijkste staan hieronder. 

Te veel jaarlijkse campagnes van maatschappelijke 
organisaties
Een basisschool ontvangt gemiddeld 100 aanbiedingen 
per jaar van maatschappelijke organisaties met 
het verzoek deze op te nemen in het onderwijs. 
Bijvoorbeeld aanbiedingen over de week van het boek, 
werelddierendag, bomenplantdag en het nationaal 
ontbijt. Maar hoe past dit alles in het bestaande 
schoolprogramma?

Te statische methodes
Basisscholen werken met methodes die bestaan uit 
schoolboeken, werkschriften en multimediale producten. 
Dit materiaal moet minimaal 9 jaar meegaan. Maar hoe 
blijft het materiaal actueel? Waar vindt de school actuele 
content die toch de kerndoelen afdekt?

Te veel facetten in onderwijsbeleid
Scholen willen veel meer aandacht voor de resultaten van 
het onderwijs, zelfstandig leren bevorderen, meer zorg 
op maat bieden en meer en beter gebruik maken van ICT. 
Ook van buitenaf neemt de druk op scholen om beter 
te presteren toe. Ze moeten meer, maar met minder 
personeel en minder geld. Dit noodzaakt scholen tot het 
stellen van prioriteiten. Ze geven bijvoorbeeld prioriteit 
aan rekenen en taal en verliezen de samenhang uit het 
oog. Daardoor dreigt kaal en instrumenteel onderwijs, 
waar leerlingen en ouders zich niet bij betrokken voelen. 
Waar haalt de school de tijd en deskundigheid vandaan 
om aan het gehele onderwijs aandacht te besteden?

Te weinig criteriagericht beoordelen
Leerlingen willen graag weten wat ze hebben geleerd. 
Ook ouders willen dat weten. Scholen leggen dit vast in 
een leerlingvolgsysteem, in schoolrapporten. Het accent 
ligt op kennis van leerlingen. Een treffend voorbeeld is 
de Cito-toets. Een Cito-score van 540 zegt iets over de 
prestatie van de leerling ten opzichte van de groep. Het 
is dus een groepsnorm. De score zegt echter nagenoeg 
niets over wat de individuele leerling geleerd heeft in een 
bepaalde periode. Aan de ontwikkeling van de leerling 
wordt voorbijgegaan. Maar ouders vragen daar wel naar. 
En hoe zit het met vaardigheden en competenties die de 
leerling zich eigen heeft gemaakt?

 

… naar eigen regie

Scholen willen meer regie op onder andere de volgende 
punten:

• Maatschappelijke betrokkenheid bij  
het onderwijs 
Niet meedoen aan landelijke acties van 
maatschappelijke organisaties, maar meer lokale 
maatwerkactiviteiten op aanvraag van de school. 

• Competentie-ontwikkeling van leerlingen 
Niet alleen kennisontwikkeling, maar ook 
competentie-ontwikkeling bij leerlingen, met 
aandacht voor de verschillende talenten. 

• Leeropbrengsten 
Meer invloed op de leeropbrengsten door een 
efficiënter aanbod van onderwijs dat beter inspeelt 
op leerstijlen van leerlingen. 

• Betrokkenheid van ouders 
Niet zozeer de ouders inschakelen bij activiteiten, 
maar ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun 
kind. 

• De inhoud van de educatieve content 
Geen educatieve content die 9 jaar mee moet, maar 
content met jaarlijkse updates. 

• Schoolbeleid 
Geen ‘facetbeleid’ op het gebied van bijvoorbeeld 
ICT, personeel, gebouwen en financiën, maar een 
integraal beleid.  

• Hulp en ondersteuning 
Geen hulp en ondersteuning voor de school van 
buitenaf, maar zelfsupport en ontwikkeling van en 
door het team. 

• Registratie en administratie 
Geen administratielast voor leerkrachten, maar terug 
naar de kern van het onderwijs door alleen dat te 
registreren wat er toe doet en in het belang is van de 
leerling.
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Jeelo-scholen willen kantelen 

Jeelo-scholen willen zelf de regie op de hele keten. Alleen een integrale 
aanpak van de hele keten resulteert in permanente ontwikkeling. Het is een 
misverstand dat innovatie van het onderwijs kan slagen met de aanpak van 
slechts één facet. 

Als een school permanent ontwikkelt in de hele keten moet het innoverend 
vermogen van scholen op het gebied van elke schakel in de keten omhoog. 

Jeelo-scholen ervaren dat ze het voeren van eigen regie moeten leren. Daarom 
hebben zij hun krachten gebundeld in de Jeelo-community. 

De Jeelo-community bewaakt de hele educatieve contentketen. De Jeelo-
community zorgt ervoor dat alle schakels in de keten verbonden worden 
en vraaggestuurd gaan werken, zodat Jeelo-scholen daadwerkelijk de regie 
kunnen nemen.

Kortom: Jeelo-scholen willen de keten kantelen:
• van stagnatie naar ontwikkeling
• van regie door anderen naar eigen regie
• van facetbeleid naar een integrale aanpak
• van individuele scholen naar scholen in een community

1. Educatieve content
2. Schoolsupport
3. Maatschappelijke organisaties
4. Omgeving
5. Financiering
6. Personeel
7. Gebouwen
8. ICT-platforms
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1 De leerling op de eerste plaats
1.1 De 6 uitdagingen voor leerlingen

Jeelo is er op de eerste plaats voor de leerling. Jeelo wil elk kind uitdagen, maar dan wel passend bij zijn ontwikkeling. Het 
streven is dat elk kind meer betrokken is bij zijn eigen leren door te leren in zijn nabije omgeving samen met anderen. En 
het streven is dat de leerling meer zicht heeft op zijn eigen leren door heldere ontwikkellijnen en meer regie op zijn leren 
doordat zijn leerkracht zich opstelt als coach.

De 6 uitdagingen 
voor de nieuwe 

generatie

Ontwikkel jezelf 
Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke 
ontwikkeling.

Neem zelf verantwoordelijkheid
Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn en de welvaart van 
zichzelf.

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

Gedraag je ecosysteembewust
Leerlingen voelen zich betrokken bij het behoud van onze planeet.

Wees informatiedeskundig
Leerlingen voelen zich betrokken bij het zorgvuldig gebruik van 
informatiestromen.

Werk duurzaam samen
Leerlingen voelen zich betrokken bij duurzame organisaties.

1

2

3

4

5

6
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Jeelo heeft 6 uitdagingen voor de leerling gedefinieerd. Uitdagingen waarvoor 
de nieuwe generatie staat.

1. Ontwikkel jezelf
Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Leerlingen worden uitgedaagd:
• om hun talenten te analyseren en te ontwikkelen, te leren leren voor altijd
• creatief in te spelen op kansen die zich voordoen
• flexibel om te gaan met continue veranderprocessen

2. Neem zelf verantwoordelijkheid
Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn en de welvaart van zichzelf.

Leerlingen worden uitgedaagd:
• door gezonde voeding en voldoende beweging langer gezond te leven
• door een goed evenwicht tussen lichamelijke en geestelijke in- en ontspanning 

langer een bijdrage te leveren aan de maatschappij
• een kritische opstelling aan te nemen als consument en zorgvuldig om te gaan met 

geld en middelen

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

Leerlingen worden uitgedaagd:
• in de omgang met anderen rekening te houden met het feit dat iedereen 

gelijkwaardig, maar ook tegelijk heel divers is
• te leren van hun eigen geschiedenis en die van anderen voor een betere toekomst
• hun omgeving in te richten met oog voor de belangen van iedereen

4. Gedraag je ecosysteembewust
Leerlingen voelen zich betrokken bij het behoud van onze planeet.

Leerlingen worden uitgedaagd:
• het grotere geheel, het ecosysteem en de kringlopen te onderzoeken
• een bijdrage te leveren aan het behoud van diversiteit aan dieren en planten
• zuinig om te gaan met lucht, water, grondstoffen en energiebronnen
• producten te gebruiken en te maken die duurzaam zijn in de hele keten

5. Wees informatiedeskundig
Leerlingen voelen zich betrokken bij het zorgvuldig gebruik van informatiestromen.

Leerlingen worden uitgedaagd:
• een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van informatie, overal, altijd en voor 

iedereen
• de veiligheid en betrouwbaarheid van informatie te bewaken
• het eigen welzijn en dat van anderen te verbeteren door het verzamelen en 

analyseren van data

6. Werk duurzaam samen
Leerlingen voelen zich betrokken bij duurzame organisaties.

Leerlingen worden uitgedaagd:
• betekenis te geven aan de doelen van duurzame organisaties
• de mobiliteit en mondialisering te optimaliseren
• de talenten van iedereen te combineren en zo waarde te creëren voor het welzijn en 

de welvaart van iedereen
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1.2 De 3 pijlers voor Jeelo-scholen

Een school midden in de maatschappij
Leren van pagina naar pagina. Jaren met een boek doen. Zo was het. 
Je kunt een boek wel digitaliseren, maar dat verandert de inhoud 
niet. Daar is meer voor nodig. De deuren van de school moeten 
open. De maatschappij moet de klas in en de klas de maatschappij 
in. Leerlingen moeten zien en voelen wat er speelt. Betrokken 
raken bij de leefomgeving van mens, dier en plant. Uitgedaagd 
worden om te zorgen voor jezelf, anderen en onze planeet op een 
veilige, betrouwbare en duurzame wijze. Te beginnen in je directe 
leefomgeving. Dat motiveert.

Competenties en vaardigheden
Klaar met leren na je schoolloopbaan. Opgeleid worden voor een 
bepaald beroep. Zo was het. Maar de technologische ontwikkelingen 
gaan razendsnel. Kinderen leren nu voor een beroep of vak dat nog 
helemaal niet bestaat. We moeten ons continu ontwikkelen. Kritisch 
denken, creatief zijn en elkaars talenten benutten, daarmee komen we 
samen verder. Leerlingen moeten leren samenwerken, zorgen, maken, 
onderzoeken, presenteren en bewegen met oog voor ieders welzijn en 
talenten.
Dit bereik je door samen te werken in projecten. Leerlingen leren met 
hulp van alle ‘leraren’ die de omgeving te bieden heeft. Kennis wordt 
gedeeld en ervaringen worden opgedaan. Zo bereidt de leerling zich 
voor op zijn toekomst.

Eigenaarschap voor de leerling
Leerkrachten bepalen wat een leerling leert. Wat goed voor hem is. Zo 
was het. Maar kinderen hebben de ruimte en stimulans nodig om zelf 
regie te nemen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Belangrijk daarbij 
is dat de leerling continu zicht heeft op wat hij kan, wat hij nog moet en 
wil leren en waar en met wie hij dat kan leren.
Dat bereik je alleen door leerdoelen ook voor de leerling inzichtelijk 
te maken, zodat de leerling een eigen leerroute kan uitstippelen. Aan 
de hand van tools waaruit de leerling kan kiezen om de leerdoelen te 
behalen in eigen tempo op een wijze die past bij zijn leerstijl. Geholpen 
door leraren die hem daarbij begeleiden. Zo heeft de leerling zelf regie.

zelfstandig
leRen

Samen 
 leven

Samen
 werken

ik wil!

ik kan!

ik hou vol!

Jeelo als sociale innovatie 
De Jeelo-community wil blijven doorgroeien om op lange termijn duurzaam samen met onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties door te kunnen ontwikkelen. 

Groeien betekent ook dat Jeelo-scholen intensiever met Jeelo aan de slag gaan. Dat kan als scholen niet alleen 
wereldoriëntatie-breed doen, maar ook taal en eventueel rekenen met Jeelo. Scholen besteden dan meer dan de helft van 
de dag aan Jeelo. Pas dan krijgen leerlingen de regie over hun totale leren en leren ze écht geïntegreerd. 
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2 De uitgangspunten van Jeelo

2.1 De missie en visie

De missie en visie van Jeelo:

• Jeelo bevordert het leren binnen een maatschappelijke context. 
Hierdoor raken leerlingen betrokken bij het leren. Het leren wordt 
concreet en zinvol voor hen. 

• Jeelo bevordert de permanente ontwikkeling van scholen, 
waardoor steeds meer leerlingen meer leren. Jeelo richt zich 
nadrukkelijk niet op facetten van onderwijs, maar op de hele 
keten, van leerdoel tot leerling. 

• Met de opzet van de Jeelo-community wil Jeelo maatschappelijke 
organisaties structureel betrekken bij het onderwijs en de 
ontwikkeling van scholen daadwerkelijk tot een continu proces 
maken. 

• De rol en meningen van leerlingen, ouders en maatschappelijke 
organisaties worden steeds belangrijker. De druk op scholen om 
te presenteren neemt toe. De Jeelo-community ontzorgt scholen 
daar waar nodig en stimuleert de onderlinge support binnen de 
community.

Waarom zou ik taal en rekenen 
leren? Niet zomaar, maar alleen als ik 
zie waarom. Als ik het kan gebruiken 
voor mijn toekomst. En dan moet het 

wel leuk zijn. Erop uit. Aan de slag. 
Met andere leerlingen.

Dan wil ik 
wel leren!

Als Jeelo ervoor zorgt dat ik meer 
leerlingen krijg, omdat ouders 

merken dat leerlingen meer leren. 
En dat ik daarnaast ook nog eens 
enthousiaste leerkrachten krijg.

Dan wil ik 
daarvoor gaan!
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2.2 De 5 grondbeginselen

Jeelo is gebaseerd op 5 grondbeginselen.

Betrokkenheid
Jeelo wil de betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leren vergroten. Dit doet Jeelo 
onder andere door maatschappelijke organisaties een belangrijke rol te geven in het 
leren. En door rekenen en taal te integreren in de context, waardoor leerlingen leren 
inzien waarom deze twee vakken belangrijk zijn.

Duurzaamheid
Jeelo wil bijdragen aan duurzaam leren.
• Jeelo wil dat wat de leerlingen leren van betekenis is voor hun hele verdere leven. 
• Jeelo wil ook dat scholen een duurzaam schoolbeleid voeren. Jeelo wil dat scholen 

zelf alle facetten van onderwijs integraal aanpakken en continu verbeteren.

Uitwisseling van ervaring
Jeelo wil dat alle betrokkenen bij Jeelo leren van eigen ervaringen en leren daarop te 
reflecteren. Zo komt er een permanente ontwikkeling van verbetering op gang.

Verbondenheid
Jeelo wil zo veel mogelijk scholen betrekken bij de Jeelo-community. Bij Jeelo behouden 
scholen zelf de regie en hun eigen identiteit. Iedere school kan dus deelnemen, 
ongeacht denominatie, onderwijsidentiteit, stroming of schoolbestuur.

Onafhankelijkheid
De Jeelo-community is onafhankelijk. Dus ook onafhankelijk van de overheid. Dit zorgt 
ervoor dat Jeelo volgens de eigen grondbeginselen kan blijven werken. Scholen houden 
zelf de regie in handen.

Wat valt hier te leren?
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2.3 De 4 doelen

Jeelo is er voor de Nederlandse samenleving
Nederland moet het met zijn kenniseconomie hebben van goed 
onderwijs. Het onderwijs mag dus niet stagneren. Scholen moeten zich 
permanent ontwikkelen om de ontwikkelingen in de samenleving bij te 
kunnen houden. Jeelo zet zich daarvoor in.

Jeelo is er voor scholen 
Scholen moeten leerlingen zodanig opleiden dat leerlingen hun 
talenten binnen de kenniseconomie optimaal kunnen inzetten. Dit 
moeten scholen kunnen waarmaken met de beschikbare middelen. 
Jeelo helpt scholen dit te bereiken door deze middelen zo efficiënt en 
effectief mogelijk in te zetten.
 

Jeelo is er voor leerlingen
Elke leerling heeft een doorlopende ontwikkellijn op maat nodig. Jeelo 
zorgt daarvoor. Jeelo geeft de leerling wat hij nodig heeft om zich op de 
toekomst voor te bereiden.

De 4 doelen
Doel 1 luidt: Het vergroten van het leervermogen van elke leerling: 
meer leerlingen leren meer.

Doel 2 luidt: Het vergroten van het innovatievermogen van elke school: 
meer scholen vernieuwen meer.

Alleen als scholen hun krachten bundelen en samen werken in een 
community en zich met alle betrokkenen inzetten voor continue 
verbetering van de hele keten is dit te bereiken. Daarom heeft Jeelo nog 
2 extra doelen.

Doel 3: Het bergroten van het innovatievermogen van de community: 
de samenwerking binnen de community wordt steeds krachtiger.

Doel 4: Het vergroten van het groeivermogen van de Jeelo-community: 
steeds meer scholen treden toe tot de Jeelo-community. 
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2.4 De strategie

Jeelo wil op de volgende manieren haar doelen voor 
de leerlingen, de Jeelo-scholen en de Jeelo-community 
bereiken.

• Jeelo levert een digitale leeromgeving, zodat iedereen 
altijd en overal toegang heeft tot de content. 

• Jeelo levert tools waarmee de leerling, de school en 
de community hun eigen ontwikkeling zelf kunnen 
inrichten en volgen.  

• Jeelo ontwerpt voor leerlingen de ontwikkellijnen 
voor kennis en competenties met de daarbijhorende 
kerndoeldekkende content. Inclusief rekenen en taal. 

• Jeelo levert support aan scholen bij het werken met 
Jeelo en het bewaken van de uitgangspunten van 
Jeelo. 

• Jeelo biedt services die de school kan inschakelen als 
de school ‘ontzorging’ wenst. 

• Jeelo zorgt voor de communicatie met alle 
betrokkenen in de Jeelo-community en met alle 
scholen die belangstelling hebben voor toetreding tot 
de Jeelo-community. 

• Jeelo innoveert op basis van de ervaringsspiraal. 
Jeelo stelt ervaringsgroepen samen met 
ervaringsdeskundigen en experts om samen 
ervaringen te delen, te evalueren en te komen tot 

vernieuwingen. Deze worden in panelbijeenkomsten 
besproken.  

• Jeelo beloont iedereen die een toegevoegde waarde 
heeft voor de Jeelo-community. Jeelo-scholen en 
besturen die toegevoegde waarde bieden krijgen 
voordeel. Personen die een toegevoegde waarde 
leveren krijgen royalty’s. 

• Jeelo realiseert een korte keten in de bedrijfsvoering 
van de Jeelo-community. Ook automatiseert Jeelo 
waar mogelijk. Zo blijven de lijnen kort en helder en 
worden kosten bespaard. 

• Jeelo streeft naar een gefaseerde groei en 
ontwikkeling. 

 » Jeelo ontwikkelt in kleine stappen. ‘Liever 
langzaam met zijn allen, dan snel met 
een paar’ is de aanbeveling die de Jeelo-
community elke school geeft. Zo kan elke 
school in haar eigen tempo werken.

 » Jeelo verankert eerst de Jeelo-community 
lokaal met maatschappelijke organisaties 
rondom de eerste Jeelo-scholen, daarna 
regionaal, om vervolgens nationaal te ‘staan’.

 » Jeelo doorloopt bewust de fasen initiatie, 
ontwikkeling, groei en permanente 
ontwikkeling.

Groei
2014-2019

Permanente ontwikkeling
vanaf 2020

Initiatie en ontwikkeling
2008-2013
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3 Het streefbeeld van Jeelo

3.1 Een totaaloplossing met vrije ruimte 

Jeelo streeft naar een totaaloplossing voor de leerling, de school en de hele Jeelo-community.  

Jeelo-scholen krijgen:
• educatieve content voor alle kerndoelen
• Mijn Jeelo met leerrouteplanner, volgsysteem per ontwikkellijn en portfolio 
• support voor het team bij de invoering
• een platform om deel te nemen aan de community

Up-to-date
De school ontvangt jaarlijks een update. Scholen hebben dus altijd de beschikking over een actuele omgeving.

Vrije ruimte
Als scholen toetreden tot de Jeelo-community hebben zij al het bovengenoemde tot hun beschikking. Maar scholen 
bepalen zelf of zij gebruikmaken van alles wat Jeelo biedt.

Dat kan, ook financieel gezien. De Jeelo-community heeft als uitgangspunt dat de kosten zó laag moeten blijven, dat er 
voor scholen altijd ruimte overblijft om bijvoorbeeld:
• tablets aan te schaffen 
• maatschappelijke organisaties in te huren
• andere leermiddelen aan te schaffen
• zichzelf te profileren

Elke individuele Jeelo-school heeft hierdoor eigen regie.
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3.2 De educatieve content voor leerlingen

kennislijnen

competentielijnen

rekenlijnen

taallijnen

Jeelo streeft ernaar de educatieve content voor alle 
kerndoelen te maken.

12 projecten voor wereldoriëntatie - breed
Jeelo heeft 12 projecten met een maatschappelijke 
insteek. Elk project heeft verschillende leerroutes, waarin 
kennis, competenties, taal en rekenen geïntegreerd aan 
de orde komen. De 12 projecten bevatten de kerndoelen 
voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige 
oriëntatie’.

Taal en rekenen
Jeelo werkt aan de kerndoelen van ‘Nederlands’ en 
‘Rekenen/Wiskunde’. Deze kerndoelen komen zowel 
geïntegreerd in de projecten aan de orde als in aparte 
taal- en rekenlijnen waarin leerlingen stap voor stap 
reken- en taalvaardigheden leren. Op termijn zal Jeelo 
werken aan de kerndoelen van ‘Engels’.

De ontwikkellijnen
Jeelo heeft als doel permanente ontwikkeling van 
alle betrokkenen bij Jeelo. En op de eerste plaats de 
ontwikkeling van de leerling. Die ontwikkeling stopt niet 
na de basisschool. Jeelo spreekt daarom bewust van 
ontwikkellijnen en niet van leerlijnen.

Jeelo deelt de ontwikkellijnen niet in vakken in. Jeelo 
gaat uit van kennis en competenties die nodig zijn voor 
sectoren en beroepen. Jeelo wil immers toerusten op de 
samenleving en het vervolgonderwijs. 

Dit zijn de ontwikkellijnen van Jeelo:
• De kennislijnen: Mens en gezondheid, Mens en 

natuur, Mens en omgeving, Mens en product en 
Mens en maatschappij.

• De competentielijnen: Samenwerken, Zorgen, Maken, 
Onderzoeken, Presenteren, Leren en Bewegen.

• De taallijnen: Lezen en schrijven, Taalbeschouwing en 
Handschriftontwikkeling.

• De rekenlijnen: Getalbegrip, Berekenen en Meten.

Borging
Jeelo besteedt de grootst mogelijke zorg aan de 
ontwikkellijnen van de leerling. De lijnen worden geborgd 
in de content van Jeelo. Door de jaarlijkse herziening 
en aanvulling van de content worden ontwikkellijnen 
verbeterd en blijven ze actueel. Alle betrokkenen uit de 
Jeelo-community samen, van expert tot leerling, van 
leerkracht tot ontwikkelaar spelen hier een belangrijke rol 
in.
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3.3 Mijn Jeelo voor leerlingen, ouders en teams 

Jeelo wil dat leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten altijd en overal toegang 
hebben tot de educatieve content en de ontwikkellijnen.

Jeelo heeft daarvoor Mijn Jeelo. Deze digitale leeromgeving is een leerrouteplanner, 
volgsysteem en portfolio in één.

In Mijn Jeelo kan de leerkracht routes op maat maken per groep en zelfs per leerling. 
Registratie vindt waar mogelijk geautomatiseerd plaats. 

Leerkracht, leerling en ouder kunnen gemakkelijk de ontwikkeling van de leerling 
volgen per ontwikkellijn. Dit bevordert de evaluatie: er kan makkelijker vastgesteld 
worden wat een leerling al kan en nog wat hij nog moet leren.

In Mijn Jeelo bouwt de leerling een portfolio op van groep 1 tot en met 8 voor 
overdracht naar het voorgezet onderwijs. 

Jeelo levert aan elke school de digitale leeromgeving ‘Mijn Jeelo’ met:
• alle beschikbare content en de mogelijkheid tot printen
• inlogs voor alle betrokkenen
• functionaliteiten zoals een leerrouteplanner, volgsysteem en portfolio
• jaarlijkse zelflancering van upgrades
• hosting en beheer van back-ups
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3.4 De support voor teams

Jeelo streeft naar hulp en ondersteuning op verschillende manieren.

Support bij invoering
Alle scholen krijgen support van Jeelo bij de oriëntatie op Jeelo en het invoeren van de projecten tijdens het eerste 
schooljaar. Een supportteam, bestaande uit een communitymanager, een ervaringsdeskundige en eventuele experts, 
doorloopt met de school een maatwerktraject.

Zelfsupport
De school kan de uitvoering van de projecten volledig in eigen hand houden: zelf printwerk, benodigdheden 
en maatschappelijke organisaties regelen, zelf de digitale leeromgeving beheren en zelf de 3 pijlers van Jeelo 
implementeren. Jeelo levert support in de vorm van instructies voor alle doelgroepen:
• het team
• de kartrekkersgroep
• schoolleider en -bestuurder

Bovenschoolse support: webinars en ervaringsgroepen
Jeelo-scholen kunnen altijd gebruikmaken van de bovenschoolse support 
Jeelo heeft webinars en ervaringsgroepen voor specifieke onderwerpen en doelgroepen. Zo leren teams steeds beter 
werken met de projecten, met Mijn Jeelo en de ontwikkellijnen.

Support op school
De school kan zich echter ook laten ondersteunen door een of meerdere partners van Jeelo. Deze partners 
onderschrijven de uitgangspunten van Jeelo en hebben minimaal samen met 1 Jeelo-school een innovatie met succes 
doorgevoerd. Scholen maken rechtstreeks afspraken met deze partners over de gewenste diensten. De partners maken 
een offerte voor de support op school. De school betaalt rechtstreeks aan de partner.
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4 De Jeelo-organisatie

4.1 De Jeelo-scholen

Uitgangspunten
Een Jeelo-school onderschrijft de uitgangspunten van Jeelo: de missie en visie, de 6 uitdagingen voor leerlingen, de 5 
grondbeginselen, de 4 doelen en de strategie.

Leeromgeving met 3 pijlers
Een Jeelo-school werkt altijd aan 3 pijlers:
• de pijler Samen leven voor betrokkenheid
• de pijler Samen werken voor competenties
• de pijler Zelfstandig leren voor individueel leren leren

Met de pijler Samen leven werkt de school aan het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen bij hun omgeving, 
elkaar en het eigen leren. Mede door deze betrokkenheid bereiken steeds meer leerlingen meer doelen voor kennis, 
vaardigheden en competenties. Meer leerlingen leren meer.
Door de pijler Samen werken bereidt de school de leerlingen voor op de samenleving en het vervolgonderwijs. De 
leerlingen verwerven de benodigde competenties. 
Tijdens de pijler Zelfstandig leren biedt een Jeelo-school leerlingen content en ontwikkellijnen aan, zodat elke leerling zijn 
talenten maximaal kan ontwikkelen.

Een Jeelo-school werkt aan een leeromgeving waarin deze 3 Jeelo-pijlers herkenbaar en evenwichtig aanwezig zijn. 
Scholen maken daarin een ontwikkeling door: hoe langer een school deelneemt aan de Jeelo-community, hoe meer deze 
leeromgeving vorm krijgt.

Organisatie
Een Jeelo-school werkt aan een goedlopende organisatie. Een Jeelo-school doet dit door:

• Het vormen van een ‘kartrekkersgroep’, bestaande uit de schoolleider, de beheerder van de digitale leeromgeving en 
2 tot 4 leerkrachten.

• Het houden van teambijeenkomsten over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Jeelo-projecten.
• Het bevorderen van competenties van leerkrachten door het volgen van de zelfsupport in Jeelo en het deelnemen 

aan bijeenkomsten van Jeelo.
• Het zorgdragen voor een goede ICT-infrastructuur.
• Het zorgen voor draagvlak bij het team, ouders en maatschappelijke organisaties.
• Het monitoren van de permanente verbetering van Jeelo op de school.
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4.2 De Jeelo-community

Jeelo wordt gedragen door de Jeelo-community. De Jeelo-
community is een nauw samenwerkingsverband van 
scholen, bedrijven en instanties die bij Jeelo betrokken 
zijn. Deelnemers aan de community zijn onder andere:

• leerlingen
• ouders
• leerkrachten
• IB-ers
• schoolleiders
• bestuurders
• maatschappelijke organisaties
• ambassadeurs
• ervaringsdeskundigen
• community-managers
• contentontwikkelaars
• experts op verschillende facetten van onderwijs en 

techniek

De Jeelo-community groeit. Steeds meer scholen voeren 
Jeelo in. Personen en organisaties waarvan de community 
vindt dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 
de ontwikkeling van Jeelo worden uitgenodigd om mee te 
doen.

Ervaringsspiraal voor permanente ontwikkeling
De personen en organisaties in de Jeelo-community 
werken 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.

Instrumenten hiervoor zijn ervaringsgroepen en 
panelbijeenkomsten.

Bijeenkomsten
Voor een bijeenkomst met ervaringsgroepen worden alle 
scholen uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomsten is 
het delen van ervaringen en leren van elkaars ervaringen. 
Uit de ervaringsgroepen kan een verzoek aan de Jeelo-
community komen voor een vernieuwing of herziening.
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Panelbijeenkomsten
Voor een panelbijeenkomst worden experts en 
afgevaardigden van scholen gevraagd om deel te nemen. 
Het doel van deze bijeenkomst is het formuleren van een 
programma van eisen voor een bepaalde vernieuwing of 
herziening.

Vervolgens wordt er gekeken of er voldoende draagvlak 
is voor dit programma van eisen binnen de Jeelo-
community. Daarna maakt Jeelo een plan van aanpak 
om te bekijken of er voldoende capaciteit en middelen 
zijn voor de realisatie van de vernieuwingen en 
herzieningen. Als dat niet het geval is, wordt er binnen 
de Jeelo-community naar een oplossing gezocht om de 
vernieuwing of herziening toch te kunnen realiseren op 
korte of lange termijn.
 

Meerjarenplan 
Jeelo heeft een meerjarenplanning die jaarlijks wordt 
bijgesteld op basis van ervaringen uit de community 
en het programma van eisen dat voortkomt uit de 
panelbijeenkomsten. De directie van Jeelo streeft ernaar 
om alle eisen over te nemen. Er wordt een plan voor 
realisatie gemaakt om te kijken of aan alle eisen voldaan 
kan worden. Kan dit niet, dan wordt met de Jeelo-
community afgestemd hoe we de voorwaarden kunnen 
scheppen om wel aan alle eisen te kunnen voldoen.

De werkgroepen
Om de doelen van Jeelo te bereiken en de permanente 
ontwikkeling met de bijbehorende meerjarenplanning te 
realiseren, heeft de Jeelo-community 6 werkgroepen. 

• De werkgroep Kennismaking en support ondersteunt 
scholen bij het proces van oriëntatie, voorbereiding 
en toetreding tot de Jeelo-community. 

• De werkgroep Community en organisatie stimuleert 
het delen van ervaringen tussen communityleden. 

• De werkgroep Content en productie ontwikkelt 
leerdoelen en de educatieve content voor Jeelo-
scholen. 

• De werkgroep Concept en Mijn Jeelo houdt zich 
bezig met veranderingen in de content en de digitale 
leeromgeving en de ontwikkeling van nieuwe 
concepten en tools. 

• De werkgroep Contact en beheer vertegenwoordigt 
Jeelo naar buiten toe en houdt zich bezig met het 
verspreiden van informatie en nieuws over Jeelo en 
beheert de juridische, financiële en personele lijnen 
van Jeelo.


