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“Het sociale effect van 
de projecten is groot”
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Betrokkenheid van leerlingen 
en hun ouders staat hoog op de 
agenda bij basisschool Vlasgaard 
in Zeeland. Directeur Conrad 
Sommerdijk onderzoekt geregeld 
hoe tevreden ze zijn: “Vlasgaard 
wordt ervaren als een school waar 
structuur, modern onderwijs en 
een open contact tussen kind, 
ouders en team centraal staan. 
Jeelo is daarbij een waardevolle 
vernieuwing.” Voortvarend is het 
team in 2015 in groep 1 tot en met 
8 begonnen met de projecten. Het 
doel was om leerlingen in beweging 
te krijgen, ze actief te betrekken bij 
wat ze leren. Maar ook de ouders. 
“Tijdens de informatieavonden 
aan het begin van het schooljaar 
hebben we ouders gevraagd naar 
hun talenten, om een database aan 
te leggen. Hieruit kunnen we putten 
tijdens de projecten. We vragen 
ouders om iets te komen vertellen 
over hun beroep, of we nemen de 
kinderen mee naar de organisatie 
waarvoor ze werken.”

Verbinding maken met de 
omgeving 

Zo bood een ouder spontaan 
aan om zijn 3D-printer te 
komen demonstreren. En bleek 
een opa bouwvakker te zijn 
geweest: hij kwam een echte 
metseldemonstratie geven op 
school, waarbij de kinderen 
mochten helpen. “Daarna zie je dan 
meteen kinderen in de zandbak 
deze kennis toepassen in hun 
spel”, aldus Sommerdijk. “Vandaag 
stond de hele aula vol met ouders 
en grootouders met allerlei mee-
gebrachte apparaten. Iedereen 
stond te zagen, timmeren en verven 
en er werden meubelstukken
gemaakt. De kinderen waren 
apetrots en de (groot)ouders 
genoten. Sommige opa’s bleken 
elkaar nog van vroeger te kennen: 
zij gingen daarna samen
koffiedrinken. Het sociale effect 
is dan groot. Jeelo maakt voor de 
familie tastbaar wat hun kinderen 
leren.”

De directeur vindt het heel 
belangrijk dat de school verbinding 
maakt met de directe leefomgeving 
van de school, het dorp Zeeland. 
Verderop in de straat staat een 
verzorgingstehuis. Bij het project 
Leren van personen van vroeger 
leerden de kleuters over Annie M.G. 
Schmidt, ze gingen liedjes zingen 
samen met de bewoners van het 
verzorgingstehuis. Die bleken alles 
mee te kunnen zingen! 

Ouders actief betrekken 

Sommerdijk hoopt dat ouders 
bewust kiezen voor zijn school 
onder meer omdat zich 
rondspreekt hoe waardevol het 
is om te werken in projecten. “Ze 
zouden er op verjaardagsfeestjes 
over moeten vertellen”, zegt 
hij. “Het onderdeel Jeelo op de 
schoolwebsite wordt vaak bekeken, 
er is duidelijk belangstelling voor.” 
Naast algemene informatie op de 
website is er ook een ouderportaal 

Conrad Sommerdijk, schoolleider van basisschool 
Vlasgaard, over de pijler Samen leven 

met specifieke informatie over 
het lopende project. “In het 
maandelijkse nieuwsblad Vlasflitz 
besteden we altijd aandacht aan 
wat we in de projecten gaan doen”, 
vertelt de directeur. 

“We peilen regelmatig de 
tevredenheid van ouders om 
verbeterpunten te formuleren. 
We doen dat tweejaarlijks met een 
tevredenheidsonderzoek, maar 
ook in gesprekken met ouders. 
Daaruit blijkt dat ouders tevreden 
zijn over onze school en Jeelo 
zien als een verrijking van het 
onderwijs. Ze geven aan dat de 
betrokkenheid van de kinderen 
is vergroot sinds we met Jeelo 
werken. Zelf merken we dat ook 
de betrokkenheid van de ouders 
is gestegen. Ze komen vaker op 
school, doen meer en worden ook 
ingeschakeld tijdens projecten. Zo 
hebben we bij de opening van het 
project Leren voor later een aantal 
ouders uitgenodigd. Zij werden 

door een leerling uit de bovenbouw 
geïnterviewd over hun beroep. 
Met dat soort dingen verhoog je de 
ouderbetrokkenheid.” 

Geen rapportcijfer meer

Inmiddels zet basisschool Vlasgaard 
geen cijfers, maar een link naar de 
Jeelo-inlog, zodat ouders zelf de 
ontwikkellijnen kunnen bekijken 
en de reflecties van de kinderen en 
leerkrachten kunnen lezen. “Dat 
doen we nu ruim een jaar”, zegt 
Sommerdijk. “Maar we merken dat 
ouders niet altijd doorklikken en 
de verschillende aspecten van de 
ontwikkellijnen bekijken. Daarom 
willen we ouders meer voorlichting 
geven over Mijn Jeelo en de 
ontwikkellijnen, zodat ze weten 
waar ze bepaalde gegevens moeten 
zoeken en hoe ze deze gegevens 
moeten interpreteren. Er is dus 
echt wel wat support bij nodig.”

Ouders bekijken met 
hun kinderen levende  
standbeelden op het 

schoolplein.

“Wij bedanken ouders en 
maatschappelijke organisaties 
met onze eigen bedankkaart.”

“We spreken ouders 
en grootouders aan 
op hun talenten.”



De 12 projecten voor groep 1 tot en met 8 gaan over 12 maatschappelijk 
relevante onderwerpen. Elk project is gebaseerd op 3 pijlers.

De 12 projecten en de 3 pijlers

Omgaan met elkaar
We leven samen met allerlei verschillende 
mensen met verschillende waarden en 
normen. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je 
die verschillen leren waarderen?

Omgaan met natuur
Zonder natuur, planten en dieren kunnen 
mensen niet leven. Hoe zijn planten, dieren 
en mensen van elkaar afhankelijk? En hoe 
ga je zuinig met natuur om?

Maken van je eigen product
We gebruiken dagelijks allerlei producten. 
Wie maken die producten? En hoe zien de 
productieprocessen eruit? Leerlingen gaan 
zelf aan de slag met productontwikkeling.

Leren voor later
Wat kun je van vroeger en van nu leren dat 
belangrijk is voor jezelf voor later? Welke 
talenten heb je al en hoe ontwikkel je die 
verder?

Zorgen voor dieren
In Nederland zijn veel huisdieren. Bij het 
verzorgen van een dier komt vaak meer 
kijken dan je in eerste instantie denkt. Hoe 
zorg je goed voor een dier? 

Beleven van onze planeet
Op en om de aarde valt veel te bekijken 
en beleven. Leerlingen onderzoeken 
en te verwonderen zich over allerlei 
natuurverschijnselen.

Veilig in het verkeer
De leerlingen gaan dagelijks door het 
verkeer naar school. Hoe kan dat zo veilig 
mogelijk? Wat moet je daarvoor weten en 
kunnen?

Zorgen voor jezelf en anderen
Gezondheid vindt iedereen belangrijk. 
Hoe zorg je niet alleen voor lichamelijk 
welbevinden, maar ook voor psychisch en 
sociaal welbevinden van jezelf en anderen?

Omgaan met geld
We worden dagelijks verleid tot consumptie. 
Op straat, in de winkel, op de tv en in sociale 
media. Maar ook door anderen. Hoe ga je 
hiermee om?

Leren van personen van vroeger
Veel personen uit de Nederlandse 
geschiedenis hebben nog steeds een 
belangrijke invloed op ons dagelijks leven. 
Wat kunnen we van deze personen leren?

Inrichten van je eigen omgeving
We wonen met veel mensen in een klein 
land. Grond is schaars. Hoe gaan we 
zorgvuldig en slim met onze ruimte om?

Veilig helpen
In het dagelijks leven gebeuren soms kleine 
of grotere ongelukken. Hoe kun je jezelf en 
anderen dan veilig helpen?

De 12 projecten

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.

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 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.

zelfstandig 
leRen

De 3 pijlers

Samen 
 leven

Samen
 werken

ik wil!

ik kan!

ik hou vol!

Project Bases Learning

Jeelo kiest heel bewust voor projectmatig 
werken (Project Based Learning). 
Leerlingen werken in kleine groepen aan 
een projectresultaat, dat moet voldoen 
aan de eisen van een opdrachtgever 
of aan zelf geformuleerde eisen. Ze 
presenteren het resultaat, reflecteren en 
komen eventueel tot verbeteringen. De 
Michigan State University heeft onderzoek 
gedaan naar het effect van deze aanpak*. 
De conclusie is dat PBL een krachtige 
methodiek is die leerlingen verbindt met 
realistische omgevingen en doelen. Het 
verhoogt het leerrendement van alle 
leerlingen. 

Lees meer: 
J. Larmer e.a., Setting the Standard for 
Project Based Learning

*www.edutopia.org/article/projects-have-
been-put-test-anne-lise-halvorsen-nell-duke
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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.”

Maatwerk voor ieder kind

“De school was verzand in routine, 
het leerlingenaantal daalde, het 
voortbestaan stond onder druk.” 
Bert Becker werd al snel bij zijn 
aantreden 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 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: 1-2, 3-5 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.” 

Betrokkenheid van iedereen

Het heeft de school 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, 8 kilometer verderop.”  
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.” 

Taal en rekenen integreren

“Inmiddels hebben we alle 
projecten gedaan. Die hebben 
we als zeer geslaagd ervaren. Dat 
enthousiasme van het begin zit 
er nog prima in. Nu 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.”

“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.”  

Een kleine school aan het woord
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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 

vinden en welke kleuren ze mooi vinden 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 beoordeling voor het project. Die zet hij 

dan in Mijn Jeelo.” 

Jill en Dana 
ontwerpen een 
frisdrank

Wie ben jij? Waarom heeft De 
Firtel jou gevraagd?

Ik ben docent aan de Master 
Educational Needs van Fontys 
Hogescholen. Daarnaast begeleid 
ik scholen als zij specifieke vragen 
hebben over taal of lezen.

Hoe ben je met het team van De 
Firtel aan de slag gegaan?

Eerst hebben we gewerkt aan 
leesmotivatie met het project List 
om de technische leesresultaten 
te verbeteren. Daarna zijn we aan 
de slag gegaan met leesbegrip 
vanuit de teksten van Jeelo en 
andere teksten.

Wat is er tot nu toe bereikt?  
Wat merk je aan de 
leerkrachten?

Het Listproject draait nu al 5 jaar 
en de technische leesresultaten 
zijn goed. Leerkrachten 
motiveren kinderen om aan de 
slag te gaan met ‘moeilijkere’ 

teksten. Ze modelen, stellen 
hogere denkvragen en bieden 
ondersteuning op de juiste 
manier. Ook lezen met begrip 
gaat steeds beter.

Wat is jouw rol binnen Jeelo?

Voor Jeelo heb ik samen met mijn 
collega Anja van Schijndel gewerkt 
aan de handleiding ‘Bronnen 
gebruik je zo’. Daarnaast heb ik 
support gegeven op verschillende 
bovenschoolse, zeer inspirerende 
ervaringsbijeenkomsten van Jeelo. 

Wat is je tip voor scholen 
die met bronnen aan de slag 
willen?

Verdiep je met je team in wat 
‘echt’ belangrijk is bij begrijpend 
lezen. Zorg ervoor dat alle lessen 
voldoen aan de criteria: praten 
over het onderwerp en doel van 
de tekst in relatie tot het Jeelo-
project, hardop lezen, samen 
nadenken, samen praten en 
samen schrijven over wat je leest.  

Marie Jose de Ridder is al een aantal jaar aan de slag met het team van De Firtel op het gebied van 
leesonderwijs. Ook verzorgde ze op vraag van de St. Martinusschool twee bijeenkomsten rondom het 
gebruiken van bronnen. Met goede resultaten. En met leerlingen die zin in lezen hebben.

1
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5 vragen aan 

leesexpert 

Marie Jose 
de Ridder

Dit is een goed voorbeeld van 

betrokkenheid van een expert bij 

de Jeelo-community. De expert 

adviseert bij de conceptontwikkeling, 

schrijft mee aan de content of 

is aanwezig bij bovenschoolse 

ervaringsbijeenkomsten. Scholen 

die dat willen, kunnen de experts 

inhuren voor ondersteuning van het 

team op school.
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Een van de meer dan 
3000 eenheden in Jeelo 
is: Ontwerp je eigen 
frisdrank. Hierin staan 
ontwerpvaardigheden en 
samenwerken centraal.



1 “ Het werken in projecten heeft ons team 
hechter gemaakt. De hele school is met 
hetzelfde onderwerp bezig, van groep 1 tot 

groep 8. Daardoor hebben leerkrachten van de 
verschillende groepen veel meer contact met 
elkaar dan toen we nog met losse methodes 
werkten. De bovenbouw en onderbouw hadden 
toen hun eigen programma en hadden daardoor 
eigenlijk maar weinig met elkaar te maken.” 

“Het werken met projecten heeft dat veranderd. 
Iedereen is nu met hetzelfde onderwerp bezig. 
Dat maakt dat er een veel grotere betrokkenheid 
is ontstaan tussen de teamleden onderling. Ze 
zijn echt met elkaar bezig om het onderwijs 
in wereldoriëntatie vorm te geven. Ze helpen 
elkaar, stimuleren elkaar, vragen advies aan 
elkaar, zetten samen circuits op. Het geeft een 
enorme boost aan het team.”

“We bereiden de projecten op vaste momenten 
voor. Elk voorbereidingsmoment heeft een 
duidelijk doel. Op één bepaalde dag is het hele 
team bijvoorbeeld bezig met het arrangeren van 
de leerroutes. Als er dan iemand vastloopt, is het 
heel gemakkelijk om bij een collega naar binnen 
te lopen voor ondersteuning. Best een grote 
verandering ten opzichte van onze oude manier 
van werken, maar het is echt een verbetering.“

“Het team heeft een duidelijke visie op de 
manier waarop het zichzelf en het onderwijs 
wil ontwikkelen. In de ontwikkeling van die 
visie moet je in mijn ogen echt investeren. 
We hebben in een workshop een moodboard 
over Jeelo gemaakt dat we aan elkaar hebben 

gepresenteerd. Daarmee 
werd gelijk duidelijk 
wat de raakvlakken 
tussen de afzonderlijke 
teamleden waren. Uit de 
sessie kwam naar voren 
dat we graag mee willen 
in de ontwikkelingen 
die Jeelo doormaakt en 
Jeelo steeds meer in 
ons programma willen 
toepassen. Maar: stapje 
voor stapje. We doen 
alleen de dingen die we 
zelf als meerwaarde zien 
op dat moment.” 

“Uiteraard lopen we nog steeds soms tegen 
problemen aan. We hebben het bijvoorbeeld 
regelmatig over de vraag of een bepaalde 
tijdsinvestering in een project wel opweegt tegen 
het rendement. Is het nog wel in verhouding? 
Daar zijn we soms best nog zoekende in. We 
schuwen daarbij het stellen van kritische vragen 
aan elkaar niet. Maar doordat we met zijn allen 
heel duidelijk voor ogen hebben wat we willen, 
worden problemen gezamenlijk aangepakt en 
opgelost. Teamleden proberen anderen echt 
mee te nemen als het even wat minder gaat.”

Wilma van der Pol, directeur

“Het werken in 
projecten geeft 
een enorme 
boost aan het 
team”

Drie [parels  van de 
Willibrordusschool
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Thijske Verdaasdonk, 
leerkracht groep 3 en 
onderbouwcoördinator

“Kinderen zijn 
bij het werken 
in een circuit 
veel meer 
betrokken dan 
bij de klassikale 
aanpak”

“ Toen we met Jeelo gingen werken, merkten 
we al snel een verschil tussen bovenbouw 
en onderbouw. In de bovenbouw konden 

we de kinderen loslaten en zelfstandig aan 
het werk zetten. Groep 7-8 werkte ook al heel 
snel groepsoverstijgend. Uiteraard moet je dat 
zelfstandig werken wel eerst aanleren, ze kunnen 
dat niet uit zichzelf. We introduceren stenen vaak 
klassikaal en daarna gaan ze zelfstandig aan de 
slag. Dat werkt goed, die werkwijze hebben we 
eigenlijk op een heel natuurlijke manier ontdekt.” 

“Bij groep 3-4 stoeiden we veel meer met de 
aanpak. We boden de stenen en stappers klassikaal 
aan, maar dat werkte niet. De kinderen vonden 
het saai en de betrokkenheid was niet groot. Dus 
toen zijn we op zoek gegaan naar een andere 
manier van werken. We zijn begonnen met het 
werken in circuits en hoeken. Voor groep 3 maken 
we een hoekenbord, net als in groep 1-2, waarop 
staat welke hoeken er allemaal zijn. Op die manier 
werken we drie keer in de week een dik uur met 
Jeelo.” 

“We zijn nu bezig met het project Beleven van 
onze planeet. Die leerroute gaat voor groep 3-4 
over het weer. In een hoek maken de kinderen 
een regenmeter met behulp van een stapper, in 
een andere hoek zijn kinderen met het weer bezig 
op het krijtbord, in de volgende hoek werken de 
kinderen op het digibord aan hun kennis met de 
interactieve steen over de verschillende soorten 
weer. Ze zijn echt handelend bezig.”

“Tegelijkertijd vind ik 
het wel belangrijk dat je 
kinderen niet alleen maar 
de hoeken instuurt, maar 
dat ze ook een instructie 
krijgen. Want aansluiten 
bij dat wat ze kennen 
uit groep 2 is belangrijk, 
maar het vooruitkijken 
naar groep 5 ook. Ze 
zullen toch langzaam naar 
het zelfstandig leren toe 
moeten groeien. Ze weten 
nu: eerst moet ik even 
luisteren, daarna mag ik 

zelf aan de slag. En na het circuit hebben we altijd 
een kwartiertje waarin de kinderen aan elkaar 
presenteren wat ze hebben gedaan en geleerd.”

“We zijn heel tevreden over deze manier van 
werken. We merken dat de kinderen veel meer 
betrokken zijn dan bij de klassikale aanpak. En 
ook voor de leerkracht is het een vooruitgang. Je 
kunt kinderen heel goed observeren. Als je met 
de hele klas een regenmeter gaat maken, moet je 
alle kinderen tegelijk observeren. Nu observeer ik 
telkens een groepje van maximaal 6, en ik hou tijd 
over om bij de andere groepjes te coachen. Ook 
voor het verzamelen van materialen is het werken 
met hoeken echt handig. We hebben achter in de 
klas een soort Jeelo-winkeltje met allerlei materialen 
die ik regelmatig aanvul. Kinderen kunnen daar zelf 
de dingen uitzoeken die ze nodig hebben voor een 
stapper.”

“ We willen graag op een andere manier met 
onze meerbegaafde kinderen gaan werken. 
Deze leerlingen worden nu iedere week 

buiten de groep op een bepaalde tijd begeleid 
door een leerkracht. We willen dit verder 
uitbouwen en bekijken wat de mogelijkheden zijn 
om deze leerlingen in de groep aan hun eigen 
leerroute te laten werken. De extra uitdaging die 
de kinderen nodig hebben, gaan we bieden met 
de nieuwe gele wijzers die bij de leerroutes van 
Jeelo zitten.”

“Er zijn twee soorten uitdagende wijzers. 
De ene wijzer bevat een opdracht van een 
‘echte’ opdrachtgever. De leerlingen bepalen 
zelf hoe ze die opdracht gaan aanpakken en 
presenteren. De andere wijzer gaat nog een 
stapje verder. Daarin bedenken leerlingen zelf 
een onderzoeksvraag. Met die wijzers kun je met 
meerbegaafde kinderen heel goed de diepte in, 
terwijl ze toch gewoon meedoen met het project 
dat de rest van de groep ook doet.” 

“Het werken met de gele wijzers heb ik al een 
keer uitgeprobeerd met de meerbegaafde 
kinderen bij het project Maken van je eigen 
product. De meerbegaafde kinderen hebben 
de opening van het project meegedaan met de 
rest van de kinderen. Daarna bedachten ze een 
eigen onderzoeksvraag. Ze wilden graag weten 
hoe een biologische bruisbal wordt gemaakt. Ze 
zijn gaan onderzoeken, hebben een moodboard 
gemaakt en zijn naar een winkel geweest om 
informatie te vragen. Uiteindelijk hebben ze zelf 
een aantal bruisballen gemaakt die ze tijdens de 
kerstmarkt aan de school presenteerden.” 

“We zien per project ook kinderen die meer 
kennis hebben over het onderwerp of er meer 
interesse in hebben. Als een onderwerp een 
kind interesseert, kun je hem prikkelen met 
zo’n uitdagende wijzer. Een leerling die normaal 
misschien wat zwakker is, krijgt dan ook eens 
de gelegenheid om op een hoger niveau aan 
de slag te gaan en te laten zien wat hij kan. Die 
flexibiliteit heb je als je de groep bij elkaar houdt 
en extra uitdaging in de leerroute arrangeert.” 

“De komende tijd ga ik 
samen met de kinderen 
meer ervaring opdoen 
met het werken met de 
uitdagende wijzers. Ik ben 
heel benieuwd hoe dat 
gaat! Door de projecten 
goed te evalueren en steeds 
aan te passen komen we 
verder. Kunnen de kinderen 
uit de voeten met de 
opdrachten, zijn ze niet te 
open of juist toch nog te 
ingevuld? Mijn ideaal is dat 
de kinderen in de toekomst 
zelf gaan arrangeren. Ze 

bepalen dan zelf wat ze nodig hebben om tot 
een oplossing van de onderzoeksvraag te komen. 
Daar zijn we nog lang niet, maar het is wel een 
mooi doel om naartoe te werken.”

Kim de Jong, leerkracht groep  
1/2, 7 en coördinator

“Meerbegaafde 
kinderen 
voldoende 
uitdagen, maar 
wel in de groep 
houden. Dat is 
wat we willen.”

2 3
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Het leven leren!
 
Als over 10 jaar het onderwijs opgeheven is en kinderen 
zich ‘ontschot’ ontwikkelen tot burgers die hun eigen 
broek op kunnen houden, dan kijken we terug naar de 
waanzin van schotten en belangen van de systemen in 
2018. De noodzaak van de samenhang  wordt iedere 
dag duidelijker: “it takes a village to raise a child.” 
De schotten tussen systemen zijn de belemmerende 
factoren die niet alleen veel geld kosten, maar kinderen 
vooral tekort doen qua ontwikkelingskansen. 

Het huidige onderwijs, met leerstofjaarklassen en 
ophokken van kinderen op basis van leeftijd, is over 
de houdbaarheidsgrens. De vereiste nieuwe aanpak 
van ontschotten  van kinddiensten moet aansluiten bij 
begrippen als eigenaarschap, talentontwikkeling, een 
leven lang leren, eigenheid, diversiteit en samen.  

Integrale kindcentra  (IKC) staan voor deze uitdaging. 
Dat betekent keihard werken, te beginnen bij een 360 
graden contextanalyse, duiding en keuzes voor een 
andere koers. Dat is ook de start van de transitiefase, 
waarbij why – what – how grondig geüpdate worden, 
waarna de fase van transformatie begint. Geen 
sinecure, geen solistisch parcours, maar een duurzaam 
proces  waar stakeholders in gelijkwaardigheid met 
elkaar samenwerken. Ontwikkelingskansen bieden aan 
kinderen doe en kun je niet alleen! 

We moeten aan de bak: professionals van divers 
pluimage én ouders. De samenleving stelt namelijk over 
10 jaar andere eisen aan kinderen en volwassenen. 
Thema’s als technologische ontwikkeling, diversiteit, 
duurzaamheid, globalisering, maar ook veiligheid en 
identiteit zijn essentiële thema’s waaraan iteratief 
gewerkt moet worden. Ieder kind straks zijn eigen 
‘play-list’  voor duurzame ontwikkeling tot zelfredzame 
burgers .

In ons huidige onderwijs is hiervoor veel 
transformatieruimte. Want van de 940 uur dat een 
kind naar school gaat, worden er maar maximaal 
250 uur voor didactische instructie ingezet. Er is dus 
ruimte voor individueel en situationeel maatwerk door 
andere professionals. Als dit gecombineerd wordt met 
slim gebruik van automatisering, ICT en big data, dan 
groeien kinderen op in een rijke leeromgeving  die hen 
helpt groot te worden in de 21e eeuw.

Henk Derks & Peter Vereijken

Henk Derks & Peter 
Vereijken van Stichting 
Social Solutions werken op 
het snijvlak van gemeente, 
onderwijs, maatschappelijke 
ondernemers in de 
opvang en het sociale 
domein. Zij werken vanuit 
een uitgesproken visie 
op de toekomst waarin 
het vooral gaat om 
ontwikkelingskansen voor 
kinderen en niet over de 
belangen van instituten.
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Een ouder aan het woord
“Mijn jongste zoon van 3 jaar zit bij speelleergroep 
de Boemeltrein, dat gehuisvest is binnen het 
gebouw van OJBS De Triolier. Mijn oudste zoon van 
5 zit in groep 2 van De Triolier. Dat Jeelo al bij de 
Boemeltrein wordt ingezet, vind ik erg leuk.

Het mooie aan Jeelo vind ik dat het project 
schoolbreed is, maar dat toch iedereen op zijn 
eigen niveau aan het project werkt. De gezamenlijke 
opening is vaak al een feestje. Je voelt dat de 
kinderen popelen om aan de slag te gaan met het 
nieuwe project. En dat de peuters hiervan mogen 
meegenieten, dat is super! Want enthousiasme 
werkt aanstekelijk. Jeelo wordt bij de peuters ook 
weer echt aangepast aan hun eigen niveau. Zo mooi 
om te zien wat hieruit voortkomt. 

Zelfs thuis praten de kinderen over dezelfde dingen. 
Als de oudste enthousiast over groenten en fruit 
vertelt en vraagt: “mama, weet jij het verschil tussen 
groenten en fruit?”, dan haakt de jongste aan met: 
“komkommers zijn lang en groen, een meloen is 
rond.” En vervolgens krijgt de jongste dan door de 
oudste uitgelegd wat het verschil is tussen groenten 
en fruit. 

Tijdens de weekopeningen staat vaak het onderwerp 
centraal waaraan de kinderen werken binnen Jeelo. 
De Boemeltrein doet hier ook aan mee. Zo leeft het 
project en krijgt het steeds meer betekenis. En ook al 
zijn sommige dingen boven hun niveau, ze hebben 
het toch al een keer gehoord. En als het project weer 
aan bod komt, wordt deze kennis weer opgehaald. 

De afsluiting van Jeelo is ook een en al 
herkenbaarheid voor de kinderen. Mooi om te zien 
hoe het project schooloverstijgend leeft.”

Peuters en BSO 
betrekken bij de 
Jeelo-projecten

Zo verbindt Jeelo-school  
De Triolier met de peuters

Annejelle Maas, leerkracht groep 1-2, vertelt:
“Het verbinden met de peuters is onderdeel van mijn 
takenpakket. Ik heb ongeveer 1,5 uur per project om 
dit goed te organiseren. De pedagogisch medewerkers 
bereiden samen met ons elk project voor. Zo doen de 
peuters met elke start en afsluiting mee. We hebben 
tijdens ieder project een gezamenlijke hoek. Er spelen 
dan steeds 2 peuters mee in de hoek. Bij een volgend 
project gaan de kleuters meespelen bij de speelleergroep. 
En we lichten elkaar altijd in over de maatschappelijke 
organisaties, zodat we daar indien mogelijk samen 
gebruik van kunnen maken. Ook kijken we gezamenlijk 
naar de filmpjes en liedjes uit Jeelo.”

Wimy Willems, pedagogisch medewerker, vertelt:
“Door de samenwerking met school is er meer 
betrokkenheid en leeft alles meer. Er is herkenning bij 
de kinderen. Door de hoeken van het project te delen, 
creëren we kansen om met en van elkaar te leren. 
Peuters en kleuters spelen onder toeziend oog van 
een pedagogisch medewerker samen op de gang in de 
themahoek. We gaan met de peuters naar de filmpjes 
van Jeelo kijken bij de groepen 1-2. Tijdens de jaarlijkse 
informatieavond voor de ouders hebben de pedagogisch 
medewerkers Jeelo benoemd en er een korte uitleg over 
gegeven.” 

Zo verbindt kinderopvang Humanitas  
met Jeelo-school de Graswinkel

Christa Tegels, pedagogisch medewerker bij Humanitas, 
vertelt:
“Wij sluiten altijd aan bij het projectoverleg van de school. 
Dan overleggen we samen met de leerkrachten van 
groep 1 t/m 8. Zo kunnen we samen gebruikmaken van 
maatschappelijke organisaties uit onze buurt. Belangrijk 
is het om met school te overleggen welke activiteiten 
zij doen en aan welke doelen zij werken. We proberen 
om juist een andere invalshoek te nemen, zodat onze 
activiteiten aanvullend zijn en geen herhaling voor de 
kinderen. Zo voelt het niet als leren. Belangrijk is om 
kinderen ruime keuze te geven en uit te dagen, maar ook 
om hen de ruimte te geven om iets heel anders te gaan 
doen.”

In een IKC delen basisschoolleerlingen, peuters en 
leerlingen van de buitenschoolse opvang een gebouw. 
Maar ze delen ook hun doelen. Daarom betrekken veel 
Jeelo-scholen kinderen van 0 tot 12 bij hun onderwijs. De 
projecten van Jeelo bieden allerlei mogelijkheden voor 
leuke en inspirerende gezamenlijke activiteiten. Lees 
hieronder hoe Jeelo-scholen de verbinding maken en wat 
er daardoor gebeurt, thuis aan de keukentafel.
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IVN
OBS de Graswinkel werkt samen  
met IVN
Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen IVN 
en OBS de Graswinkel. Vijftien IVN-gidsen van de 
drie nationale parken in Limburg en Noi Boesten 
(coördinator IVN) hebben een bezoek gebracht 
aan de school en zijn daar door de schoolleider 
en leerkrachten geïnformeerd over Jeelo. Samen 
met de ervaringsdeskundige leerkrachten hebben 
ze voorstellen uitgewerkt voor IVN-activiteiten die 
aansluiten op de leerdoelen van de twee Jeelo-
projecten ‘Omgaan met natuur’ en ‘Beleven van 
onze planeet’. Deze activiteiten worden op de IVN-
website geplaatst, zodat ook andere Jeelo-scholen 
zich hiervoor kunnen aanmelden. In de loop van 
2020 zullen de eerste scholen van start gaan met het 
programma. 

Xapp
OBS Het Avontuur werkt samen met 
XAPP Podium & Beeldproducties
Theater in het basisonderwijs blijft regelmatig 
beperkt tot een eenmalig bezoek van de leerlingen 
aan de plaatselijke schouwburg. Björn Zillen van 
Xapp Podium & Beeldproducties en Roeland Omlo 
van basisschool Het Avontuur uit Dalfsen willen daar 
verandering in brengen. Ze zijn ervan overtuigd dat 
aandacht voor theater in de breedste zin van het 
woord (acteren, zang, dans, maar ook regisseren, 
produceren, camerawerk, decor bouwen, enzovoort) 
belangrijk is voor de ontwikkeling van leerlingen. 
Omdat het leuk en leerzaam is, maar ook omdat het 
bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Ze hebben daarom de handen ineen 
geslagen en gaan het komende jaar, met studenten 
van hogeschool Artez in Zwolle, onderzoeken hoe 
theater een meer prominente rol kan krijgen in het 
onderwijs van Het Avontuur. De Jeelo-projecten 
bieden daarvoor mooie aanknopingspunten.

Het plan bestaat uit twee delen:
• De integratie van theater in de 12 projecten, 

waarbij leerlingen met verschillende facetten van 
theater aan de slag gaan. 

• Het ontwikkelen van voorstellingen die 
inhoudelijk aansluiten bij de onderwerpen van 
de Jeelo-projecten.

Aan het einde van het traject gaan de mensen van 
Xapp, Het Avontuur en Jeelo om de tafel zitten om te 
zien hoe de ontwikkelde activiteiten een permanente 
plek kunnen krijgen binnen de projecten van Jeelo, 
zodat ook andere Jeelo-scholen structureel en 
binnen een zinvolle context meer theater in hun 
lesprogramma kunnen verwerken. Met de opgedane 
ervaringen kan Het Avontuur andere Jeelo-scholen 
weer ondersteunen bij het implementatieproces. Zo 
werkt de Jeelo-community dus!

Merletcollege
’t Startblok werkt samen met 
leerlingen uit 6 VWO van het 
Merletcollege
OBS ’t Startblok is een Jeelo-school van het eerste 
uur. Het team heeft al een aantal jaren ervaring met 
het betrekken van maatschappelijke organisaties 
bij het onderwijs en heeft inmiddels vaste relaties 
opgebouwd met bedrijven en instellingen in de 
buurt. Dat ze daarbij ook ‘out of the box’ durven 
te denken, blijkt uit het feit dat ze de hulp hebben 
ingeroepen van leerlingen uit VWO 6 van het nabij 
gelegen Merletcollege. In het Jeelo-project ‘Leren van 
personen van vroeger’ gaan de kinderen een betoog 
schrijven over eerlijke handel en macht. Hoewel 
de kinderen tijdens het project veel informatie 
hebben vergaard over deze onderwerpen, is het 
toch geen gemakkelijke opgave. De leerlingen van 
het Merletcollege komen daarom een dagdeel 
naar ’t Startblok om de kinderen te helpen bij het 
formuleren van argumenten en het schrijven van 
het betoog. Na deze instructie gaan de kinderen van 
‘t Startblok aan de slag. Als het betoog af is, mailen 
ze hun tekst naar de VWO-6-leerlingen. Zij kijken 
de teksten na en komen nogmaals naar ‘t Startblok 
om de kinderen feedback te geven. Een leerzame 
ervaring voor beide leeftijdsgroepen!

 foto: Xapp D
alfsen

Leren in 
de echte 
wereld

Het leren binnen de muren van het 
schoolgebouw houden, is volgens 
Jeelo-scholen een gemiste kans. Ook 
de directe omgeving van de school 
is immers een rijke bron waar je 
als school gebruik van kunt – en 
misschien ook wel moet – maken. 
Daarom zoeken Jeelo-scholen bij elk 
project contact met maatschappelijke 
organisaties als IVN, de plaatselijke 
brandweer, een ouder die over zijn 
beroep vertelt, de molen in het dorp, 
enzovoort. Samen stellen ze lessen 
samen die aansluiten bij de leerdoelen 
van het project. Voor leerlingen zijn het 
ervaringen om nooit meer te vergeten. 



A anvankelijk waren er binnen 
het team veel vragen. 
Zou Jeelo wel geschikt 

zijn voor een SBO-school? Maar 
na een zorgvuldige oriëntatie én 
inmiddels een paar jaar ervaring kan 
schoolleider Antwan Ebben maar één 
ding concluderen: “Jeelo past juist bij 
leerlingen in het SBO.”

Dynamiek in het team
De school bereidde de projecten in 
het eerste schooljaar voor tijdens 
studiedagen. Nu plannen de 
leerkrachten dit in in de reguliere 
lesvoorbereidingen. “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.”

Greenscreen
De dynamiek die er ontstond bij de 
leerlingen was bijvoorbeeld goed te 
zien tijdens het project Leren voor 
later. De aftrap werd gedaan door de 
burgemeester, 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 eyeopener was: we zijn gewend 
om heel gestructureerd te werken. 

Ervaringen in het SBO

“Deze manier van 
werken past juist bij 

onze leerlingen”
Antwan Ebben, schoolleider SBO De Wingerd, vertelt

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.”

Aansluiting bij de kinderen…
Ebben vindt het een groot voordeel 
dat alle content arrangeerbaar 
is. “Bij ons type onderwijs heb je 
kinderen in groep 8 die rekenen op 

het niveau van groep 
5. We zijn dan ook 
nieuwsgierig naar de 
manier waarop taal en 
rekenen zich binnen 
Jeelo ontwikkelt. 
We zien daar zeker 
mogelijkheden, maar 
willen er vanzelfsprekend eerst 
praktijkervaring mee opdoen voor 
we er definitieve keuzes in maken.
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.”  

…en bij de ouders
Ebben merkt ook dat de 
ouderbetrokkenheid gegroeid is sinds 
het invoeren van Jeelo. “Voorheen 

moest ik weleens ouderavonden 
cancelen bij gebrek aan 
belangstelling. Maar nu kwamen er 
bij de banenmarkt zelfs allemaal 
ouders kijken. Of neem die bioloog bij 
de banenmarkt: dat is de vader van 
een leerling wiens ouders gescheiden 
zijn. Die vader 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.”

Foto: Remco Lassche, SBO De Wingerd
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Charles Kalkhoven is onderwijsexpert
“Als ontwikkelingspsycholoog werk ik op het gebied van leerlingenzorg, met lees- en 
taalonderwijs als specialisme. Binnen Jeelo ben ik betrokken geweest bij de ontwikkelen 
van de competentielijn Bronnen gebruiken. Ik denk mee over vragen als ‘Hoe bevorder 
je de leesmotivatie bij leerlingen?’ en ‘Welke denkvragen en 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.”

Andrea Oostdijk is conceptontwikkelaar
“Ik ben al vanaf het begin bij Jeelo betrokken en heb allerlei 
uiteenlopende werkzaamheden gedaan. Ik begeleid een groep 
auteurs die teksten schrijft voor de competentielijnen. Of 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.” 

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.”

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.

Werken in een multidisciplinair team

Tekstontwikkelaars 
proberen 
stappenplannen 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.

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.

22 23

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.” 

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!” 

Redacteuren beheren 
het forum en verwerken 

de opmerkingen 
van leerkrachten. 

Bijzonderheden 
bespreken ze binnen de 

werkgroep Content.

De Jeelo-community telt 40 tot 60 medewerkers die in telkens wisselende samenstellingen 
aan de content werken, zoals conceptontwikkelaars, programmeurs, tekstschrijvers, 
resonansleden, tekenaars, fotografen, vormgevers, zangers, componisten, theatermakers, 
filmmakers, animatoren, gamemakers, redacteuren, producenten en stemacteurs.
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Wat zou je willen zeggen 
tegen de makers van Jeelo?
Boaz: Ik zou de mensen van Jeelo als 
tip willen geven dat ze vooral veel 
oranje stappers moeten toevoegen 
waarin je zelf dingen gaat maken, 
onderzoeken of doen. Want daarmee 
onthoud je dingen beter dan dat je 
gewoon iets leest of naar iets luistert.

Myrthe-Joy: Dat de uitleg en de 
opdrachten best wel duidelijk waren.

Vera: Ik vind dat ze een heel mooi 
leerpad hebben ontwikkeld, dat 
kinderen ook echt voorbereidt op de 
middelbare school. Ik vond Jeelo heel 
leuk, maar ook heel leerzaam.

Marit: Dat Jeelo vooral door moet 
gaan, want je steekt er veel van op.

Je hebt kennis opgedaan 
met blauwe stenen. Wat 
heb je daar nu nog aan? 
Boaz: Van de blauwe stenen heb 
ik vooral dingen over geschiedenis 
onthouden, want dat vind ik zelf 
wel interessant. En als we filmpjes 
keken met de blauwe stenen erbij 
dan onthield ik dat ook beter.

Myrthe-Joy: Ik zit nu op een 
groenschool en daar werk je 
best veel met dieren. Op de 
basisschool hadden we kippen 
op school en moesten we kuikens 
verzorgen. Dus ik wist alles al van 
de kuikens.

Vera: Ik kan me nog herinneren 
dat we in de gymzaal alle 
kippeneieren hadden liggen en 
dat die op een gegeven moment 
ook echt uitkwamen en dat we 
de kuikens hebben verzorgd. En 
we hebben ook een keer vlinders 
gehad die mee naar huis konden. 
Dat was allemaal heel leuk. Dat 
zijn dan dingen die je later bij 
biologie krijgt en dan is het leuk 
als je kunt zeggen: “Ja, dat weet 
ik nog.” En ook bij geschiedenis 
komen heel veel dingen terug die 
ik al op de basisschool had gehad, 
dat was dus eigenlijk herhaling. 

Marit: Ik heb bijvoorbeeld dingen 
onthouden over planten. Daar 
hebben we het bij biologie nu ook 
over, hoe planten groeien en zo. 

Vera
16 jaar, HAVO

Oud-leerlingen van OBS Hartenaas

blikken terug op Jeelo
Wat weet je nog van het 
bezoek aan maatschappelijke 
organisaties? 
Boaz: Ik heb veel aan de uitjes 
gehad. Als je iets gaat doen of ergens 
heen gaat, onthoud je het beter. En 
onderwerpen waar we het toen over 
hadden, komen nu vaak weer terug op 
de middelbare school. 

Myrthe-Joy: Ik ga nu met het openbaar 
vervoer naar school. Op de basisschool 
zijn we ook met het OV gegaan, dus ik 
wist al hoe dat werkte. 

Vera: Ik kan me heel goed het VOC-
museum in Amsterdam herinneren. 
Ik denk dat het heel goed is dat je dat 
soort uitstapjes maakt. Want je kan 
wel iets uit boeken leren, maar als je er 
heen gaat kun je het echt zien en wordt 
het iets tastbaars. Als je dan de uitleg 
krijgt, blijft het veel beter hangen. Dus 
als ik nu bij geschiedenis iets over de 
VOC krijg, dan weet ik het allemaal 
nog perfect. Dat heb ik echt van de 
basisschool en niet van de lessen in 
de eerste klas van mijn middelbare 
school. 

We zijn ook op het Binnenhof geweest. 
Dat soort uitstapjes maak je op de 
middelbare school ook, maar dan 
kun je alleen maar méér leren. Want 
de eerste keer dat je er bent is het 
allemaal heel groot en bijzonder. De 
tweede keer kun je dan iets dieper op 
ingaan. 

Marit: Wij gingen vaak naar 
TechnoPromo. Je leerde daar dingen 
maken en dat gebruik ik nu nog steeds. 

Denk eens terug aan 
Jeelo. Wat heb je ervan 
onthouden?
Boaz: Als ik terugdenk aan Jeelo, 
denk ik vooral aan de uitjes en 
musea die we hebben bezocht. Ik 
denk dat als je dingen doet, je die 
dingen beter kunt onthouden. 

Myrthe-Joy: Ik heb de uitstapjes 
best wel goed onthouden, omdat 
je dan de dingen spelenderwijs 
mee krijgt. Voor mijn gevoel blijft 
het dan langer hangen. 

Vera: Ik kan me nog het moment 
herinneren waarop alle losse 
boeken weggingen en dat we 
Jeelo kregen. Daar zat alles in, 
geschiedenis, aardrijkskunde, 
biologie, enzovoort. In het begin 
was het allemaal nog een beetje 
rommelig, maar uiteindelijk was 
het gewoon normaal en deden we 
alles met Jeelo. 

Marit: Ik heb de uitjes vooral 
onthouden, want dat doe je niet 
iedere dag. Je gaat bijvoorbeeld 
niet vaak naar het Binnenhof of 
zo. 

Je hebt competenties 
aangeleerd met oranje 
stappers. Wat doe je daar 
nu nog mee? 
Boaz: Ik heb veel gehad aan de 
stappers waarin je leert om te 
presenteren en dingen te maken 
en zo. Toen ik op de middelbare 
school een opstel moest schrijven, 
wist ik gelijk hoe ik het moest 
aanpakken. Kinderen die niet op 
een Jeelo-school hadden gezeten 
wisten dat niet. 

Myrthe-Joy: Ik heb er best veel 
aan gehad. Bij veel vakken op 
de middelbare school moet je 
samenvattingen maken, dat gaat 
nu een stuk makkelijker.

Vera: Ik heb daar zeker wat aan 
gehad op de middelbare school. 
Ik begon in HAVO/VWO en daarin 
moest je heel veel samenwerken, 
onderzoeken en een presentatie 
met elkaar maken. Ik heb echt 
gemerkt dat ik door Jeelo daar 
al een stapje voor was op de 
anderen en dat ik daar minder 
moeite mee had. 

Marit: Ik heb op de basisschool 
geleerd hoe je een samenvatting 
moet maken en dat gebruik ik nu 
nog steeds om teksten te leren. 

Boaz
13 jaar, gymnasium

Marit
13 jaar, MAVO/HAVO

Myrthe-Joy
12 jaar, VMBO



Leren van 
en voor de 
maatschappij

Meer regie bij leerlingen, dat is wat Jeelo 
nastreeft. Om dat te bereiken, is het niet 
voldoende om slechts een facet van het 
onderwijs aan te pakken. Als je de regie 
écht bij de leerling wil leggen, vraagt dat 

om betrokkenheid van de hele keten 
en van alle partijen. OBS de Graswinkel 

in Weert brengt deze Jeelo-gedachte 
in de praktijk. Geheel in de lijn van het 
‘ketendenken’ zijn er voor dit interview 
maar liefst vijf personen aangeschoven: 
een schoolbestuurder, een schoolleider, 
een leerkracht en twee leerlingen. OBS 

de Graswinkel is druk doende de muren 
te slechten die in het onderwijs lange tijd 
vanzelfsprekend leken, muren tussen de 

verschillende schoolvakken, tussen school 
en vrije tijd, tussen school en maatschappij, 

tussen de minibouwen, tussen ouders en 
het leerproces en – letterlijk – tussen de 

klaslokalen.

Maar hoe doen ze dat bij De Graswinkel? 
Nou zo >>>
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1 door de schoolinrichting  af te stemmen op de  
onderwijsvisie 

In de school zijn ruimtes ingericht voor allerlei 
verschillende activiteiten. De leerlingen kiezen 
zelf waar ze de activiteiten uitvoeren. “We hebben 
flexplekken”, vertelt Floor uit groep 7, “maar ook 
aparte hokjes waar je kunt gaan zitten als je rustig 
wilt leren. Het lijkt soms net of je thuis bent. En toch 
ben je op school.” Tobias, die ook in groep 7 zit, zegt 
daarover: “Voor het samenwerken moet je vooral in 
de klas zijn. Op de gang zijn individuele plekken. Er is 
een teamkamer waar je met meerdere kinderen kunt 
werken. En we hebben een loungebank waarop je 
lekker kunt lezen.” Het kleuterparadijs is inmiddels een 
begrip geworden. “Daar ben ik best een beetje jaloers 
op”, zegt Floor. “Ze hebben zulke leuke dingen. Een 
gave zandtafel bijvoorbeeld. We gaan er soms naartoe 
om te spelen. Dat mag ook.”

De herinrichting van het schoolgebouw in de 
zomer van 2017 kwam rechtstreeks voort uit een 
vernieuwde visie op onderwijs. Schoolleider Vivian 
legt uit: “Waarom is een school eigenlijk net een 

kantoorgebouw in plaats van een scharrelplek voor 
kinderen? Dat vroegen wij ons af. Kinderen moeten 
juist veel kunnen bewegen. Daar is rekening mee 
gehouden bij het ontwerp.” Tobias herinnert zich nog 
hoe het vóór de verbouwing was: “Toen gingen we elke 
dag vijf minuten door de klas lopen om te bewegen. 
Nu is dat niet meer nodig. Door de flexplekken lopen 
we veel meer door de school. Dat is beter en ook 
leuker.”

Zijn de leerkrachten net zo tevreden met de nieuwe 
situatie als de kinderen? Want hoe voorkom je dat het 
een chaos wordt? “Het is prima te monitoren”, zegt 
Vivian, “zolang je maar duidelijke afspraken maakt. 
Vroeger moest je in de klas stil zijn en mocht je op 
de gang praten. Nu is dat andersom. We hebben alle 
deuren van de klassen weggehaald en de gang is 
bij ons de stilteruimte geworden. Zo’n verandering 
doorvoeren gaat niet vanzelf, je moet daar in 
zoeken. Maar het lukt wel.” Schoolbestuurder Henk 
vult zijn collega aan: “Het heeft ook te maken met 
voorbeeldgedrag. Er heerst hier de cultuur dat je de 
ander op zijn gedrag kunt aanspreken. Volwassenen 
en kinderen spreken elkaar aan. Uiteindelijk gaat het 
om de afspraken die je samen hebt gemaakt over wat 
wel en niet kan. Dat is niet anders dan thuis.”

Henk Derks, schoolbestuurder

Floor, l
eerli

ng

Vivian Berden, schoolleider

Esther Rutte
n, le

erkracht

Tobias, leerling

2 door de leerlingen eigenaarschap te geven  
over hun eigen leerproces

De inrichting van het schoolgebouw 
volgt dus de visie van De 
Graswinkel. Wat die visie is, heeft 
het team weergegeven in een 
getekend meerjarenplan. Daarin 
is ‘eigenaarschap’ een kernwoord. 
Vivian: “We willen dat kinderen 
eigenaar zijn van hun leerproces. 
Daarin moeten we nog groeien. 
Zo zijn we nog niet zo lang met 
Jeelo bezig. We zijn al wel aan het 
differentiëren. Sommige kinderen 
doen wat meer stenen en stappers, 
andere doen wat minder.”

Leerkracht Esther zegt: “Kinderen 
mogen in hun eigen tempo 
leren. Je ziet dat ze op die manier 
veel meer plezier hebben dan 
voorheen. Het gevoel om onder 
de maat te zijn omdat je iets op 
een bepaald moment nog niet 
beheerst, is enorm frustrerend 
voor kinderen. Dan stokt het 
leerproces gelijk.” Henk: “We 
willen af van het consumptieve 
onderwijs van vroeger. Eigen 
verantwoordelijkheid, zelf de regie 
nemen, dat is waar we naartoe 
willen. Zoiets vraagt een omslag van 
de kinderen.”

Floor kan dat bevestigen: “We 
moeten nu zelf dingen bedenken en 
regelen. Dat vind ik wel fijner dan 
vroeger. Toen kregen we instructie 
van de meester voor de hele groep. 
Maar soms wist ik het al lang.” De 

eigen regie strekt zich ook uit tot 
het computergebruik. “Als ik een 
tijdje met de computer heb gewerkt, 
dan ga ik een rondje buiten lopen”, 
vertelt Floor. “Dan heb ik wat frisse 
lucht en kan ik me daarna beter 
concentreren. Dat doen wel meer 
kinderen.” “Een mooi voorbeeld”, 
vindt Vivian. “Het laat zien dat 
kinderen zelf aanvoelen wanneer 
het teveel wordt en bewust kiezen 
om even de tablet aan de kant te 
schuiven. Met de computers haal je 
ook die bewustwording de klas in.” 

Esther leidt regelmatig teams van 
andere scholen rond die kennis 
willen maken met Jeelo. Ze vertelt 
dat leerkrachten verbaasd zijn 
over het eigen initiatief van de 
kinderen: “Eerder gingen ze zitten 

wachten op een opdracht van de 
leerkracht. Nu gaan ze uit zichzelf 
aan de slag.” Vivian: “Het loslaten 
van de klassikale instructie en 
begeleiding wordt ook wel een 
stuk gemakkelijker door de goede 
sturing die de Jeelo-stappers geven. 
De kinderen weten precies wat er 
van hen wordt verwacht en hoe 
ze dat moeten doen. Je kunt ze 
veel zelfstandiger laten werken 
dan vroeger. Kinderen leren heel 
veel vaardigheden die helpen om 
complexe dingen op te lossen. Je 
merkt ook dat onze kinderen graag 
goed scoren, dat ze het goed willen 
doen. Het kind leert voor zichzelf. 
Er zijn natuurlijk kinderen bij wie 
het niet zo goed lukt. Die zul je dan 
meer moeten begeleiden. Maar het 
gros pakt het goed op.”

Admela Mulabdic-Bektesevic 
intern begeleider 
 
IB-er Admela van de Graswinkel vertelt over een gesprek met een 
leerling die moeite heeft met taal en rekenen. De leerling zegt tegen 
haar: “Juf, ik vind school echt niet leuk!” “Nou dan breekt echt je hart”, 
vertelt Admela. ‘‘Maar wel in de middag’, vervolgt de leerling, “want 
dan doen we Jeelo.”
Het samenwerken met andere kinderen is voor deze leerling soms 
best lastig. Maar als Admela daar naar vraagt, zegt hij: “Nou, ik weet 
dan echt wel met wie ik moet samenwerken om mooie dingen te 
maken!”

Admela ervaart dat zowel leerlingen die langzamer leren als 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben hun eigen weg kunnen 
vinden binnen Jeelo. “We stimuleren de leerlingen eigen regie te 
nemen en begeleiden hen waar nodig. We merken al dat leerlingen er 
gericht om vragen als ze vastlopen.”

getekend meerjarenplan
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3 door ook het  
team eigenaarschap  
te geven

Het eigenaarschap geldt niet alleen 
voor leerlingen, maar ook voor het 
team. Esther: “Hierin zijn we nog 
zoekend. Het grote verschil is dat 
we nu heel veel samen doen. We 
werken met teams die de projecten 
samen voorbereiden en evalueren. 
Er is meer verbinding en we maken 
meer gebruik van ieders talenten. 
Die talenten komen ook tot hun 
recht in de expertisegroepen die 
we hebben opgezet. Daar zit je in 
op basis van je eigen keuze. De 
één is bijvoorbeeld bezig met de 
conceptontwikkeling van de school, 
de ander richt zich specifiek op 
werken met Jeelo.” 

Henk: “Binnen de expertisegroepen 
leren we met en van elkaar. We 
geven elkaar oprechte feedback. 
We hebben het niet meer over het 
functioneren van de ander, maar 
over de gezamenlijke ontwikkeling. 
Dat vind ik het sterke van zo’n 
vernieuwing die je samen aangaat. 
Je draagt het met elkaar. Voor 
een bestuurder is dat een hele 
verandering. Je moet ineens van 
een heleboel dingen afblijven en de 
school durven loslaten.” “Het feit 
dat Jeelo georganiseerd is in een 
community draagt enorm bij aan 
de ontwikkeling van het team”, zegt 
Vivian. “Ook wijzelf zijn constant 

aan het leren. Bijvoorbeeld door 
de ervaringsbijeenkomsten die 
Jeelo organiseert, waar je collega’s 
van andere scholen ontmoet en 
ervaringen uitwisselt. Je leert heel 
veel mensen kennen en je praat 
met anderen over onderwijs.”

4 door de hele school in  het teken te zetten van  
een Jeelo-project

Tijdens de projecten van Jeelo is 
de hele school, van de kleuters 
tot groep 8, in de ban van één 
onderwerp. In het project Omgaan 
met geld worden op school allerlei 
organisaties opgetuigd. In de 
lagere groepen komen winkeltjes, 
in een hogere groep komt een 
bank. “Ik ben een bedrijfje aan het 
opzetten”, meldt Tobias alsof het 
de normaalste zaak van de wereld 
is. “Het wordt een autowasbedrijfje. 
We zijn nu bezig met het maken 
van een begroting. Mijn vader kan 
me helpen, want die maakt zelf 
ook begrotingen op zijn werk.” 
Floor gooit het met haar groepje 
over een andere boeg. “Wij gaan 
een uitlaatservice voor honden 
beginnen”, zegt ze enthousiast. 
Probleem is wel dat niet alle neuzen 
(van de kinderen!) dezelfde kant op 
staan. “Een meisje in ons groepje is 
bang voor honden, dus die wil het 
eigenlijk niet. Daar moeten we nog 
een oplossing voor zoeken.”

Vivian: “Ik vind het prachtig dat de 
hele school in het teken staat van 
het project. Iedere keer als ik door 
de school loop, geniet ik van die 
verbondenheid. De groepen doen 
allemaal andere dingen, maar het 
onderwerp is overal hetzelfde. Bij 
Omgaan met geld moet iedereen 
dingen ruilen. Ieder kind moet iets 
meenemen om afstand van te doen 
en dan te kijken wat hij of zij graag 
terug zou willen hebben. Vooral de 
kleintjes vinden dat heel spannend 
en moeilijk. Die willen eigenlijk niks 
afstaan.”

5 door kinderen uit alle  groepen van elkaar te  
laten leren

Floor en Tobias gaan regelmatig op 
bezoek bij de jongere leerlingen. In 
het project Zorgen voor jezelf en 
anderen maakten ze een gezonde 
lunch voor de kleuters van De 
Graswinkel. Floor vertelt dat het 
uitleggen van de Schijf van 5 nog 
niet zo simpel was. “De kleuters 
snapten niet alles wat we zeiden. 
Dan moet je het dus anders 
uitleggen.” Ook in het project 
Omgaan met geld werkt ze weer 
samen met kinderen uit andere 
groepen: “Je gaat overleggen over 
wat je eigenlijk wilt met je bedrijfje. 
Sommige kinderen kende ik niet. 
Dat was wel spannend in het 
begin. Maar nu ken ik ze gewoon.” 
Tobias: “Wij hadden al bedacht dat 

we een autowasbedrijfje wilden 
opzetten. Maar toen kwamen er 
twee kinderen uit andere klassen 
bij die nog geen idee hadden wat 
wij van plan waren. Dat hebben we 
opgelost door erover te stemmen.”
Groepsdoorbrekend werken is 
een grote wens van de school. 
Vivian: “We willen af van het 
leerstofjaarklassensysteem. Maar 
dat gaat natuurlijk niet in één 
keer. Als eerste zijn we begonnen 
met teams waarin kinderen van 
verschillende leeftijden bij elkaar 
zitten. Groep 7-8 is bijvoorbeeld 
team 4. Methodisch zijn we al voor 
een groot deel los van de oude 
klassen en werken we meer met 
individuele leerlijnen. Over een 
aantal jaren werken de kinderen 
hopelijk helemaal op hun eigen 
niveau en in hun eigen tempo. Een 
kind in team 4 kan dan dus spelling 
doen op het niveau van groep 7 en 
rekenen op het niveau van groep 8. 
Echte differentiatie, dat is het doel.” 

Esther: “Stiekem zijn we al best ver 
met groepsdoorbrekend werken. 
Kinderen hebben al eigen doelen 
waarmee ze in hun eigen tempo 
aan de slag gaan. En groepen 
doorbreken kan ook in kleine 
dingen zitten. Ik geef les in groep 
3-4, maar heb nu bijvoorbeeld de 
kleuters uitgenodigd om eens mee 
te draaien om te zien hoe mijn 
groep leest en schrijft. Alleen om 

het verlangen aan te wakkeren 
bezig te zijn met letters en 
woorden.” Vivian: “Het mooie is dat 
je zo ook veel bewuster bezig bent 
met wat de kinderen nou eigenlijk 
leren. Vroeger volgde je domweg 
de methode of het lesje. Nu word je 
gedwongen erover na te denken.”

6 door kinderen binnen  én buiten de school  
te laten leren

Het leren buiten de school speelt 
een grote rol bij De Graswinkel. 
Sinds de invoering van Jeelo 
betrekt het team veel vaker en 
veel gerichter maatschappelijke 
organisaties bij het onderwijs. 
Vivian: “Die uitstapjes van vroeger 
waren leuk hoor, maar ze droegen 
weinig bij aan het leren. We zijn nu 
veel strenger in het selecteren van 
activiteiten. We doen ze alleen als 
ze bij het project passen. Zo hebben 
we dit jaar de Kinderboekenweek 
overgeslagen. Omdat we Jeelo doen, 
dat vol zit met leuke dingen, missen 
de kinderen dat niet. Als je er 
zomaar van alles tussendoor gooit, 
wordt het niet betekenisvol.”

Esther: “De contacten met 
maatschappelijke organisaties 
maken bij de kinderen heel goed 
duidelijk waarvoor ze hier zitten. 
Wat zijn straks de mogelijkheden? 
Wat kom je allemaal tegen? 

Ze weten waarvoor ze iets 
doen.” Het team schakelt ook 
regelmatig ouders in. “Laatst 
kwam er een moeder die op het 
consultatiebureau werkt iets 
vertellen over haar werk. Wat zij 
precies doet, zou ik nooit kunnen 
overbrengen.” Ouders motiveren 
blijkt geen probleem. “Je merkt dat 
ze het ontzettend leuk vinden om 
die rol te pakken. Er is bijvoorbeeld 
een ouder op bezoek geweest die 
audicien is. Hij had zijn otoscoop 
gekoppeld aan het smartboard. 
Zaten we met zijn allen in een oor 
van een kind te kijken. Dat leer je 
niet uit een boek.” Tobias beaamt 
dat: “Het is heel leuk om dingen te 
horen van mensen die dat beroep 
ook echt hebben. Je leert er ook veel 
van omdat die persoon er zelf mee 
heeft gewerkt.”

Henk: “Het leren beperkt zich 
niet meer tot de schooluren. 
Eigenlijk zou je echt een goede 
reden moeten hebben om nog in 
je school te blijven zitten. Heb je 
die niet, dan leer je buiten, van 
wat de maatschappij je te bieden 
heeft. Je kunt kinderen bijvoorbeeld 
proberen weerbaar te maken in een 
aantal schooluren, maar misschien 
kun je zoiets veel beter leren op een 
sportclub. Daar zitten mijn dromen: 
een sociaal ecosysteem rondom een 
kind creëren, waarin alles met alles 
verbonden is.”

“Ik vind het prachtig dat de hele school in het teken 
staat van het project. Iedere keer als ik door de 
school loop, geniet ik van die verbondenheid.”
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Loop een gemiddeld lokaal van groep 1/2 binnen en de kinderen 
zijn in hoeken aan het werk; in een bouwhoek, huishoek en 
knutselhoek bijvoorbeeld. Vaak slaat dit werken in hoeken vanaf 
groep 3 opeens volledig om naar het ‘schoolse’ werken aan een 
tafeltje in een werkboek. Dit kan anders! Ook in groep 3 t/m 8 
kan er gewerkt worden in hoeken door te werken met circuits. 
Daarmee creëer je een rijke leeromgeving en zorg je voor betrokken 
leerlingen. Met een circuit komen de projecten van Jeelo beter tot 
hun recht.

Leerkrachten horen het allemaal wel eens tijdens hun loopbaan: “Laat 
hem nog maar een jaartje kleuteren, dan kan hij nog ontdekken en 
spelen en hoeft hij nog niet de hele dag aan een tafeltje te zitten.” Zo 
hoeft het helemaal niet te zijn. Ook in de groepen na groep 1/2 kunnen 
kinderen nog op een speelse en ontdekkende manier bezig zijn om 
tot leren te komen. Door het onderwijs na groep 1/2 in te richten met 
circuits in de klas kunnen de kinderen, ieder op hun eigen niveau, aan de 
slag in allerlei hoeken en met allerlei opdrachten. 

Laten we als voorbeeld het Jeelo-project ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ 
nemen. Groep 4/5 gaat in dit project leren over het verzorgen van 
tanden en zintuigen. Na een gezamenlijke introductie door de leerkracht 
met een filmpje over ons gebit, gaan alle leerlingen aan de slag. Er is 
bijvoorbeeld een ontdek-je-gebit-hoek ingericht: met een spiegeltje 
kijken leerlingen naar hun gebit en tellen zij hoeveel tanden en kiezen 
zij hebben en of er dingen opvallen aan hun eigen gebit. Er is een 
badkamerhoek: met kleine instructiekaartjes zien en oefenen leerlingen 
hoe je je oren, ogen en neus schoonmaakt. In de zelf-maken-hoek gaan 
de leerlingen met een instructiekaart en de materialen die klaarstaan zelf 
tandpasta maken. In de puzzelhoek kunnen de kinderen aan de slag met 
een puzzel van het menselijk lichaam: wat zit waar? De bouwhoek is bij 
veel kinderen favoriet: er staat een tandartspraktijk van lego om mee te 
spelen. 

In zo’n circuit is er ook aandacht voor taal en begrijpend lezen. De 
leerlingen lezen een tekst over een bezoek aan de tandarts of de opticien 
en maken in tweetallen een woordweb of toneelstukje bij de tekst. Bij de 
afsluiting van het werken in het circuit mogen zij dit laten zien. Zo wordt 
de informatie uit de tekst ook met de andere kinderen gedeeld.

Hoe weet je nu als leerkrachten of de leerdoelen bereikt zijn tijdens 
het circuit? Dit kun je op verschillende manieren controleren. Met de 
in het circuit gemaakte producten, een presentatie, een collage of een 
verslag, kunnen de leerlingen aantonen dat zij de lesstof beheersen. Jij 
beoordeelt dit bewijs. Indien nodig laat je leerlingen nog extra oefenen 
en nogmaals bewijs aanleveren. Leerstof, opgedaan in hoeken, kan ook 
schriftelijk getoetst worden indien gewenst. 

Dus wil jij betrokken leerlingen en een rijke leeromgeving inrichten? 
Zorg dat leerlingen van de midden- en bovenbouw aan de slag kunnen 
met verschillende materialen en de doelen op verschillende manieren 
bereiken door te werken met hoeken in circuitvorm.

Door Anke Martens, leerkracht middenbouw IBS De Schittering

Werken met hoeken en circuits 
in midden- en bovenbouw

In de computerhoek wordt een 
steen doorgenomen. Vervolgens 
maken de leerling een werkblad 
hierbij.

In het atelier worden 
schaafwonden nagemaakt.

In de leeshoek wordt een strip 
gemaakt bij het verhaal uit de 
bron.

Op het podium wordt een 
rollenspel gespeeld met een 
slachtoffer en een helper.

In de bouwhoek wordt een 
ziekenhuis gebouwd. 

In de rekenhoek wordt een 
verband op lengtes afgeknipt  
en worden pillen geteld.

Wat is een circuit?

Een circuit is een verzameling 
werkplekken waarbinnen een leerling 
doorschuift, afhankelijk van zijn 
leerbehoefte. Elke werkplek heeft 
een eigen leerdoel en werkvorm. 
Voor leerlingen die meer aankunnen, 
kunnen extra werkplekken worden 
inrichten. Met een circuit is het 
mogelijk om groepsdoorbrekend 
te werken, door de circuits van de 
verschillende groepen te combineren 
of te laten overlappen. 

Hoe werkt een circuit?

Na een klassikale uitleg over de 
circuitonderdelen, gaan de leerlingen 
zelfstandig aan de slag. De leerkracht 
loopt rond en helpt waar nodig. 
Indien nodig kan de leerkracht extra 
ondersteuning geven bij een werkplek. 
Als geheugensteuntje voor de leerling 
hangt of ligt de samenvatting van 
de betreffende leereenheid op de 
werkplek.

Ook in hogere groepen 
kun je prima met hoeken 

werken. Het zorgt voor 
een rijke leeromgeving en 

betrokken leerlingen.

Met de in het circuit 
gemaakte producten, een 
presentatie, een collage 

of een verslag, kunnen de 
leerlingen aantonen dat zij 

de lesstof beheersen.
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Geen begrijpend lezen meer,  
maar leren hoe je bronnen gebruikt

“Je ziet het effect overal in 
terug. De kwaliteit van alle 

producten die leerlingen 
maken gaat erdoor omhoog.”

door Michelle Heinen

Denkvragen

Elke bron van Jeelo bevat een aantal denkvragen. Denkvragen stimuleren leerlingen om na te denken over wat ze 
lezen. Het samen praten over een tekst aan de hand van een denkvraag is een manier om de tekst te begrijpen. Het 
gaat om vragen uit de hogere orde van de taxonomie van Bloom. Bij elke denkvraag worden hulpvragen gesteld 
waarmee je het gesprek kunt structureren en optimaliseren. 

Basisschool St. Oda in Ysselsteyn werkt sinds 
een aantal jaren met de bronnen van Jeelo 
in het kader van begrijpend lezen. Zowel de 
leerlingen als de leerkrachten zijn enthousiast. De 
invoering van ‘bronnen gebruiken‘, zoals deze 
competentielijn in Jeelo wordt genoemd, was 
een leerzaam en waardevol proces, zo vertellen 
leerkrachten Anique Clabbers en Elles Brauer.

Laten we meteen maar beginnen met de belangrijkste 
vraag: Wat zijn de ervaringen van jullie leerlingen met 
de competentielijn ‘bronnen gebruiken’?

Elles: De leerlingen zijn heel enthousiast! Het begrijpend 
lezen van vroeger vonden ze nogal saai, maar het lezen 
van de bronnen vinden ze erg leuk. 

Wat is het verschil met het werken met de methode 
die jullie vroeger hadden? 

Anique: We zijn nu veel bewuster bezig met een tekst. Het 
is niet zomaar een tekst die je even leest, je maakt er een 
heel ‘ding’ van. De kinderen vinden dat ook leuk, ze zijn 
steeds benieuwd wat voor een tekst ze nu weer mogen 
lezen. De tekst sluit altijd aan bij het project, dus dat is 
waardevol, want ze krijgen er extra informatie door.
Elles: Een belangrijke en interessante vraag die we altijd 
met de leerlingen bespreken is: Waar heb je deze bron 
voor nodig, waarom zou je hem lezen? Leerlingen zijn 
een stuk gemotiveerder als ze snappen waarom ze iets 
gaan doen. We zijn nu echt bezig met het begrijpen 

van de tekst en niet met het beantwoorden van de 
meerkeuzevraagjes over de tekst zoals we vroeger 
deden.

Ik begreep dat jullie het ook geen begrijpend lezen 
meer noemen.

Elles: Nee, bij ons staat gewoon ‘bronnen gebruiken’ op 
het rooster. In Scandinavië hebben ze geen apart vak 
begrijpend lezen, want alles is begrijpend 
lezen, redeneren ze daar. Zo pakken wij 
het ook aan. Of we nou rekenen, taal of 
Jeelo doen: je moet de tekst die je leest 
begrijpen. De tools die ze daarvoor nodig 
hebben leren de leerlingen binnen de twee 
maal drie kwartier dat ‘bronnen gebruiken’ 
op het rooster staat. Maar vervolgens 
passen ze die tools de rest van de dag 
toe op alle teksten die ze tegenkomen. 
Daardoor is ‘bronnen gebruiken’ een heel 
waardevol onderdeel van het onderwijs. 
Het leren gaat er ook beter door. Om een tekst te kunnen 
leren, moet je immers eerst begrijpen wat er staat. 
Anique: Het is heel grappig als leerlingen in mijn groep 5 
de eerste keer de Citotoets ‘begrijpend lezen’ hebben en 
dan zeggen: “Huh, begrijpend lezen, wat is dat?” Terwijl ze 
het heel veel doen! Maar ze zijn zich er gewoon niet van 
bewust.

Laten jullie leerlingen ook zelf bronnen zoeken? 

Elles: De kinderen gebruiken de bronnen en stenen 
(kenniseenheden, red.) die ze in het project tegenkomen 
voor het maken van het eindproduct van het project, 
zoals een folder over een bepaald onderwerp. Ze 
verwerken daar de kennis in die ze in het project hebben 

opgedaan. Maar ze zoeken inderdaad daarnaast ook 
regelmatig zelf bronnen om informatie uit te halen. Daar 
worden ze steeds beter in. 

Bij de zelfgezochte bronnen zitten geen denkvragen 
en verwerkingsopdrachten. Hoe doen jullie dat?  

Elles: Bij die bronnen bedenken we zelf de denkvragen. 
We nemen de Jeelo-bronnen daarbij wel als inspiratie, 

je kunt altijd even kijken hoe het daar is 
gedaan. Voor de verwerkingsopdrachten 
zoeken we stappers uit Jeelo. Daar zit 
zoveel in op dat gebied. We hebben de 
stappers vanaf het begin bij de bronnen 
gebruikt, dus daar zijn de leerlingen al 
helemaal aan gewend. Ik hoef in mijn 
groep 8 maar te zeggen “ga een mindmap 
maken” en ze gaan aan de slag. 
Anique: Bij mij in groep 5 is dat nog wat 
minder een automatisme, daar moeten ze 
echt nog leren hoe je dat doet. Maar daar 

heeft Elles dan weer profijt van. 

Voegen de denkvragen daadwerkelijk iets toe aan 
het begrip van de tekst?

Anique: Door de denkvragen zie je echte betrokkenheid 
ontstaan bij de leerlingen. Je stelt vragen aan de 
kinderen, maar daardoor komen zij ook weer met 
vragen. Dat levert heel mooie gesprekken op over de 
tekst. De nieuwsgierigheid van de kinderen wordt er flink 
door geprikkeld. 
Elles: Je bent met de denkvragen steeds aan het bouwen 
aan de kapstok van kennis. Je begint een bron met een 
trigger, bijvoorbeeld een eigen ervaring of een filmpje, 
waardoor ze loskomen. Het lezen van die bron is daarna 

“Door de denkvragen 
doen leerlingen 
nieuwe inzichten op 
over het onderwerp. 
Je ziet de kapstok van 
kennis groeien.”

Bronnen gebruiken

Het vak ‘begrijpend lezen’ is in Jeelo verwerkt in de 
competentielijn ‘bronnen gebruiken’ en is volledig 
geïntegreerd in de 12 projecten. Elk project bevat 
meerdere bronnen die inhoudelijk aansluiten bij 
het project en die leerlingen kunnen gebruiken voor 
hun eindproduct, bijvoorbeeld een folder, poster of 
presentatie. De competentielijn ‘bronnen gebruiken’ 
is opgezet volgens de laatste wetenschappelijke 
inzichten*. Naast aantrekkelijk opgemaakte 
bronteksten, bevatten de eenheden denkvragen 
en verwerkingsopdrachten. In de lessen passen 
de leerkrachten het GRRIM-model toe: voordoen, 
samen doen, zelf doen.

* Houtveen, A.A.M., Steensel R.C.M. van, en Rie, S. de la (2019). 
De vele kanten van leesbegrip. Literatuurstudie naar onderwijs 
in begrijpend lezen in opdracht van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek en de Inspectie van het Onderwijs. NWO: Den 
Haag

Pereira. C., Nicolaas, M. (2019). Effectief onderwijs in begrijpend 
lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. Algemeen 
Secretariaat van de Taalunie, Den Haag

Bronnen gebruiken
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Denkvraag

Hulp

Welk speelgoed zou jij het meeste missen als je ineens 100 jaar terug in
de tijd zou leven? Vertel er ook bij waarom.

Wat is je favoriete speelgoed dat vroeger nog niet bestond?

Waarom denk je dat het toen nog niet bestond?

Wat vind je zo leuk aan dat speelgoed?



Stonden alle teamleden open voor deze toch wel 
ingrijpende verandering?

Elles: Ja, maar dat heeft ook wel te maken met de manier 
waarop we het hebben aangepakt. We hebben eerst 
de vraag gesteld: Willen we dit? Toen het antwoord ‘ja’ 
was, zijn we begonnen met een onderzoek. We stelden 
vragen als: Wat willen de teamleden? Wat doen we al? 
Wat hebben we nodig? Wat is een goed instructiemodel? 
Vervolgens hebben we onze collega’s stap voor stap 
meegenomen in het proces. We zijn gaan observeren in 
de klassen: Wat gaat al goed? Waar heb je nog hulp bij 
nodig? Het was dus niet zo van: “Hier heb je de bronnen, 
doe je best.” Dat werkt niet. Je moet met elkaar in 
gesprek gaan en werk maken van de invoering. Als je dat 
niet doet, kun je net zo goed elke willekeurige methode 
pakken. 

Anique: Wat ook helpt is dat Jeelo de bronnen 
zo heeft gemaakt dat je precies ziet wat je 
moet doen. Het begint met de vraag: Hoe 
pak ik het aan? Er worden tips gegeven voor 
verwerkingsopdrachten, er staan denkvragen in 
en er is uitleg van moeilijke woorden in het kader 
van de woordenschat. Alles wat je nodig hebt voor 
een goede les zit er in.

En lukt het ook bij iedereen?

Elles: Niet altijd in één keer, maar dat is geen 
probleem. We hebben duidelijk tegen onze 
collega’s gezegd dat ze het vooral moeten laten 
weten als het niet goed lukt. Want dan gaan we 

gewoon opnieuw de cyclus doorlopen en kijken of we 
het op een andere manier kunnen aanpakken. Het doel 
verandert dus niet: We gaan de competentielijn ‘bronnen 
gebruiken’ van Jeelo gebruiken. Maar er zijn verschillende 
wegen die naar dat doel leiden. 
Anique: Wat dat betreft hebben wij wel een 
vooruitstrevend team. Ook ons MT is wel echt van: kom 
op, we gaan ervoor! Maar we gaan er vervolgens niet 
blind in, er wordt eerst goed nagedacht over de manier 
waarop we het gaan aanpakken.
 

Hulp bij invoering

In Mijn Jeelo is een leerroute voor het team beschikbaar waarmee je met je team samen stap voor stap  
‘bronnen gebruiken’ kunt invoeren.

eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, want ze blijken vaak 
al heel veel te weten over het onderwerp. Door de 
denkvragen doen leerlingen nieuwe inzichten op over het 
onderwerp. Je ziet die kapstok groeien op dat moment. 

Differentiëren jullie tussen leerlingen?

Elles: Jazeker, dat kan ook heel goed 
met deze manier van lesgeven. Het 
eerste stukje van het GRRIM-model, 
het voordoen, doorlopen we eigenlijk 
altijd samen. En vervolgens ga je 
differentiëren. Een aantal leerlingen 
kun je al vrij snel loslaten en 
zelfstandig aan het werk zetten. Bij 
hen stopt het voordoen bijvoorbeeld 
al na één alinea. Bij andere 
leerlingen ga je daar wat langer mee 
door. Het hangt ook af van de bron 
zelf. De bronnen van Jeelo zijn heel 
verschillend van aard. De ene keer 
is het een infographic, de andere 
keer een verhaal of een artikel. Het 
verschilt per bron hoe we het lezen 
van de tekst aanpakken. 
Anique: Het differentiëren is bij ons al een automatisme 
geworden, het gaat heel soepel. Maar dat heeft wel tijd 
nodig. 

Hoe volgen jullie de ontwikkeling van de leerlingen?

Anique: Daar stoeien we eerlijk gezegd nog een beetje 
mee. Omdat we het begrijpend lezen niet meer als vak 
zien, is het ook niet zo zinnig om het als vak te beoordelen. 
Daarom zijn we het afgelopen jaar begonnen met het 
beoordelen van de competentielijn ‘bronnen gebruiken’ 
in Mijn Jeelo, zoals je ook andere competentielijnen als 
‘samenwerken’ of ‘maken’ in Mijn Jeelo beoordeelt. 
Elles: Maar eigenlijk zie je de ontwikkeling van de 
leerlingen overal in terug, niet alleen in de competentielijn 
‘bronnen gebruiken’. Ook de kwaliteit van andere 

producten gaat omhoog. Bijvoorbeeld van werkstukken 
waarbij leerlingen bronnen gebruiken om informatie uit 
te halen.  Een leerling die een bron goed kan lezen en de 
hoofdpunten eruit kan halen, schrijft iets anders in zo’n 
werkstuk dan een leerling die dat nog lastig vindt. Die 
zal bijvoorbeeld eerder letterlijk een stukje uit de bron 
overschrijven of meer bijzaken vermelden. Het volgen van 

de ontwikkeling van een leerling 
is dus ook een kwestie van goed 
observeren. 

Jullie laten de leerlingen de 
Citotoets voor begrijpend lezen 
maken. Hoe bereiden jullie de 
leerlingen daarop voor? 

Anique: In de Citotoets worden 
multiplechoicevragen gesteld 
over de tekst. Het zou zonde zijn 
als leerlingen de Citovragen niet 
kunnen beantwoorden omdat ze 
de vraagstelling niet begrijpen. In 
elke bron van Jeelo zitten een paar 
multiplechoicevragen in de stijl van 
Cito. Die zijn speciaal toegevoegd als 

voorbereiding op de Citovraagstelling. Dus die vragen laten 
we de leerlingen altijd beantwoorden. We leren ze ook hoe 
je met dat soort vragen moet omgaan. Wat is de vraag? 
Welke antwoorden kan ik al wegstrepen? Enzovoort. Bij de 
Citotoets wordt ook altijd de vraag gesteld: Wat voor soort 
tekst is dit? Die vraag bespreken we dus standaard met de 
leerlingen als we met een bron aan de slag gaan.
Elles: Maar het voorbereiden op de Citovragen is bij ons 
niet de hoofdmoot, we vinden het veel belangrijker dat 
leerlingen leren hoe ze een bron kunnen inzetten voor hun 
eigen doel. De Citotoets kan nooit een doel op zich zijn. 
Aan het einde van het voortgezet onderwijs wordt immers 
niet van de leerlingen verwacht dat ze Citovragen kunnen 
beantwoorden over een tekst, maar wel dat ze een bron 
op de juiste manier kunnen gebruiken voor een werkstuk.  

Hoe zijn de Citoscores voor begrijpend lezen op jullie 
school?

Elles: We scoren de laatste jaren altijd wel goed met 
Cito. Sinds we met ’bronnen gebruiken’ bezig zijn, zijn 
die scores omhoog gegaan. Maar we kunnen nog niet 
zeggen dat de vernieuwde werkwijze de oorzaak is van 
die goede Citoscores, je kunt dat niet een-op-een aan 
elkaar verbinden. 

Hoe hebben jullie het team meegenomen bij het 
invoeren van ‘bronnen gebruiken’ van Jeelo? 

Elles: Begin 2016 heeft Jeelo de bronnen toegevoegd aan 
de projecten en dat was net het moment dat onze school 
toe was aan een wisseling van taalmethode. We hebben 
ons toen wel georiënteerd op losse methodes voor 
begrijpend lezen, maar uiteindelijk hebben we besloten 
om met de bronnen van 
Jeelo te gaan werken, met 
in ons achterhoofd: bevalt 
het niet, dan kunnen we 
altijd nog kijken naar 
een nieuwe methode. 
Toevallig deden Anique 
en ik in dat jaar de master 
‘Leren en innoveren’. Het 
begrijpend lezen werd 
binnen die studie mijn 
onderzoeksonderwerp, 
dus dat sloot mooi aan. 
Anique: Op school hebben 
we een kartrekkersgroep samengesteld. De kartrekkers 
maken samen de afspraken en doen het voorwerk. Zij 
nemen vervolgens de rest van het team mee. Ik denk dat 
het ook wel de kracht van onze school is om veel samen 
te doen met het team en alles samen stap voor stap aan 
te pakken. We vragen elkaar om hulp als dat nodig is 
en we kijken bij elkaar in de klas: Hoe doe jij dat nou en 
wat kan ik daar van leren? Dat vragen we ook van onze 
leerlingen, dus wij moeten dat zelf ook doen en blijven 
doen. 

“De tools voor het begrijpen 
van een tekst leren de 
leerlingen binnen de twee 
maal drie kwartier dat 
bronnen gebruiken op 
het rooster staat. Maar 
vervolgens passen ze die 
tools de rest van de dag 
toe op alle teksten die ze 
tegenkomen.”

“Je ziet de 
ontwikkeling van 
de leerlingen 
op het gebied 
van tekstbegrip 
overal in terug. 
Ook de kwaliteit 
van andere 
producten, zoals 
een werkstuk, 
gaat omhoog.”

“Je moet met elkaar 
in gesprek gaan en 
werk maken van de 
implementatie. Als je dat 
niet doet, kun je net zo 
goed elke willekeurige 
methode pakken.”
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Elke leerling werkt 
gedurende 8 jaar aan 18 
ontwikkellijnen. Jeelo heeft 
5 blauwe kennislijnen, 7 
oranje competentielijnen, 3 
groene taallijnen en 3 paarse 
rekenlijnen.

De leerling ziet op zijn 
startpagina in Mijn Jeelo 
wat een ontwikkellijn 
inhoudt, hoe hij al aan een 
ontwikkellijn heeft gewerkt 
en wat hij kan doen om zich 
verder te ontwikkelen.

De ontwikkellijnen 

Op elke plaat kun je de foto’s 
aanklikken om de bijbehorende 

ik-doelen te lezen.
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Mijn Jeelo

Mijn Jeelo is in de eerste plaats voor de leerling. De leerling 
heeft via een eigen inlog toegang tot:

• zijn leerroute om te kunnen leren

• zijn ontwikkeling om zijn vordering in de 
ontwikkellijnen kennis en competenties te kunnen 
volgen

• zijn portfolio om zijn leerresultaten te kunnen opslaan

De leerling krijgt hierdoor meer regie over het leren. De 
ouder kan met de inlog van de leerling volledig meekijken. 
Op deze wijze is de ouder meer betrokken.

Mijn Jeelo is voor de leerkracht een tool om leerroutes 
voor leerlingen op maat te maken en makkelijk 
leerresultaten te kunnen volgen, registeren en evalueren. 
De leerkracht kan ook eigen content toevoegen.

De schoolleider, IB’er en invaller kunnen altijd en overal 
meekijken.

Mijn Jeelo is een 
leeromgeving, 
leerrouteplanner, 
volgsysteem en 
portfolio in één.

Ik-doelen
Voor elke ontwikkellijn is er een set ik-doelen op 
beheersingsniveau A, B, C en D. Zodat ook voor de 
leerling zichtbaar is wat een ontwikkellijn inhoudt en 
hoe hij zich kan ontwikkelen.



Bij het gebruik van taal gaat het altijd om de 
betekenis van dat taalgebruik. Om ervoor te zorgen 
dat kinderen steeds betere taalgebruikers kunnen 
worden, moet het in het taalonderwijs ook draaien 
om de betekenis van de taal die kinderen gebruiken. 
Of het nu gaat om lezen of schrijven, om spreken of 
luisteren, om presenteren of debatteren, steeds is er 
een betekenisvolle aanleiding nodig om te kunnen 
ervaren waardoor dat taalgebruik nog beter of 
effectiever kan. De projecten van Jeelo bieden de rijke 
leeromgeving, waarin dit kan.

In de wereld buiten de school leren we altijd doordat er een 
aanleiding is. We ervaren een ‘probleem’, we zijn nieuwsgierig, 
willen iets weten of kunnen, horen ervaringen van anderen, 
moeten ons redden in nieuwe situaties en ga zo maar door. Zo 
hebben we ook onze taal geleerd. Woorden hadden betekenis in 
een bepaalde context. Ze werden herhaald en gevarieerd en zo 
ontstonden redenen om ze zelf ook te gaan gebruiken. 
Op school is dat niet anders. Om leren uit te lokken moeten de 
kinderen ervaringen opdoen en zo merken dat iets weten of 
kunnen heel handig is. Verwondering wekken en nieuwsgierig 
maken zijn aanleidingen voor kinderen om actief te worden en 
in die lerende stand te komen. Het prettige is dat kinderen op 
school al voorkennis hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld al praten. 
Ze kennen woorden, ze kennen situaties waarin woorden een 
specifieke betekenis hebben. Dit maakt het mogelijk om op 
school daarop aan te sluiten. Dit is een andere benadering dan 
te doen alsof leerlingen blanco zijn en ze zo onzeker te maken 
over hun eigen competenties.

Voorbeeld

In taalmethoden staan allerlei oefeningen met 
werkwoorden. Leerlingen moeten bijvoorbeeld 
werkwoorden gaan vervoegen, alsof ze de variatie in 
vormen als loop, loopt en lopen nog niet kennen en 
geen idee hebben wanneer ze die moeten gebruiken. 
In hun spreektaal gebruiken de meeste leerlingen 
die woorden al lang op de juiste manier. Door dit te 
presenteren als ‘oefening’ suggereer je dat ze dit nog 
moeten leren en daarmee dat hun voorkennis er niet 
toe doet.

Door open vragen te stellen en leerlingen aan het denken te 
zetten over de door hen gebruikte woorden en zinnen, kunnen 

ze zich bewust worden van patronen in de taal of van de 
effectiviteit van bepaalde woorden in een specifieke context. 
Taalbeschouwing blijkt een belangrijke voorwaarde voor het 
verbeteren en uitbouwen van taalvaardigheid. Dit vraagt echter 
wel een bruikbare aanleiding. Die aanleiding moet aan de taal 
betekenis geven, zodat de leerlingen herkennen wat de functie 
is van woorden, zinnen en teksten in die context. Pas dan lukt 
het om over die taal na te denken, variaties uit te proberen en 
eigen vaardigheden op dat punt te versterken. Het doel is dan 
nooit het kunnen maken van een invullesje. Leren moet niet 
gericht zijn op dat soort kortetermijneffecten, maar op meer 
duurzame effecten. Die bereiken we door leerlingen te laten 
ervaren hoe zij hun taal kunnen gebruiken en hoe ze dat gebruik 
kunnen versterken of verbeteren. 

Culturele en maatschappelijke thema’s, zoals die in de projecten 
van Jeelo voorkomen, en de verbinding met de wereld buiten de 
school die daarbij hoort, bieden volop kansen om taalonderwijs 
betekenisvol en aantrekkelijk te maken. Dat is niet alleen 
‘leuk’, maar bovenal effectief, doordat de leerlingen daardoor 
sterke verbindingen in hun brein kunnen opbouwen. Dankzij 
de neurowetenschappen weten we immers dat leren leidt tot 
sterke(re) verbindingen, maar dat het daarbij ook gaat om 
effectieve verbindingen. Effectief is in dit verband het benutten 
en versterken van samenhang tussen kennisgebieden en met 
de al aanwezige voorkennis. Dit lukt alleen als de samenhang 
ervaren wordt doordat een betekenisvolle context de reden is 
om taal te gebruiken. Daarbinnen moeten de leerlingen allemaal 
een actieve rol kunnen spelen. Instructies en oefensituaties 
kunnen dan daaruit voortkomen en steeds weer gericht zijn 
op de toepassing daarvan binnen die context. Dit betekent 
dat oefeningen niet doodlopen in een antwoordenboekje en 
dat kinderen ervaren dat ze niet oefenen voor een toets, maar 
voor het gebruiken van die taalvaardigheid. Dit maakt dat 
taalactiviteiten niet apart staan in taallessen, maar onderdeel 
kunnen zijn van het projectwerk. Taal leren doen ze dan door 
taal te gebruiken binnen projectactiviteiten, maar over taal leren 
kan in aparte momenten waarin dat taalgebruik als het ware 
onder een vergrootglas komt te liggen.

Voorbeelden     

Elk project is verbonden met woorden die nodig 
zijn om over dat onderwerp te praten of te lezen. 
Uitbreiding en verdieping van de woordenschat vloeit 
daardoor voort uit de onderwerpen die hierin aan 
de orde zijn. Bij de introductie en verkenning van 
het onderwerp zullen dergelijke woorden worden 
verzameld als belangrijke woorden. Binnen die context 
krijgen ze dan betekenis. Dit betekent dat de leerlingen 
zelf kunnen nagaan welke woorden of betekenissen 
van woorden zij nog bewust moeten oefenen omdat 
ze die nog niet vlot herkennen. Vervolgens kunnen 
de leerlingen de woorden zelf in zinsverband 
gaan gebruiken in mondelinge en schriftelijke 
taalgebruiksituaties die voortvloeien uit zo’n project.   

Om informatie te verzamelen en achtergronden te 
weten te komen zal er het een en ander opgezocht 
worden. Dit betekent onder andere het nodige 
leeswerk. Dat kunnen informatieve teksten zijn, maar 
ook verhalende teksten die spelen binnen een thema 

Taalonderwijs 
vraagt een rijke 
leeromgeving
Dolf Janson 

Drs. Dolf Janson is zelfstandig 
onderwijsadviseur en 
-ontwikkelaar, daltonopleider 
en auteur. Hij is als expert 
betrokken bij de ontwikkeling 
van Jeelo. Recent verschenen van 
hem de boeken Rekenonderwijs 
kan anders, Uitdagend en 
functioneel taalonderwijs en Op 
zoek naar letters – de andere 
spellingdidactiek. Zie: 
www.janson.academy.

Illustraties: Roger Klaassen

40 41



uit het project. Om informatie te verzamelen 
zullen leerlingen zich bewust moeten zijn van 
hun opzoekvraag. Die moet dan leiden tot een 
doelgerichte manier van omgaan met teksten. 
Dat is een goede aanleiding om met die leerlingen 
stil te staan bij wat dan handig en effectief is. 
Hoe zoek je en hoe ga je om met wat je vindt? 
Doordat het geen opdracht uit een methode is, 
maar voortvloeit uit hun eigen vragen, zal het voor 
die leerlingen eenvoudiger zijn te bedenken wat 
in zo’n geval het beste werkt. Ook het reflecteren 
op die ervaring en gemaakt keuzes lukt beter, 
doordat ze het nut kunnen ervaren. Wat bekend 
staat als ‘strategieën voor begrijpend lezen’ blijkt, 
door over de eigen aanpak te laten nadenken en 
variaties te laten uitproberen, in grote lijnen een 
vanzelfsprekende manier van omgaan met teksten 
te worden. Lessen begrijpend lezen met een 
losstaande methode blijken dan niet meer nodig.

Wie zo de mogelijkheden van de Jeelo-projecten wil 
benutten, maar nog gewend is taalonderwijs te geven 
volgens aparte methoden, zal even moeten wennen aan een 
andere rol. Als leraar krijg je weer zelf de regie en dat stelt je 
in staat te zorgen dat het onderwijs aansluit bij de behoeften 
en talenten van je leerlingen. Het lijkt misschien veel meer 
tijd te kosten, maar in werkelijkheid blijk je veel efficiënter 
met de beschikbare tijd om te gaan. De leerlingen doen 
immers alleen wat ze nodig hebben en wat functioneel is 
binnen het project. Ze maken geen lesjes omdat die toevallig 
in de methode staan en ze hoeven geen lesuur vol te maken 
als ze wat eerder klaar zijn dan anderen. Werken aan een 
project en aan de daarmee verbonden competenties, 
loopt een aantal weken gewoon door. Oefenmomenten 
en bespreek- of instructiemomenten kun je zelf inpassen 
voor de leerlingen die daar baat bij hebben. Presentaties en 
exposities, excursies en bezoekers kunnen dan weer aan de 
hele groep een impuls geven.
 
Wie meer wil weten over hoe zo’n aanpak van taalonderwijs 
inhoud en vorm kan krijgen, verwijs ik naar het boek 
Uitdagend en functioneel taalonderwijs. 

Culturele en 

maatschappelijke 

thema’s en de 

verbinding met de 

wereld buiten de school 

die daarbij hoort, 

bieden volop kansen 

om taalonderwijs 

betekenisvol en 

aantrekkelijk te maken.
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Rekenen is 
overal, 
ook in Jeelo!
Tobias zit op basisschool De Graswinkel, een 
Jeelo-school. Hij wordt geïnterviewd, en krijgt 
een vraag over zijn dagindeling. 

Tobias: “‘s Morgens doen we taal en rekenen. ’s Middags 
altijd Jeelo.”
Interviewer: “Ga je dan ook rekenen?”
Tobias: “Nee, zeker niet, ik ben dan een bedrijfje aan 
het opzetten samen met anderen. We tellen wel allerlei 
bedragen op, maar dat is geen rekenen.”

Tobias weet heel goed wat rekenen is: dat is iets dat je 
‘s morgens op school doet. Waarschijnlijk zou Tobias 
desgevraagd zeggen dat hij het verder helemaal nooit 
doet. Hij staat niet alleen; ook veel volwassen denken 
bij rekenen alleen aan sommen maken op school. Dat is 
jammer, want als je rekenen anders kunt zien, wordt het 
ook veel interessanter.

Zo is Tobias bij het opzetten van een bedrijfje in Jeelo niet 
alleen bedragen aan het optellen, maar hij denkt ook na 
over kosten en baten, over voorraden, over een goede 
prijs voor zijn product en over een planning in de tijd. Dat 
valt allemaal onder rekenen. 

Als je zo tegen rekenen aankijkt dan is het geen grote 
stap om ook rekenen te integreren in Jeelo. Je gaat dan 
niet een ‘potje rekenen’, maar je gebruikt en verdiept de 
rekenkennis en –vaardigheden in projecten net zoals je 
dat in het dagelijks leven doet. Bij het op tijd komen, het 
plannen van een reis, het omgaan met geld, het bekijken 
van tabellen en grafieken uit de media ….. Op die manier is 
rekenen geen vak, maar een vaardigheid.

Natuurlijk blijft het nodig om rekenen ‘aan te leren’ en 
verstandig te oefenen, maar zeker dat laatste kan prima 
in het gebruik binnen betekenisvolle projecten. Dat de 
kinderen daarbij over rekenen praten en redeneren geeft 
het nog extra betekenis.
 
Denk er eens over na.

Drs. Monica Wijers

Drs. Monica Wijers is verbonden aan het 
Freudenthal Instituut voor Wetenschaps- en 
Wiskundeonderwijs. Zij is onderzoeker en 
ontwerper van reken-wiskundeonderwijs, 
lerarenopleider Graduate School of 
Teaching en vakdidacticus wiskunde. 
Monica Wijers helpt de werkgroep Content 
bij de ontwikkeling van rekenen.

 “Je gaat niet een ‘potje 
rekenen’, maar je gebruikt 
en verdiept de rekenkennis 
en –vaardigheden in 
projecten, net zoals je dat 
in het dagelijks leven doet.”
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E
r zijn meerdere Jeelo-scholen die werken 
in units. Zo ook basisschool Valkenburg. 
Het team combineert het werken in 

units met Jeelo en ontwikkelgesprekken. 
Schoolleider Irene Hermens vertelt hoe 
zij door deze combinatie steeds beter 
onderwijs op maat aan leerlingen kunnen 
leveren. Monique Fischer is hierbij als ’expert 
ontwikkelgesprekken’ betrokken. 

Waarom werken jullie op school in units? 

Irene Hermens: “Wij werken in units om 
zo effectief mogelijk onderwijs op maat 
te bieden aan elk kind. We hebben unit 
groep 1-2, unit groep 3-4, unit groep 5-6 
en unit groep 7-8. Daarbinnen geven we 
instructie aan kleinere groepen. Daardoor 
duurt de instructie korter dan het geval 
zou zijn bij een hoger aantal leerlingen. 
De leerlingen die zelfstandig (ver)werken 
worden begeleid en gecoacht. 
We kijken in een unit met meerdere 
leerkrachten naar het kind, waardoor er een 
nog objectiever beeld van een kind gevormd 
wordt. Het kind aanspreken op het niveau 
dat het beste bij hem of haar past lukt 
daardoor nog beter. Door Mijn Jeelo kunnen 
we vervolgens op maat arrangementen 
maken voor groepen kinderen.”

Waarom vinden jullie 
ontwikkelgesprekken zo belangrijk?

Irene Hermens: “Zelfstandig leren is één 
van onze onderwijspijlers. We helpen de 
kinderen zelfstandig te leren door met hen 
te reflecteren op hun werk en werkhouding. 
Zo worden ze zich bewust van hun eigen 
gedrag en behoeften. Dit inzicht krijgen 
leerlingen tijdens de gesprekken. Dit draagt 
bij tot hun ‘zijn’.“

Monique Fischer, jij bent met het team 
aan de slag gegaan. Hoe heb je dat 
aangepakt?

“Mijn ervaring met teams is dat er vaak 
een beperkt beeld bestaat van wat er 
mogelijk is met gesprekken met kinderen. 
Veel leerkrachten geven aan dat ze snel 
uitgepraat zijn en dat het daardoor niet 
zoveel oplevert voor de leerling. Daarom ga 
ik met een team heel gedetailleerd aan het 
werk met het stellen van vragen en leren 
luisteren naar de antwoorden die kinderen 
geven. 

Unit-onderwijs en ontwikkelgesprekken op

basisschool Valkenburg

Goed voorbeeld
Onderwijs op maat realiseer je niet zomaar. 
Je hebt een flexibele organisatie nodig, 
arrangeerbare content en je moet weten hoe 
de kinderen zich ontwikkelen. Basisschool 
Valkenburg is een goed voorbeeld van een 
school die onderwijs op maat realiseert door 
unit-onderwijs te combineren met Mijn Jeelo 
en ontwikkelgesprekken.

Om dit te leren is het belangrijk goed te 
weten hoe een leerling zich ontwikkelt. 
Wat kan een kind al begrijpen over wie 
hij is en wat hij doet? Na een algemene 
trainingsmiddag hierover heb ik de 
leerkrachten persoonlijk gecoacht. De 
leerkrachten mochten zelf bedenken 
hoe. Bijvoorbeeld een gesprek met mij, 
een geluidsopname bespreken of een 
gesprek met een leerling erbij. Het mooie 
van deze werkvorm is dat de gesprekken 
die ik voer met de leerkrachten óók 
ontwikkelgesprekken zijn. Zo ervaren ze zelf 
ook weer hoe het is om in de leerstoel te 
zitten. Dat houdt een mens scherp.”

Wat is het effect van de training geweest? 

Irene Hermens: “De werkwijze van Monique 
sloot naadloos aan op onze visie. Na de 
coaching gaven leerkrachten terug: ‘Ik 
stel andere vragen aan de kinderen.’ ‘Ik 
ga veel bewuster om met een oordeel 
in een reactie.’ ‘Ik houd meer rekening 
met de leeftijd van de kinderen.’ ‘Ik geef 
duidelijker aan wat er verwacht wordt van de 
leerlingen.’ Dat zijn uitspraken die ik graag 
hoor.” 

Wat is jullie tip voor scholen die met 
ontwikkelgesprekken aan de slag willen?

Irene Hermens: “Mijn belangrijkste tip is: 
begin niet zomaar aan ontwikkelgesprekken. 
Zorg dat het past in je visie. En begin eraan 
op het moment dat past bij de volgende stap 
in je schoolontwikkeling”. 
Monique Fischer: “Mijn tip is dat scholen 
eerst moeten inzien dat een goed gevoerd 
ontwikkelgesprek tijd kost en dat dit op 
termijn niet alleen tijd oplevert, maar veel 
meer dan dat.”

In Mijn Jeelo kun 
je niet alleen 
arrangementen op 
maat klaarzetten 
maar kun je ook 
de persoonlijke 
leerdoelen 
van leerlingen 
vastleggen in een 
ontwikkelplan.

Meerdere leerkrachten kijken  
naar het kind en volgen het  
kind in zijn ontwikkeling

Dit wil ik weten/kunnen
Ik vind het moeilijk om mijn projectresultaat op tijd af te hebben. Ik zie eerst niet 
goed wat ik allemaal moet doen. Daarom wil ik beter leren plannen.

Dit ga ik doen om mijn doel te bereiken
In dit project ga ik een frisdrank maken. Ik ga aan het begin alle stappen 
doornemen en erbij zetten wanneer ik wat ga doen.

Ik krijg hulp van
Jeroen. Wij gaan samen de planning maken en laten deze aan meester Vince zien. 
Meester Vince zet stapper 116 Maak een taakverdeling en planning voor ons klaar.

Naomi Koster
20-01 Wij hebben de planning laten zien. Meester Vince vond hem goed.

Vince Veenstra
22-01 Jullie hebben alle taken goed beschreven. En bedacht wanneer je wat gaat 
doen. Dit lijkt goed haalbaar. Succes ermee. 30-01 Jullie hebben de planning 
aangepast. Er was iemand ziek die jullie wilden interviewen. Daardoor loopt het 
iets anders. Heel goed dat je gelijk de planning hebt aangepast. 02-02 Je had op 
tijd de frisdrank af. Prima gedaan. Tip: Neem volgende keer ruimte in je planning 
voor als er iets mis gaat, zoals het interview dat later werd.

Mijn ontwikkelplan
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Jeelo is 
een sociale 
innovatie

Individuele scholen uit de Jeelo-community zijn blij met de 
effecten die Jeelo heeft op hun leerlingen. Daar doen we het 

voor! Maar de Jeelo-community streeft ook een hoger doel na. 
We zien Jeelo als een sociale innovatie, die past in een veel 

grotere maatschappelijke beweging waarin mensen het heft 
weer in eigen handen nemen. Scholen zijn immers heel goed in 

staat om zelf te bepalen wat ze nodig hebben om goed onderwijs 
te geven. Jeelo ondersteunt ze daarbij. In dit artikel leggen we 

aan de hand van 12 vragen uit hoe we dat doen. 

Wat is Jeelo? 

Daarover bestaan nog best veel misverstanden. 
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’. Is er dan 
zoveel mis in het onderwijs? 

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. 

Hoe bereiden Jeelo-scholen hun leerlingen voor op 
de toekomst? 

Aan Jeelo liggen drie pijlers ten grondslag: samen 
leven, samen werken en zelfstandig leren. In die 
drie pijlers zit volgens ons alles wat leerlingen nodig 
hebben als voorbereiding op de toekomst. De pijler 
‘samen leven’ 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.
De tweede pijler is ‘samen werken’. Vroeger werkte je 
dertig jaar op dezelfde plek. Al die tijd deed je min of 
meer hetzelfde werk. Tegenwoordig is de arbeidsmarkt 
veel flexibeler. 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. 
De pijler ‘zelfstandig leren’ gaat over leerstrategieën.
We zijn 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 nemen. Scholen die zijn aangesloten bij Jeelo 
erkennen dat het belangrijk is om een kind ook de 
gereedschappen te geven die nodig zijn om te leren 
leren. Pas dan kan het kind zichzelf ontplooien.

Jullie zetten hoog in op ‘leren van en met de 
omgeving’. Dat doen scholen nu toch ook al? 

Het klopt dat scholen vaak lesprogramma’s van 
maatschappelijke organisaties volgen. Hartstikke 
leuk vinden de kinderen dat. 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 
de Tweede Wereldoorlog en ga je vervolgens met de 
leerlingen op bezoek bij een waterzuiveringsbedrijf 

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. 

Waarom noemen jullie Jeelo 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. 
Mensen willen niet langer alleen maar consumenten 
zijn die volgestopt worden met zaken die anderen goed 
voor hen vinden. Kinderen ook niet, die willen iets leren 
waar ze wat aan hebben. 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.

Zit het primair onderwijs wel te wachten op de 
zoveelste nieuwe onderwijsstroming? 

Wij zijn geen stroming, wij hebben een visie. Die visie 
is op elk bestaand schoolsysteem toe te passen. 
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De ontwikkeling van de Jeelo-community in beeld
Jeelo streeft een ontwikkeling na die is gebaseerd op het CBAM (Concerns Based Adoption Model) van Van den Berg 
en Vandenberghe (1995). Dit model laat drie stadia van betrokkenheid zien waarin een ontwikkelproces zich voltrekt: 
zelfbetrokkenheid (met vragen als: wat betekent dit voor mij?), taakbetrokkenheid (met vragen als: hoe moet ik het 
aanpakken?) en anderbetrokkenheid (met vragen als: welk effect heeft het op anderen?). Het model wordt regelmatig 
toegepast om innovatieprocessen in organisaties te begeleiden.

2008-2015 Fase van 
zelfbetrokkenheid 

1. Wat is Jeelo? Hoe leggen we 
Jeelo aan oriënterende scholen 
uit?

2. Welke doelen zijn relevant?
3. Blijft Jeelo wel bestaan? Worden 

de 12 projecten wel afgemaakt?
4. Gaan voldoende 

contentontwikkelaars 
meedoen?

2016-2022 Fase van 
taakbetrokkenheid

1. Hoe kunnen scholen het beste 
kennismaken met Jeelo en 
onderdelen invoeren?

2. Wanneer is taal gereed? 
Wanneer is rekenen gereed?

3. Welke ervaringsdeskundigen 
leveren goede voorbeelden en 
kunnen deze overbrengen aan 
anderen?

4. Hoe geven we de werkgroepen, 
leiding en bestuur beter vorm?

Vanaf 2023 Fase van 
anderbetrokkenheid

1. Hoe kunnen leerlingen meer 
leren? Wat hebben zij en de 
scholen daarvoor nodig?

2. Hoe kunnen leerlingen meer 
regie krijgen? Wat hebben zij en 
de scholen daarvoor nodig?

3. Hoe kunnen we de effecten 
hiervan testen en de 
testresultaten gebruiken voor 
verbetering?

4. Welke leerlingen leveren goede 
voorbeelden en kunnen deze 
overbrengen aan anderen?

Ons enige doel is: permanent beter onderwijs op 
basisscholen. 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. 
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. Ze 
kunnen zelf arrangeren. In de toekomst krijgen de 
scholen ook steeds meer mogelijkheden om eigen 
content toe te voegen. En dat allemaal binnen hun 
eigen digitale leeromgeving.

Waarom hebben jullie gekozen voor de opzet van 
een community? 

Dit bleek de meest geschikte vorm voor ons doel. 
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. 

Wat is het verschil tussen Jeelo en een uitgeverij? 

Uitgeverijen zijn commercieel en werken niet 
vraaggestuurd. Dat laatste beweren ze overigens wel, 
maar de bedrijfsmatige constructie waarbinnen ze 
moeten opereren maakt het 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. 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 budget? 

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. Jeelo is een BV zonder 
winstoogmerk. In de statuten van Jeelo is vastgelegd 
dat alle inkomsten tot op de laatste cent terugvloeien 
in de Jeelo-community. 

Mensen werken op eigen risico voor Jeelo. Werkt 
dat goed? 

Jazeker. Tot nu toe hebben meer dan 120 verschillende 
mensen aan Jeelo meegewerkt. Ongeveer de helft 
daarvan is nu actief aan de slag. Het werkt omdat 
iedereen die een bijdrage levert heel sterk gelooft 
in het concept van Jeelo. Mensen die het niet zien 
zitten of het risico niet aandurven, doen niet mee. 
Dat levert een enorm commitment op van iedereen, 
wat de kwaliteit ten goede komt. 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. 

Jullie noemen Jeelo een duurzame organisatie. Wat 
bedoelen jullie daarmee? 

Met duurzaam bedoelen we dat zowel de continuïteit 
als de kwaliteit is gewaarborgd. Groei van de Jeelo-
community betekent 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.

Hoe ziet de toekomst van Jeelo eruit?

De innovaties die Jeelo teweeg wil brengen in het 
primair onderwijs, zijn niet van de ene op de andere 
dag gerealiseerd. We nemen de tijd om de Jeelo-
community te ontwikkelen en onze doelen te behalen. 
Want: Beter langzaam met zijn allen, dan snel in je 
eentje. Ons streefbeeld is dat leerlingen 18 van de 
25 uur per week met Jeelo bezig zijn. Pas dan kan de 
leerling echt regie nemen over zijn eigen leerproces. 
Om uit te leggen hoe we dit willen bereiken, moeten 
we eerst even terugblikken.
We zijn gestart in 2008 met het definiëren van nieuwe 
doelen voor het basisonderwijs. Vervolgens hebben 
we 12 maatschappelijk relevante projecten ontwikkeld. 
In 2013 hadden we een kerndoeldekkend programma 
voor WO, dat we hebben doorontwikkeld tot WO-
breed. In de projecten is taal en rekenen geïntegreerd, 
maar niet kerndoeldekkend. Toen de 12 projecten af 
waren, realiseerden we ons dat ze een heel mooie 
kapstok konden vormden om ook taal en rekenen 
kerndoeldekkend binnen een betekenisvolle context 
aan te bieden. Maar daarvoor moesten scholen eerst 
hun kennis- en competentielijnen goed in beeld 
hebben. Dus toen hebben we ‘Mijn Jeelo’, met een 
leerlingvolgsysteem, ontwikkeld. Dit was per 2015 
beschikbaar en vormde een goede basis om taal en 
rekenen te integreren en de vorderingen van leerlingen 
op alle ontwikkellijnen helder in kaart te brengen.
Taal is sinds 2019 gereed en uiteraard ontwikkelen 
we ook dat continu door. Op dit moment ontwikkelen 
we rekenen. Zodra dat in 2021-22 af is, kunnen we 
onze zogenaamde taakbetrokken fase afsluiten en ons 
volledig richten op ons hogere doel: het ontwikkelen 
van tools voor scholen waardoor leerlingen regie 
krijgen op hun eigen leerproces en meer kunnen leren. 
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Veilig helpen op de 
St. Martinusschool

Bij de St. Martinusschool in 
Millingen aan de Rijn kwamen de 
brandweer, wijkagent en ambulance 
op bezoek. 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 je nog beter kunt helpen 
als er iets gebeurt.”

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 een boom was gereden 
waar nog twee mensen in zaten. 
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. Meester Vincent 
was een van de slachtoffers, maar 
die had ik daarvoor nog op het 
schoolplein zien rondlopen. Dus ik 
wist gelukkig wel dat het nep was.”

“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 zei 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.”

De leerlingen hebben ook 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 om een cursus kinder-
EHBO te verzorgen. Resultaat: meer 
dan 20 kinderen van de school 
volgen nu wekelijks vrijwillig een 
EHBO-cursus op school, onder wie 
Maud.

Jolanda Hendriks, 
leerkracht:

 “Het project was 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.”

Maud uit groep 7 en 
Sil uit groep 4 

vertellen
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Veel scholen zijn bezig met een beweging naar meer kindgericht onderwijs. 
En terecht, want het huidige leerstofjaarklassensysteem is gebaseerd op 
incoherente ideeën over leren en ontwikkelen. Maar als je de kwaliteiten en 
talenten van kinderen als uitgangspunt neemt voor je onderwijssysteem, kom 
je van alles tegen.
Eén van de dingen waar scholen mee te dealen hebben, is het loslaten van oude 
werkwijzen en structuren. Maar je laat pas iets los als je zeker weet dat het 
nieuwe beter is. Als je tijdens je vakantie een beek oversteekt via stapstenen, 
leun je pas op de volgende steen als je weet dat die steen stevig ligt. Want je wilt 
niet onderuit gaan en in het water belanden.
En zo is het bij een groei naar kindgericht onderwijs ook. Je wilt werken vanuit 
inzicht in het leerpotentieel van individuele leerlingen. Maar daarmee worden de 
werkwijzen op basis van groepsgemiddelden waardeloos en kun je die loslaten. 
Je wilt doelen stellen op basis van leerwinst en groei van individuele leerlingen. 
Dan kun je opbrengstgericht werken op basis van groepsdoelen loslaten. Je wilt 
werken met persoonlijke ontwikkelplannen en portfolio’s. Dan moet je stoppen 
met groepsplannen, hulpplannen, en waarschijnlijk ook met zorgarrangementen 
en ondersteuningsplannen.

Het gaat er dus om dat we bij het in gebruik nemen van nieuwe werkwijzen 
ook altijd kijken wat je van de oude routines los kan laten. Anders ontstaat 
er extra werkdruk en dat is blokkerend voor de vernieuwing. Omdat we 
in het onderwijs graag op safe spelen, ontstaat hier nog wel eens een 
werkdrukspagaat.

Het vraagt lef en moed om hierin bewuste keuzes te maken. Maar dat geeft dan 
meteen wel focus en rust om volgende stappen te nemen.

Kindgericht onderwijs en de

werkdrukspagaat

Machiel Karels is directeur van 
onderwijskundig kennisplatform 
Wij-leren.nl. Daarnaast begeleidt 

hij verandertrajecten op weg 
naar kindgericht onderwijs. Het is 
zijn passie om mee te helpen het 

onderwijs te transformeren naar een 
structuur die bij elk kind past en die 

toch werkbaar is voor leraren.

Machiel Karels
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Mogelijkheden scheppen

Nu ze een paar jaar ervaring hebben met deze manier 
van werken, weten ze dat hun keus indertijd een juiste 
was, vertellen Marloes Wondergem (Jeelo-coördinator) 
en Esmeralda Akdag (ib’er en taalcoördinator). De 
school werkt in drie units (peuters en 1e en 2e leerjaar, 
3e t/m 5e leerjaar, 6e t/m 8e leerjaar) en heeft in de 
open met elkaar verbonden lokalen voornamelijk 
werkplekken, waardoor de leerlingen geen eigen tafel of 
stoel hebben. Dit maakt het mogelijk kinderen flexibel 
en doelgericht van de ruimte en de leraren gebruik te 
laten maken. De aanwezigheid van onderwijsassistenten 
is daarbij een noodzakelijke voorwaarde, doordat de 
kinderen heel gevarieerde ondersteuning nodig hebben.  
Hierdoor kunnen ze goed samenwerken en zelfstandig 
oefenen en lukt het steeds beter om aan te sluiten bij 
de verschillen in voorkennis van de leerlingen. Ook de 
specifieke kwaliteiten van de leraren kunnen door die 
unitteam-aanpak beter worden benut. 
Alle projecten bevatten genoeg elementen die de 
kinderen aanspreken en uitdagen. Opvallend is dat 
steeds weer andere leerlingen opvallen. Waar de een 
het prachtig vindt om teksten te schrijven, bloeien 
anderen op bij het maken van mandala’s van blaadjes 
en andere natuurlijke materialen en dan heel veel gevoel 
voor symmetrie blijken te hebben. Ook was het voor de 
betrokken leraren verrassend dat zelfs de leerlingen uit 
het 3e leerjaar heel goed begrepen wat Anne Frank had 
meegemaakt. Diverse leerlingen hadden vergelijkbare 
ervaringen als vluchteling of kenden de verhalen van 
familieleden.

Woorden en betekenissen 

Het is opvallend hoe goed leerlingen woorden oppikken 
die binnen een project betekenis krijgen. Juist doordat 
die woorden op verschillende momenten en in ander 
verband gebruikt worden binnen het project, zijn de 
leerlingen al gauw geneigd om die woorden ook zelf 
te gaan gebruiken als ze iets moeten presenteren, 
mondeling of schriftelijk. 
De combinatie van woord en beeld blijkt goed te werken. 
Hierbij helpt het gebruik van ondersteunende gebaren. 
De onderbouwunit van het team heeft hiervoor een 
scholing gevolgd, waardoor dit een vanzelfsprekende 
aanpak is geworden. 

Daarnaast is het handig dat in de school een logopediste 
een werkplek heeft waar ze twee dagen per week circa 
30% van de leerlingen ondersteunt met uitspraak en 
woordenschat. Onze Nederlandse klanken zijn voor 
kinderen die opgroeiden met een taal met een sterk 
daarvan afwijkend klankpatroon best een opgave. Door 
deze constructie is er een lagere drempel voor ouders 
om met hun kind naar logopedie te gaan en missen 
kinderen minder lestijd, doordat ze niet heen en weer 
naar een logopedist hoeven te gaan. Zo kan het geen 
belemmering meer zijn om kinderen te laten profiteren 
van deze deskundigheid.

Meertaligheid verrijkt

Tot enkele jaren geleden dacht men dat alleen 
Nederlands spreken noodzakelijk was voor de 
taalontwikkeling van kinderen met een andere thuistaal. 
Inmiddels weten we beter. Juist het doorontwikkelen van 
de thuistaal is bevorderlijk voor het ontwikkelen van het 
Nederlands als tweede of derde taal. Bij taalontwikkeling 
gaat het immers niet alleen om losse woorden, maar ook 
om de achterliggende betekenissen en de verbanden 
daartussen. Hoe beter je een taal spreekt, hoe meer 
je daarvan oppikt en dat weer kunt gebruiken in die 
volgende taal. Meertaligheid blijkt juist kinderen op 
voorsprong te zetten. Ook dit hebben leraren op Het 
Element ingezien. Het gevolg is dat de meertalige 
prentenboeken weer uit het magazijn zijn opgediept 
en in ere hersteld. Ook komen ouders voorlezen in hun 
eigen taal. Daarna kunnen die kinderen datzelfde boek 
zelf lezen in het Nederlands. Niet alleen de kinderen 
profiteren hiervan. Ook de ouders worden zo actief 
betrokken bij school en voelen zich gewaardeerd om 
hun inbreng en hun achtergrond. De kleedjesmarkt, die 
werd gehouden in het kader van het project over geld, 
bracht veel ouders op de been. Bovendien bleken allerlei 
kinderen een groot talent te hebben voor het omgaan 
met geld, voor ondernemen, verkooptechnieken en 
onderhandelen. Dat stimuleert durf en zelfvertrouwen 
en motivatie om nog meer te willen leren.  

Ouderbetrokkenheid

De projecten leiden tot allerlei vormen van presentatie. 
Een serie posters, een tentoonstelling, allerlei 
‘producten’, zoals constructies, kweeksels of baksels. 

Hiervoor worden de ouders uitgenodigd zodat zij met 
hun kinderen kunnen zien waartoe het afgeronde project 
heeft geleid. De opkomst is steeds groot. Alle kinderen 
zijn namelijk trots op wat ze hebben gedaan en gemaakt. 
De niveaus van die producten verschilt vaak nogal, 
doordat kinderen van verschillende leeftijden/leerjaren 
aan hetzelfde project meedoen. Dit is geen probleem 
doordat de kinderen niet met elkaar maar met zichzelf 
worden vergeleken: Wat heb jij hierdoor geleerd? Wat 
ben jij te weten gekomen? Wat heb jij over jezelf ontdekt?
Ouders blijken door deze laagdrempelige opstelling van 
de school en de enthousiaste verhalen van hun kinderen 
ook meer vertrouwen in de school te ontwikkelen. Ze 
vragen om raad en ze durven dingen te doen en te uiten 
die ze voorheen voor zichzelf hielden. Dat groeiende 
zelfvertrouwen van moeders en vaders helpt ook de 
kinderen. Opmerkelijk is ook dat ouders die bij het 
kiezen van een school de stap durven zetten om bij deze 
school binnen te kijken, al snel heel enthousiast zijn en 
hun kind aanmelden. 

Recent werden twee kinderen aangemeld, die tot dan in 
het buitenland waren opgegroeid. Zij spraken daardoor 
nog geen woord Nederlands. Op Het Element waren 
zij direct van harte welkom. Enkele andere kinderen 
die ook hun taal spreken werden als mentor aan hen 
gekoppeld. Zo voelden zij zich vanaf het begin op hun 
gemak en welkom in de groep en konden zij zich verder 
ontwikkelen. 

Verbondenheid met de stad

Om zo te kunnen werken is contact met de buitenwereld 
essentieel. Zo is in het kader van het project over verkeer 
de wijkagent op school geweest. Was een politieagent 
voordien in de beleving van veel leerlingen iemand waar 
je beter uit de buurt kon blijven, na dat bezoek werd hij, 
zodra hij langs kwam, als een popster toegejuicht… Het 
bleek iemand te zijn die je kon vertrouwen en die je wilde 
helpen als dat nodig was.
Zo zijn er ook contacten met de Soroptimistenclub. 
De leden zelf vertegenwoordigen allerlei ‘interessante’ 
beroepen, maar zij hebben ook een netwerk waardoor 
het team vrij eenvoudig allerlei experts op het spoor kan 
komen en in contact kan brengen met de leerlingen.  

De teamleden slagen er steeds weer in de thematafels 
met interessante materialen te vullen, waardoor die 
voorwerpen en beelden met de bijbehorende termen 
echt gaan leven voor de kinderen. Zo kunnen ze 
gedurende een project ook zelf weer even terugkijken 
wat er nog meer bij hoorde, hoe dat heette en waarvoor 
je dat kunt gebruiken. 
Een aansprekende presentatie van boeken rond elk 
project hoort daar ook bij. Dit vinden de teamleden ook 
een belangrijk aspect van zo’n project: er moet genoeg te 
lezen en te bekijken zijn. Vandaar dat zij naast de eigen 
uitgebreide bibliotheek daarvoor graag van de Zeeuwse 
bieb gebruik maken. 
De grote diversiteit aan achtergronden en herkomst 
van de leerlingen biedt ook een breed perspectief op de 
wereld. Dat is in een historische stad als Middelburg, die 
een belangrijke rol speelde in de wereldhandel van de 
VOC, een extra kans om de projecten breedte en diepte 
te geven.

Blijven ontwikkelen

Betekenisvol onderwijs blijkt de sleutel voor een 
complexe leerlingenpopulatie. Op deze Jeeloschool 
is die diversiteit niet te negeren. Door die als team te 
accepteren en tot kwaliteitskenmerk te maken, plukken 
de leerlingen de vruchten van betekenisvol projectmatig 
onderwijs.
Voor de teamleden betekent dit voor de komende jaren 
dat zij zich steeds verder blijven ontwikkelen en zo de 
andere mogelijkheden van Jeelo stap voor stap blijven 
invoeren. In het schooljaar 2019-2020 betekent dit onder 
andere muziekonderwijs toevoegen aan de projecten. 
Tegelijk signaleren de teamleden soms aspecten die 
voor hun leerlingen nog passender gemaakt zouden 
kunnen worden. Daarover hebben zij dan contact en 
waar mogelijk leidt dit tot een verdere aanpassing of 
doorontwikkeling van het materiaal. Als lid van de Jeelo-
community ben je tenslotte niet alleen afnemer, maar 
ook medeopdrachtgever…    
Dit maakt dat die 130 leerlingen in Middelburg zich 
steeds meer in hun element kunnen voelen, op Het 
Element.

Sommige basisscholen hebben de naam een ‘superdiverse school’ te zijn. Die term is niet altijd als 
compliment of aanbeveling bedoeld. Op de Middelburgse basisschool Het Element wordt zo’n typering 
inmiddels als heel positief beleefd. De omslag kwam zo’n vier jaar geleden, toen het team besloot met 
Jeelo te gaan werken. Met name de projecten met de daarop aansluitende kennis- en competentielijnen 
zag het team als een kans om hun onderwijs beter te kunnen afstemmen op de diversiteit van hun 
leerlingen.

Jeelo als bron van kansen
Hoe je met Jeelo diversiteit als rijkdom kunt benutten

Dolf Janson
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Iedereen in de community werkt volgens een ervaringsspiraal: we delen ervaringen, evalueren 
en leren daarvan. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten. Op basis van dit ervaringsleren neemt 
de community beslissingen over verbeteringen en vernieuwingen van Jeelo. Deze worden 
bekendgemaakt in het meerjarenplan van de Jeelo-community. Scholen beslissen vervolgens 
zelf of en wanneer zij de vernieuwingen gaan invoeren. Zo ontstaat er een duurzame spiraal van 
permanente ontwikkeling en houden scholen zelf de regie over de inhoud van het onderwijs. 

ervaren

vern
ieuwenBijeenkomsten Jeelo

Ervaringen uitwisselen 
binnen de community 
gebeurt op verschillende 
momenten. Er zijn  
supportdagen waaraan 
leerkrachten naar behoefte 
deelnemen. Achtergronden 
en ervaringen worden 
gedeeld door experts en 
ervaringsdeskundigen.
De communitydag is 
voor schoolleiders en 
kartrekkers. Goede 
voorbeelden om de 
community te versterken 
en te verbinden worden 
gedeeld door scholen, 
maatschappelijke 
organisaties en experts.

1 Aan de slag met de projecten

Teams bereiden de projecten voor, 
voeren ze uit  en evalueren ze. Ze 
gebruiken daarbij de teamroutes uit de 
zelfsupport.

De community werkt volgens
de ervaringsspiraal

evalu

ere
n
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2 Nieuwe ideeën

Uit de evaluatie van de 
projecten kunnen nieuwe 
inzichten en ideeën 
voortkomen. Het idee kan 
komen van teams, scholen, 
leerlingen en hun ouders, 
maatschappelijke organisaties, 
contentontwikkelaars en 
experts.

3 Draagvlakpeiling

Er wordt gepeild of het 
idee breed gedragen 
wordt binnen de 
community.

4 Programma van eisen

Betrokkenen, zoals 
schoolleiders, leerkrachten, 
maatschappelijke organisaties, 
leerlingen, ouders, 
contentontwikkelaars en 
experts, definiëren samen het 
programma van eisen.  

5 Plan van aanpak

Er komt een plan voor realisatie. Dit 
moet passen binnen de financiën 
en meerjarenplanning van de Jeelo-
community. Deze meerjarenplanning 
wordt elk voorjaar gepubliceerd en 
toegelicht.

6 Realisatie

Een werkgroep met 
contentontwikkelaars en 
experts voert het plan van 
aanpak uit. De werkgroep 
stemt tussentijds af met 
schoolleiders, leerkrachten, 
leerlingen, ouders 
en maatschappelijke 
organisaties.

8 Innovatie- en jaarplan school

Scholen bepalen hun eigen doelen en 
welke innovatie of nieuwe content zij 
willen gaan gebruiken. 

7 Ervaringsgroepjes

Enkele voorlopende leerkrachten 
nemen de innovatie of nieuwe 
content in gebruik. Zij delen hun 
ervaringen en geven input voor het 
verbeteren van de teamroutes in 
de zelfsupport.



In het dorp Overasselt, aan de Gelderse kant van 
de Maas, ten zuiden van Nijmegen, is er maar één 
basisschool. Dat is De Zilverberg. “Onze school voert als 
motto ‘Leren door betrokkenheid’ en dat is niet toevallig”, 
vertellen Lonneke Hubers en Inge Daanen. “Wij vinden 
het belangrijk om steeds weer de dingen die we doen 
tegen het licht te houden. Voor ons is ‘dat deden we vorig 
jaar ook’ eerder een argument om het dit jaar anders te 
doen, dan om het maar weer te herhalen.” 

Het is daarom niet vreemd dat De Zilverberg meedoet met 
Jeelo. Aanvankelijk vooral voor de wereldoriënterende 
aspecten. Dat leidde tot het per bouw organiseren van 
arrangeermiddagen. Door die dag een continurooster 
te draaien kunnen ze met het team na schooltijd vroeg 
beginnen met het samen voorbereiden van het volgende 
project. Zo kunnen de leraren elkaar op ideeën brengen 
en samen in de voorbereiding en uitvoering de taken 
verdelen. 
Het leidde ook tot het (tijdig) plannen van excursies, 
waarbij de hulp van ouders nodig is. Een traditioneel 

schoolreisje naar een speeltuin of pretpark vindt het 
team niet zinvol meer. Als we vanuit school dan toch 
met de kinderen op pad gaan, dan moet dat ook vanuit 
ons motto inhoud en vorm krijgen. Het maken van een 
interessante excursie of het organiseren van bijzondere 
workshops ligt dan meer voor de hand. 
Zo is vorig jaar met een groep kinderen een uitgebreide 
workshop over poëzie gehouden, in het kader van het 
jaarlijkse culturele evenement Maasvensters. De gast 
die dit verzorgde kreeg de kinderen zover dat ze zelf 
gedichten gingen maken. Nadat ze die ook mooi op 
een poster hadden gezet, werden die buiten en voor 
iedereen zichtbaar opgehangen. 

De ouders en andere dorpsgenoten voelen zich erg 
betrokken bij De Zilverberg. Zo stelt het multifunctionele 
centrum Buurderij De Lage Hof tweemaal per jaar de 
ruimten beschikbaar voor de leerlingen, zodat ze daar 
vanuit een van de Jeelo-projecten met mensen uit het 
dorp aan de slag kunnen.
Dit klinkt allemaal heel aantrekkelijk. Geen wonder dat 

Inge Daanen (leerkracht en kartrekker Jeelo) blikt terug: “Toen we begonnen met wereldoriëntatie stond 
Jeelo alleen ’s middags op het rooster. Gaandeweg gingen we steeds meer met Jeelo doen. Op een 
gegeven moment hoorde ik een leerling bij het rooster zeggen: Maar lezen en begrijpend lezen is ook 
Jeelo!’ Toen realiseerden we ons pas hoeveel we met Jeelo deden. We zijn vervolgens veel meer vanuit 
doelen gaan denken dan vanuit vakken. De leerlingen hadden dat misschien al eerder door dan wij.” 

Wij zijn geen Jeelo-school….
Dolf Janson
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ze met Jeelo meedoen, denk je als je dit hoort. Toch 
benadrukken Lonneke en Inge dat ze zich geen Jeelo-
school willen noemen. “Wij willen zelf onze keuzes blijven 
maken en niet blindelings iets volgen, ook Jeelo niet.” Dat 
neemt niet weg dat ze inmiddels wel hebben gemerkt 
dat de kwaliteit van Jeelo behoorlijk is meegegroeid. De 
vrees dat het een soort digitale methode zou worden, 
blijkt ongegrond. Ook zonder veel laptops is er prima 
mee te werken, zo hebben ze gemerkt. Binnenkort 
komt de vraag of ze een nieuwe taalmethode moeten 
aanschaffen. Steeds meer heeft het team de neiging om 
die vraag met “Nee!” te beantwoorden. Jeelo zou die rol 
moeten kunnen overnemen en dan ook op die flexibele 
manier die het team zoekt. 
Het blijft zo een voortdurend zoeken naar evenwicht. 
Evenwicht tussen activiteiten met de grote groep, met 
kleine groepjes en individueel. Het werken met een 
circuit blijkt handig, maar hoe zorg je ervoor dat niet de 
vorm maar de inhoud uitgangspunt blijft?  
Niet werken met een methode, de leerlingen allemaal 
actief laten zijn en veel laten samenwerken met 

betekenisvolle inhouden, de verbinding tussen de 
wereld binnen en buiten de school in stand houden en 
versterken… Het  zijn allemaal aspecten die De Zilverberg 
vindt passen bij de schoolvisie. Maar steeds weer blijkt 
dit niet voor elke leraar die de school binnenkomt 
vanzelfsprekend. Dat geldt eveneens voor de studenten 
van de pabo, voor wie de stageopdrachten soms 
helemaal niet aansluiten bij de praktijk op een school als 
De Zilverberg. Dit stelt eisen aan het veranderingsproces 
en ook dat is een voortdurend zoeken naar evenwicht. 
Het is dan wel prettig om te merken dat de 
doorontwikkeling van Jeelo juist deze richting verder 
versterkt. Dan is het niet de bedoeling dat je als team 
stopt met denken en ontwikkelen en gedachteloos zoiets 
als Jeelo volgt. Het is juist omgekeerd: doordat Jeelo 
steeds beter kansen biedt om maatwerk te leveren en 
een eigen invulling aan de projecten te geven, afgestemd 
op een brede ontwikkeling van de leerlingen en op de 
kansen vanuit de schoolomgeving, kun je worden zoals 
je wilt zijn. Niet een Jeelo-school, ….

57

Uit het schoolplan van De Zilverberg:

“De Zilverberg wil een school zijn waarin de leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs. Leren door betrokkenheid. 
Daarvoor willen wij een veilig pedagogisch klimaat en een uitdagende en passende leeromgeving scheppen. Met ons 
onderwijs willen we bereiken dat de leerlingen kunnen uitgroeien tot maatschappelijk betrokken, bewuste en
verantwoordelijke volwassenen. 
Het maken van goed onderwijs kan alleen door zelf actief deel te nemen. ‘Leren door betrokkenheid’ is concreet en zinvol 
voor iedereen die op De Zilverberg werkt of leert. Het naar buiten gericht zijn, zorgt voor een permanente ontwikkeling van 
De Zilverberg. Het gevolg daarvan is dat steeds meer leerlingen meer leren. 
De Zilverberg wil zich niet alleen richten op taal en rekenen. Cultuureducatie en wereldoriëntatie zijn voorbeelden van 
andere belangrijke pijlers in het onderwijs van De Zilverberg. Om die reden willen we maatschappelijke organisaties 
structureel betrekken bij ons onderwijs en de ontwikkeling van De Zilverberg daadwerkelijk tot een continu proces maken.”

…..maar een school met 
Jeelo-kwaliteiten.
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leerkracht groep 7
Kelly Thijssen 

“Het werken in projecten maakt 
de lesstof overzichtelijk.” 
Leerling Yente vult aan: 

“Ik leer veel omdat ik beter 
begrijp wat bij elkaar hoort.”

directeur De Zilverberg en De Tandem 
Lonneke Hubers 

“Ik zie dat het nadenken over de 
projecten en de maatschappelijke 

organisaties je dicht bij je vak houdt. 
Je gaat in gesprek met je collega’s 

over wat er toe doet. Dat brengt de 
leerlingen een betrokken leerkracht 

en komt het aanbod ten goede.”

leerkracht groep 3 
Janneke de Boer

 ”Jeelo levert mij betrokken 
en zeer enthousiaste 

leerlingen op. Dat geeft mij 
als leerkracht energie.”



Als algemeen directeur van Stichting 
SPO Condor, gevestigd in Beek-
Ubbergen, was 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. En nog steeds. Al ben ik 
met pensioen, ik blijf betrokken.”

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. 

Kinderen leren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat. Op school, maar ook op de voetbalclub, in de 
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 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 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
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 te zorgen dat alles en iedereen 
zich doorontwikkelt. In Mijn Jeelo vind je zelfsupport 
in de vorm van handleidingen, animaties en 
filmpjes. Er zijn continu webinars en je kunt 
deelnemen aan ervaringsgroepen en supportdagen. 
Aan alles is gedacht.”

“Aan 
alles  is           
gedacht”

Een oud-
bestuurder 
aan het woord:

“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  
dat in een samenleving functioneert.”
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“Jeelo is nooit af”



1  Ontwikkel jezelf 

2  Neem zelf verantwoordelijkheid

3  Wees maatschappelijk betrokken

4  Gedraag je ecosysteembewust

5  Wees informatiedeskundig

6  Werk duurzaam samen

De 6 uitdagingen
voor de nieuwe generatie


