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De opbrengsten en 
kosten van Jeelo

GEÏNTEGREERD ONDERWIJS 
TEGEN LAGERE KOSTEN? 
HET KAN MET JEELO!
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Hoe houdt de Jeelo-community de kosten laag?
Zo laag mogelijke kosten en toch hoge kwaliteit content, 
inclusief een digitale leeromgeving en bovenschoolse 
support, is mogelijk omdat Jeelo geen winstoogmerk heeft. 
Alle toetredingsgelden gaan naar de Jeelo-community, die 
zorg draagt voor de permanente ontwikkeling van Jeelo.

Hoeveel kun je besparen?
Jeelo gaat voor het gehele curriculum content ontwikkelen. 
Hoeveel je daarvan gaat gebruiken, bepaal je zelf. Hoe meer 
methodes je kunt vervangen door content van Jeelo, hoe 
gunstiger het is. 

Wat krijg je bij toetreding tot de Jeelo-community?
Scholen of besturen die toetreden tot de Jeelo-community 
krijgen toegang tot educatieve content voor 12 projecten 
met doorlopende kennislijnen en competentielijnen voor 
groep 1 tot en met 8 (zie pagina 3). In de 12 projecten zijn 
taal- en rekenvaardigheden zo veel mogelijk geïntegreerd. 
Voor groep 1 en 2 is alles geïntegreerd. De content wordt 
jaarlijks geactualiseerd en aangevuld. 
Naar keuze kun je ook gebruikmaken van de taallijnen en 
rekenlijnen. In de tabel zie je wat reeds beschikbaar is en 
welke methodes je kunt vervangen.

GEÏNTEGREERD ONDERWIJS TEGEN LAGERE KOSTEN? 
HET KAN MET JEELO!

De Jeelo-community heeft als uitgangspunt om de kosten zó laag te houden dat er voor scholen altijd 
ruimte overblijft om tablets of andere leermiddelen aan te schaffen, om maatschappelijke organisaties 
in te huren en om zichzelf te profileren.

“Wij maakten voor 
wereldoriëntatie zelf projecten. 
Onze kosten waren daarom al 
laag. Op de eerste plaats hadden 
we vooral een kwalitatieve 
reden om mee te doen in 
verband met de borging van 
doorlopende leerlijnen en 
de arrangeermogelijkheden. 
Vervolgens heb ik me er 
financieel in verdiept en trek ik 
de conclusie dat het straks ook 
zeker voor onze school financieel 
gunstig is. We integreren 
namelijk graag taal.” Ad Michels, 
o.j.b.s De Lichtstraat Vught

Geen winstoogmerk
Jeelo is een samenwerking van scholen, 
maatschappelijke organisaties en experts in een 
community zonder winstoogmerk. Jeelo heeft 
bewust gekozen voor een netwerkorganisatie, en 
heeft geen werknemers in dienst. Op deze wijze 
kan de Jeelo-community een beroep doen op vele 
experts op momenten dat dat nodig is. Zo wordt er 
samengewerkt aan een zo hoog mogelijke kwaliteit. 
Iedereen werkt op een eigen werkplek, waardoor 
er geen kosten voor kantoren zijn. 

Om de kosten verder zo laag mogelijk te houden, 
heeft Jeelo gekozen voor: 
• een platte organisatie met resultaatgerichte 

werkgroepen, die streven naar een zo kort 
mogelijke keten. 

• het digitaal opslaan van alle educatieve 
content op 1 plaats, waardoor we snel en 
makkelijk kunnen actualiseren. 

Hierdoor zijn er ook geen kosten voor drukken van 
boeken en opslag en distributie van leermiddelen.  
Verder zijn de kosten voor promotie laag, omdat 
scholen elkaar enthousiasmeren.
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Competentie met geïntegreerde taalvaardigheden 
Competentie met geïntegreerde rekenvaardigheden 

*Doelen Bewegen 1-2 worden in 2021 ontwikkeld,  
  groep 3-8 volgen daarna. 
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Gezondheid Lichaam
Gezond gedrag

Natuur Dieren
Planten

Omgeving Stad en land
Verkeer en vervoer

Product Productie
Handel en consumptie

Maatschappij Kunst en cultuur
Organisatie en bestuur

Samenwerken
Organiseren
Communiceren
Internationaal samenwerken

Zorgen Voor jezelf en anderen
Voor natuur en milieu

Maken Naar eigen idee
Volgens instructie

Onderzoeken Waarnemen en meten
Analyseren en evalueren

Presenteren
Mondeling presenteren
Schriftelijk presenteren
Muzisch presenteren

Leren Bronnen gebruiken
Leren leren

Bewegen* Ontspanning
Inspanning

Lezen en 
spellen

Leren lezen
Leren spellen

Taal-
beschouwing

Taalinzicht
Grammatica

Handschrift-
ontwikkeling

Van schrijfletters naar eigen letters
Naar een eigen handschrift-alternatief

Engels Kennis van Engelse woorden
Taalvaardigheid Engels

Getalbegrip Getallen

Berekenen

Optellen en aftrekken
Delen en vermenigvuldigen
Gebroken getallen en 
verhoudingsgetallen

Meten Meten en vergelijken
Tijd waarnemen

Jeelo is methodevervangend voor:

Aardrijkskunde en topografie

Geschiedenis en erfgoed

Natuur en milieu

Wetenschap en technologie

Burgerschap en leefstijl

Beeldende vorming en kunst

Muziek en expressie

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Verkeer

EHBO

Seksuele voorlichting

Mediawijsheid

Studievaardigheden

Woordenschat

Begrijpend lezen (bronnen)

Mondelinge taalvaardigheid

Schriftelijke taalvaardigheid

Integratie Engels luister- en 
spreekvaardigheid  
(pilot schooljaar 21/22)

Lichamelijke opvoeding (nog  
niet ingepland)

Jeelo actualiseert de 
content continu en vult aan 
waar nodig. Zie hiervoor de 
meerjarenplanning van de 

Jeelo-community.

Taalbeschouwing

Spelling

Grammatica

Aanvankelijk en technisch lezen 
(pilot schooljaar 21/22)

Woordenschat en taalvaardigheid 
Engels (pilot schooljaar 22/23)

Handschriftontwikkeling (nog  
niet ingepland)

Geïntegreerd rekenen in projecten 
groep 1-8

Rekenen groep 1-4  (pilot  
schooljaar 22/23)

Rekenen groep 5-6 (2022)

Rekenen groep  7-8 (2023)
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“Wij zijn blij dat we horen bij de eerste 
scholen die zijn toegetreden tot de 
Jeelo-community. Niet zozeer vanwege 
lage toetredingskosten, maar vooral 
omdat we vanaf het begin mee kunnen 
denken en invloed hebben op wat 
ontwikkeld wordt.” Bert Becker, 
OBS De Rietgors in Leuvenheim

STAND VAN  ZAKEN EN PLANNING IN HET KORT
Jeelo werkt permanent aan de content en support. Deze verbeteren we op basis van ervaringen en wensen van 
de scholen. Ook Mijn Jeelo wordt continu doorontwikkeld. We verbeteren ieder jaar het gebruiksgemak en voegen 
functionaliteiten toe.

Content en zelfsupport

Doelen Content Kwaliteitskaarten

Kennis beschikbaar beschikbaar beschikbaar

Competenties* beschikbaar beschikbaar beschikbaar

Taal** beschikbaar beschikbaar beschikbaar

Rekenen beschikbaar 2020/2023 2021/2023

Mijn Jeelo
Arrangeren (op maat en 
ook met eigen content)

Volgsysteem Portfolio

Kennis beschikbaar beschikbaar beschikbaar

Competenties* beschikbaar beschikbaar beschikbaar

Taal** beschikbaar beschikbaar beschikbaar

Rekenen 2020/2023 beschikbaar beschikbaar

Support

Webinars
Bijeenkomsten en 
pilotgroepjes

On/offline platform

Kennis beschikbaar beschikbaar in ontwikkeling

Competenties* beschikbaar beschikbaar in ontwikkeling

Taal** beschikbaar beschikbaar in ontwikkeling

Rekenen 2020/2023 beschikbaar in ontwikkeling

*Doelen voor Bewegen zijn nog in ontwikkeling
**Content voor Leren lezen en Engels is nog in ontwikkeling
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WAT KOST JEELO ALS JE TOETREEDT? 
Een school betaalt bij toetreding tot de Jeelo community 8 jaar vooruit voor de educatieve content.  Je betaalt 216 
euro (incl. BTW) per leerling in één keer voor de educatieve content. Gemiddeld is dat 27 euro per jaar. Vanaf het 9e 
jaar betaal je jaarlijks 27 euro (incl. BTW) per leerling. 

Voor Mijn Jeelo en de upgrades van de educatieve content betaal je daarnaast vanaf het 2e jaar 10 euro (incl. BTW) 
per leerling per jaar.* 

Jeelo stelt de kosten elk jaar opnieuw vast. Dit zijn de kosten vanaf zomer 2019.

* De kosten voor Mijn Jeelo en de upgrades van de educatieve content zijn tot en met schooljaar 2023-2024 
bevroren op 10 euro (incl. BTW) per leerling per jaar. Afhankelijk van het aantal leerlingen in de Jeelo-
community en de benodigde upgrades, worden de kosten per 1 augustus 2024 verhoogd. Als alles volgens 
prognose verloopt, verwachten we dat de kosten komen op 20 euro (incl. BTW) per leerling per jaar.

Straks hebben Jeelo-scholen 
het hele curriculum voor 37 
euro (incl. BTW) per leerling 
per jaar. Met een leeromgeving, 
leerlingvolgsysteem en 
leerrouteplanner ineen. En 
een community om samen 
ervaringen te delen.

VEELGESTELDE VRAGEN
WAAROM TREED JE TOE VOOR 8 JAAR?

Jeelo-scholen kiezen voor de langere termijn. Ze kiezen ervoor om stap voor stap het onderwijs verder te 
ontwikkelen. Ze bouwen voort op wat ze al hebben en gaan niet mee met hypes. Alleen als deze scholen met deze 
visie hun krachten bundelen, creëer je een echte community. Een community met scholen die samen bouwen aan 
onderwijs waarin steeds meer leerlingen meer leren.

WAT DOET JEELO MET DE OPBRENGSTEN VAN SCHOLEN?

Hoe meer scholen toetreden, hoe meer mooie dingen we kunnen maken voor leerlingen. Want Jeelo is een stichting: 
We hoeven geen winst te maken, we moeten er alleen voor zorgen dat de kosten gedekt worden. Jeelo heeft sinds 
2008 in totaal 3500 eenheden ontwikkeld. En we maken er ieder jaar eenheden bij.

WAAROM ZIJN ER APARTE KOSTEN VOOR UPGRADES EN MIJN JEELO VANAF HET 2E JAAR?

Van de 10 euro (incl. BTW) die je vanaf het 2e jaar per leerling per jaar betaalt, is 2 euro voor Mijn Jeelo. Daarmee 
zorgen we ervoor dat Mijn Jeelo steeds meer functionaliteiten krijgt en overal en altijd toegankelijk is. De overige 
8 euro is voor de upgrades van educatieve content. Daarmee zorgen we ervoor dat de bestaande content altijd aan 
de eisen van de tijd voldoet. 

WIJ WILLEN GRAAG PER JAAR BETALEN. KAN DAT?

Je kunt ervoor kiezen om jaarlijks te betalen. Dan betaal je 32 euro (incl. BTW) per leerling per jaar gedurende 
8 jaar. Je betaalt dan uiteindelijk 256 euro (incl. BTW) per leerling voor 8 jaar. Om deze jaarlijkse betaling van 
toetredingskosten aan te kunnen bieden, maakt Jeelo gebruik van financiers. Dit is voor een beperkt aantal scholen 
beschikbaar. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.
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WAT KAN JOUW SCHOOL BESPAREN?

vrije 
ruimte vrije 

ruimte

Zo kun je berekenen wat je met Jeelo kunt besparen:

1. Huidige kosten: Breng in kaart welke methodes je gebruikt. Bereken de kosten van deze methodes voor 
verbruiksmateriaal, gebruiksmateriaal en softwarelicenties. 

2. Doelen en meerjarenplan: Neem vervolgens je doelen erbij. Beschrijf in enkele zinnen wat je op termijn wil bereiken. 
Maak daarbij een passend meerjarenplan voor vervanging van 1 of meer methodes.

3. Besparingen per jaar: Stel de afschrijftermijn voor toetredingskosten van Jeelo vast en breng de besparingen per jaar 
in kaart. 

4. Doel van de vrije ruimte: Stel vast waar de vrije ruimte aan besteed kan worden om leerlingen meer te laten te leren. 

“Voor mijn school was 
het leerpakket voor 
wereldoriëntatie vervangen 
door Jeelo sowieso gunstig. 
Maar Jeelo groeit en wordt 
steeds verder doorontwikkeld. 
Zo komen nu taal en rekenen 
erbij. Of we dat allemaal 
gaan gebruiken beslissen we 
later zelf. We zijn nu eerst 
begrijpend lezen aan het 
verkennen.” Marco Janssen, 
’t Startblok in Cuijk
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VOORBEELD VAN EEN SCHOOL
1 Huidige kosten
De school heeft de kosten voor de huidige methodes in kaart gebracht. In totaal is dat 150 euro 
per jaar per leerling. Het gaat om verbruiks- en gebruiksmateriaal en om softwarelicenties. 

• WO – zaakvakken  

• WO – breed* 

• Methode groep 1–2 

• Begrijpend leesmethode en woordenschat

• Leesmethode (aanvankelijk lezen en technisch lezen) 

• Taalmethode (spelling, grammatica en taalbeschouwing)

• Rekenmethode

*Voor WO–breed heeft deze school verschillende methodes, lespakketten en software voor 
verkeer, EHBO, beeldende vorming, muziek en expressie, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
leefstijl en burgerschap, mediawijsheid, studievaardigheden en nog een aantal kleine 
lespakketten met materialen voor bijvoorbeeld seksuele voorlichting.

2 Doelen en meerjarenplan
De doelen van de school zijn:

• Doorlopende lijnen groep 1–8 voor kennis, competenties, taal en rekenen.

• Meer betrokkenheid bij leerlingen door geïntegreerd werken. Het waarom wordt voor 
leerlingen duidelijk.

• Minder werkdruk, doordat er minder methodes en minder lesovergangen zijn, waardoor 
het team kan focussen op de projecten. Bovendien bereidt het team het project gezamenlijk 
voor.

Passend bij de doelen heeft de school dit meerjarenplan opgesteld: 

• WO en WO-breed direct vervangen

• Methodes voor begrijpend lezen en woordenschat vervangen na 1 jaar

• De taalmethode vervangen na 1 jaar 

• De leesmethode vervangen na 2 jaar

• Eventueel de rekenmethode vervangen na 3 jaar. De school bekijkt eerst hoe de vervanging 
van de taalmethode verloopt.

3 Besparingen per jaar
De school schat in dat 20% van de methodes direct vervangen kan worden, na 1 jaar weer 20% 
en na 2 jaar nog eens 20%. Indien de rekenmethode wordt vervangen na 3 jaar, levert dat nog 
eens een besparing op van ongeveer 20%. De school schat in dat er altijd nog 20% kosten nodig 
is voor andere leermiddelen. 20% methodes vervangen komt voor de school overeen met een 
besparing van 30 euro per leerling. 

Afhankelijk van wat de school in de loop van de jaren vervangt, kan de school gaan van een 
situatie van 150 euro per leerling per jaar naar een situatie waarin de school alleen nog kosten 
voor Jeelo betaalt plus de 30 euro per leerling per jaar die de school nog wenst te gebruiken voor 
andere leermiddelen.

4 Doel van de vrije ruimte
De vrije ruimte wil de school gebruiken voor:

• betrokkenheid van 3 maatschappelijke organisaties per project 

• meer devices per leerling

• creatieve materialen en instrumenten
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KORTOM: 
door Jeelo krijg je 
steeds meer vrij 
besteedbare ruimte

Met Jeelo kun je volledig geïntegreerd 
werken. Naar keuze integreer je taal 
en rekenen deels of helemaal. Jeelo 
biedt scholen de mogelijkheid, in 
eigen tempo, de aanschaf van nieuwe 
methodes met instructieboeken en 
werkboeken achterwege te laten en 
jaarlijkse licenties voor software op 
te zeggen. Afhankelijk van het tempo 
waarin Jeelo tot afschaffing van 
methodes leidt, ontstaat er dus vrij 
besteedbare ruimte voor het onderwijs. 

Bekijk onze animatie: 
www.jeelo.nl/doe-mee/kosten/

Hoeveel pc’s, laptops of tablets heb je bij Jeelo 
nodig?
Je hebt voor 1 op 5 leerlingen een device nodig. 
Met Jeelo werken leerlingen immers 80% van de 
tijd zonder device. Om het inplannen van devices te 
vereenvoudigen, schaffen Jeelo-scholen uit de vrij 
besteedbare ruimte geleidelijk meer devices aan. Zo 
zijn er al Jeelo-scholen met 1 device per 2 leerlingen. 
Om het ‘altijd en overal leren’ mogelijk te maken, 
streven sommige Jeelo-scholen zelfs naar 1 device 
per leerling. Het device gaat dan ook mee naar huis.

“Ik heb nu ruimte om personal 
devices aan te schaffen. Ik 
kom graag aan andere scholen 
uitleggen hoe ik de financiën in 
mijn school geregeld heb in mijn 
meerjarenplanning.” William van 
den Berg, Hartenaas in Grave

“Tijdens ons eerste Jeelo-jaar 
hebben we direct allerlei 
softwarelicenties opgezegd. 
Dat was niet alleen een goede 
besparing, het werd ook 
meteen overzichtelijker.” 
Dionne Donlou, Basisschool 
St. Oda Ysselsteyn

https://www.jeelo.nl/doe-mee/kosten/

