
Met arendsogen gaat Gil aan de slag met de meest geschikte strategieën om 

processen optimaal te sturen en projecten te begeleiden. Zij heeft meer dan 40 
jaar ervaring met kinderen en jongeren in het (kunsteducatief) jeugdwerk. Meer 

dan 20 jaar is ze actief bezig met leesbevorderingsprojecten in het onderwijs en 
in kinderopvangcentra.  

 
Gil is gepassioneerd door de groei van elk individu. Ze geniet van de verschillen 

bij mensen en gaat graag op ontdekking naar ieders’ context en eigenheid om 
van daaruit te vertrekken bij de zoektocht naar het intern kompas en optimale 

ontwikkelingskansen. 
 

De opleiding ‘narratieve therapie’ en het postgraduaat ‘diversiteitsmanagement’ 
verruimden haar inzichten omtrent leesbevordering doorslaggevend en leidden in 

2014 tot het oprichten van Narrata vzw, een centrum voor leesbevordering.  
 

Narrata gelooft in de kracht van verhalen. Verhalen bevatten ontzettend veel 
ontwikkelingsmogelijkheden voor mens en maatschappij. Narrata baseert zich op 
sociaal-constructivisme en hecht veel belang aan waarden zoals 

belevingsgerichtheid, nieuwsgierigheid en contextgevoelig in verbinding gaan 
(lees: rekening houdend met superdiversiteit).  

 
Gil ontwikkelde een eigen raamwerk voor narratieve leerpocessen en paste dit 

zelf toe tijdens huisonderwijs. Deze praktijkervaring versterkte haar inzichten 
omtrent leesbevordering als doel én als middel voor effectieve leeromgevingen. 

 
In de ‘opleiding postgraduaat hoogbegaafdheid’ kwam Gil in contact met Ingvar 

Stål, die als gastdocent zijn onderwijsmodel toelichtte. Een onderwijsmodel 
waarbij enkele gemeenschappelijke principes zoals humanisme, sociaal-

constructivisme en inclusie doorslaggevend waren voor een fijne samenwerking. 
De samensmelting van Gil’s ideeën rond narratief onderwijs en Ingvar’s model 

rond HIIO LE (Humanistic 
and Investigative Inquiry Oriented Learning Environment) liggen aan de basis 

van een nieuw onderwijsmodel, genaamd ‘ONTDEK LET’. 
 

 
 
Wat mensen zoal zeggen: 

“Wat mij opviel is dat jij overal potentieel in ziet. Je bent zo breeddenkend en 
diepgaand. Je hebt zoveel theoretische inzichten en combineert dit met eigen 

praktijkervaringen. Dat is exact wat jou zo sterk maakt!” 
 

“Met veel enthousiasme en ontzettend veel bagage omtrent lezen en voorlezen 
maak jij dat elke sessie eindigt met goesting in meer en goesting om aan de slag 

te gaan. Jouw kennis over leesbevordering is immens groot. Jij slaagt erin om 
voor elke situatie een interessant boek naar voren te schuiven om te gebruiken 

in de lessen.” 
 

 
 

 


