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Aan de slag

Drie jaar terug begon ik met de opleiding ‘Schoolontwikke-
ling’ aan de Arteveldehogeschool. De uitgelezen plek voor 
duurzame ontwikkeling, waar ik heel wat gelijkgestemde 
zielen ontmoette die graag school maken. Wanneer we in 
de ban raken van wat ons begeestert, schakelen we een 
versnelling hoger. Al te vaak merken we dat we onderweg 
mensen verliezen. Nieuwe ideeën stranden en worden een 

vergetelheid. De opleiding leerde ons te wandelen in plaats 
van te lopen. We leerden dat verandering een proces is van 
lange adem en dat we niet over één nacht ijs mogen gaan. 
We leerden niet alleen te zaaien en te oogsten, maar vooral 
te kweken. Het groeiproces leerden we met zorg te benade-
ren. En dat werpt zijn vruchten af. 

Verandering gaat immers hand in hand met gedragenheid, 
teamspirit en betrokkenheid. Het bekende gezegde ‘If  you want 
to go fast, go alone. If  you want to go far, go together’ weet dat 
perfect te vatten. Wanneer een kernteam samen de schouders 
onder een project zet en daarvoor de nodige verantwoordelijk-
heid, kennis en middelen krijgt, gebeuren er kleine wonderen. 
Anderen worden meegetrokken door die energie. Zo gaat de bal 
aan het rollen en stapt zo goed als het hele lerarenkorps mee.
Een uitdijende olievlek trekt echter ook kritische geesten aan. 
Elk veranderproces stoot op weerstand. Dat mag. Dat moet 
zelfs. Hier schuilt het lange leven van een verandering: alle 
betrokkenen moeten worden gehoord, meer nog, ze moeten 
gewaardeerd worden in hun sterktes en beperkingen. Enkel op 
deze manier kan men de onderstroom van sabotage het hoofd 
bieden. Deep democracy is de weg naar empowerment.

Dorien Geeraerts

Duurzaam veranderen
HOE EEN LEESCULTUUR 
UITBOUWEN OP SCHOOL?
Elk schooljaar opnieuw zien tal van nieuwe projecten het levenslicht. Een 
team van gemotiveerde leerkrachten slaat de handen in elkaar en werkt 
achter en voor de schermen aan thema’s als ecologie, lezen, verkeer 
en gezondheid. Nieuwe initiatieven en projecten worden trots boven de 
doopvont gehouden en de lange termijn staat voorop. En dat is goed. Heel 
goed zelfs. Maar al te vaak zijn projecten al verdwenen nog voor ze goed 
en wel uit de startblokken zijn geschoten. En dat heeft alles te maken met 
het feit dat ze niet altijd duurzaam geïnstalleerd worden. Een briljant idee 
krijgt geen kans om te overleven wanneer je aan de duurzaamheid ervan 
voorbijgaat. Maar hoe zorg je er nu eigenlijk voor dat een project een lang 
leven beschoren is? 
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NAAR EEN LEESCULTUUR  
OP SCHOOL 
 
Om een duurzaam veranderproces op school tot stand te 
brengen, ging ik te rade bij collega’s. Samen met een aantal 
enthousiastelingen besloten we de leesmotivatie bij onze 
leerlingen aan te wakkeren. Hoewel er op onze school heel 
wat leerlingen zijn die goed kunnen lezen, kan er nog heel wat 
gebeuren om hun ‘leesgoesting’ aan te wakkeren. 
Een klein team van leesgrage leerkrachten sloeg de handen in 
elkaar. Onze leescoach Saartje nam het voortouw en samen 
droomden de leesbeesten van een leerplek waar lezen voelbaar 
is, waar lezen normaal is, waar de leescultuur ingebed zit in de 
lessen van elke dag, en waar lezen in- en uitgeademd wordt. 
Ondertussen realiseerden ze heel wat mooie initiatieven: 
aantrekkelijke boekenwijzers, boekenslingers, fleurige pam-
fletten, winacties, kleurrijke screensaverachtergronden, (voor)
leesmomenten in de lessen Nederlands en vakoverschrijdende 
leesprojecten. Ook de Instagramaccount @erlaseens van onze 
leescoach werd warm onthaald en zorgde ervoor dat menig 
leesweigeraar overstag ging.

De initiatieven werden enthousiast onthaald, maar toch merkte 
het team op dat er geen leescultuur ontstond. Hier kon ik mijn 
inbreng als schoolontwikkelaar doen. We stelden vast dat de 
directie en de leerkrachten van groot belang zijn om het initia-
tief  te laten groeien tot een gedragen project. Sleutelen aan de 
overtuigingen van het hele leerkrachtenteam en de leeskriebel 
ook bij hen aanwakkeren, was cruciaal. De talige achteruitgang 
van de leerlingen is immers niet alleen het probleem van het 
kernteam, maar ook van iedereen die jongeren een warm hart 
toedraagt. Lezen verrijkt het leven van mensen immers énorm 
en zet de deur naar de wereld wagenwijd open.

DUURZAAM VERANDEREN
 
Op basis van Rudi Schollaerts ‘spiraal van verandering’ start-
ten we klein en lieten we onze ideeën doorsijpelen naar alle 
leerkrachten en directieleden van de school. Onze missie en 
visie kregen vorm. We deelden onze klas- en leeservaringen in 
de leraarskamer. Enkele extra leden kwamen bij het kernteam, 
waaronder de algemeen directeur van onze school. Zij had 
duidelijk een grote liefde voor boeken. Gedragenheid: check! 
Financiële middelen: oké! Weggewimpelde dromen werden 
realiteit. Deuren openden zich: een boekenclub en een lees-
hoek voor leerkrachten werden warm onthaald. De banner ‘SGI 
leest! Jij ook?’ siert intussen de inkom. Een knus leeslokaal 
biedt ruimte aan 15 leerlingen. 

Nog tot juni 2022 kunnen we ook een beroep doen op de onder-
steuning van coach Heleen van Iedereen Leest. In juni krijgen we 
op school ook een boekenpakket dat we zelf  op een doordachte 
manier hebben samengesteld, en waarmee we de toekomsti-
ge boekenhoek voor leraren zullen vullen. Hiermee hopen we 
collega’s uit te nodigen om af en toe eens een boek ter hand te 
nemen en het mee te nemen naar de klas, zodat ook leerlingen 
de rijkdom van lezen leren kennen, zelfs in een les wiskunde of  
geschiedenis.

KWEKEN
 
Waar onze leescoach Saartje kan worden aangewezen als de 
initiator van dit leesproject, zorgt het innovatieve kernteam 
mede voor de uitdijing ervan. ‘Praten over boeken werkt’, 
claimt Aidan Chambers in zijn boek Leespraat, en dat klopt 
helemaal! Langzamerhand breidt de olievlek zich uit over het 
leerkrachtenkorps. Vroege volgers sluiten zich aan en integre-
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ren lezen in de klascontext. Ze worden geïnspireerd door de 
leesbeesten van de school en gaan op zoek naar uitgelezen 
titels om jongeren tot lezen aan te zetten. Met deze hartelijke 
en niet-verplichtende aanpak hoopt het team het belang van 
lezen nu duurzaam te verankeren in de school. 

Hiermee is ons werk natuurlijk nog niet af. Integendeel, we zijn 
nog maar net uit de startblokken geschoten. Om een lees-
cultuur te installeren op school is er nog meer nodig dan een 
betrokken leerkrachtenteam, een gevarieerd boekenaanbod en 
het aanwakkeren van leesmotivatie en -plezier. We zullen in de 
toekomst extra inzetten op de samenwerking met de lokale bib. 
Daarnaast willen we ook een zichtbaardere leesplek creëren 
waar leerlingen tijdens de lessen én tijdens de speeltijden rustig 
kunnen genieten van een goed boek. Tot slot hopen we dit alles 
te verankeren in een gedragen leesbeleid voor de hele school.
 

OOGSTEN EN  
OPNIEUW ZAAIEN
 
Bij behoorlijk wat leerlingen is de leeskriebel intussen aange-
wakkerd. Leerlingen delen met de leesbeesten hun leeservarin-
gen, en zij delen op hun beurt boekentips. Een uitleenkast, een 
leesruimte met snuisterkast, een tijdschrift voor de school en 
een leesraad sieren hun bucketlist. Onze droom is natuurlijk om 
tegemoet te komen aan al deze vragen. Hier hopen we nog een 
‘bookflix’ aan toe te voegen, net als een digitale bibliotheek waar 
leerlingen een ruim aanbod kunnen ontlenen - al dan niet via de 
lokale bib.

Kortom, onze leescultuur installeert zich traag maar gestaag. 
Dat is de kracht van duurzame ontwikkeling. Lezen is de verant-
woordelijkheid van de hele school en wordt tastbaar en zichtbaar. 
Begeesteren, zonder te verplichten, zodat de speelruimte van 
weerstand ingeperkt wordt en empowerment zijn intrede doet. 

Tips die voor
duurzame verandering

kunnen zorgen
 Rudi Schollaerts ‘spiraal van verandering’ besluit met 
een olievlekmechanisme waarbij hij de nadruk legt 
op analyseren, inventariseren, focussen, plannen, 
mobiliseren en communiceren. De highlights voor een 
duurzame verandering!

 Waar duurzaamheid een wat vertragend gevoel kan 
hebben, kunnen quick wins voor snel zichtbare ver-
andering zorgen. Dribbel verder met de voorzet van 
het team en scoor. Kleine successen maken de missie 
van het verandertraject voelbaar op de werkvloer. 

 Blijf  steeds waarderend kijken. Collega’s stappen pas 
mee in het verhaal als ze geapprecieerd worden om 
wat ze al doen. 

 Vergeet niet om successen te vieren, hoe klein deze 
ook zijn. Een nabeschouwing met glunderende gezich-
ten kan al voldoende zijn. 

 Nodig zeker een directielid uit om het team te ver-
sterken. Schoolleiders weten beter dan wie ook wat 
precies kan en mag, en hebben een goed zicht op 
de middelen die ter beschikking zijn. Ze hebben een 
ruim netwerk en kunnen de kerngroep zeker onder-
steunen. 

 Bouw de brug terwijl je erop loopt. Het is noodzakelijk 
om een missie en visie vooraf  uit te klaren, maar hou 
voldoende ruimte voor flexibiliteit. Sla zijwegen in 
waar nodig en overhaast niets. 

 Leg de betrokken spelers de droomvraag voor. Laat 
hen aan de hand van gesprekken, tekeningen of  
Lego-visualisaties de gewenste toekomst in kaart 
brengen. Hierdoor voelen ze zich betrokken en zijn 
ze mede-eigenaar van de verandering.

 Wees je ervan bewust dat elk veranderproces stoot op 
tegenkanting. Een project kan pas slagen wanneer alle 
weerspannige dwarsliggers hun stem hebben gehad. 
Zo zal niets de geoliede implementatie in de weg 
staan. 

 Blik regelmatig terug en evalueer de afgelegde leer-
weg. Leer hieruit en zaai opnieuw. 
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