Verschilmakers gezocht!
Stage bij stichting De Katrol
Leer- en gezinsondersteuning aan huis: Kansen vergroten
door te investeren in leren, spelen, ouderbetrokkenheid,
talenten, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Samen met ouders op dé plek die ertoe doet: thuis.
Voor de kinderen
De Katrol richt zich op gezinnen met kinderen die in groep 3 en 4 zitten van de basisschool, wonend
in achterstandswijken van Rotterdam-Zuid. De Katrol wil door middel van leerondersteuning aan huis
de leercultuur in deze gezinnen versterken. Dit kan niet zonder oog te hebben voor de
randvoorwaarden die nodig zijn om thuis te kunnen opgroeien en ontwikkelen. Zo nodig biedt De
Katrol naast de leerondersteuning dan ook gezinsondersteuning. Zo vergroten we kansen van
kinderen!
Twee keer per week leerondersteuning
Twee keer per week, gedurende een half schooljaar, geven hbo-studenten leerondersteuning bij
gezinnen thuis. Een gezinsgerichte aanpak, samen met ouders en alle kinderen in het gezin: voor
broertjes en zusjes van de aangemelde kinderen is dus ook aandacht. Studenten doen oefeningen,
spelletjes en huiswerk met hen. Zij kijken samen met het gezin wat nodig is om thuis te kunnen leren.
Studenten doen dit bij de kinderen thuis, om zo de leercultuur in het gezin te beïnvloeden en te
versterken. Zo krijgt het leren – en school in het algemeen – een prominente plek in het gezin. De
studenten, die wekelijks intensief begeleid en gecoacht worden door De Katrol, lopen tegelijkertijd
een leerzame en boeiende stage. Zo wordt er door alle betrokkenen van elkaar geleerd.
Elke week terugkommoment
De student wordt tijdens de leerondersteuning begeleidt en het gezin ondersteunt door een
zogenoemde ankerfiguur. Deze ankerfiguur is een sociaal werker in dienst van De Katrol. De student
komt elke week op kantoor voor een terugkommoment waar ruimte is voor terugkoppeling,
behandeling van relevante thema’s, onderliggende methoden, te behalen competenties en
leerdoelen.
De ankerfiguur is de contactpersoon voor het gezin en ondersteunt hen zo nodig verder door het
bieden van praktische hulp, een gesprek of door een ‘warme overdracht’ naar de reguliere
hulpverlening.
Met ouders
De Katrol heeft als doel om door middel van aandacht voor onderwijs en opvoed- en sociale
ondersteuning in het gezin, kansen te vergroten voor de kinderen en hun ouders. De leer- en
gezinsondersteuning is er niet op gericht zaken over te nemen van de ouders van het kind, maar juist
om hen (weer) in staat te stellen zelf de verantwoordelijkheid voor de leercultuur thuis op zich te
nemen en de ouders te versterken in hun opvoedkracht.
De Katrol betrekt dan ook nadrukkelijk de ouders bij de leerondersteuning. Als de student na een half
schooljaar weg is, kunnen ouders hun kinderen (meer) onderwijsondersteunend gedrag bieden en
hen (meer) helpen bij het schoolwerk.
Ouders beslissen zelf of ze gebruik willen maken van De Katrol. Scholen dragen kinderen aan, die hier
in hun ogen behoefte aan hebben, maar veelal melden ouders zichzelf aan.

www.dekatrol.nl voor meer informatie

Stage bij stichting De Katrol
Hbo niveau: Social Work; maatschappelijk werk; Pedagogiek; Sociaal Pedagogische hulpverlening;
Toegepaste Psychologie; Pabo.
Staat jouw studie er niet bij? Mail en vraag naar de mogelijkheden: nicole@dekatrol.nl

Tweedejaars studenten
Tweedejaars studenten worden gecoacht op het competentieniveau van hun opleiding. In overleg
word jij gekoppeld aan 1 of 2 gezinnen per half jaar. Als student en rolmodel/mediator zal jij een
belangrijke bijdrage leveren aan de leerhouding van het kind en de leercultuur binnen het gezin.
Veelal heeft het gezin ook behoefte aan sociale ondersteuning. De ankerfiguur heeft daarin de regie
en per situatie wordt bekeken welke rol jij hierin kunt spelen.
Daarbij heeft De Katrol een speel-o-theek en kun je worden ingezet voor activiteiten rond de speel-otheek.

Solliciteren
Ben je zelfstandig én een teamplayer én wil je tijdens je opleiding al een bijdrage leveren aan het
terugbrengen van het hoge drop-out percentage van Rotterdam? Ben je minimaal 3 momenten per
week beschikbaar gedurende 40 weken?
Schrijf je dan in voor een stage bij De Katrol!
Mail jouw CV en motivatiebrief naar:
Nicole Rapmund
Mailadres: nicole@dekatrol.nl
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