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.
Wij zetten ons in voor gelijke(re) onderwijskansen door middel van leer- en gezinsondersteuning aan
huis en door middel van het concept ‘Speel-o-theek leuk leren 010’. De Katrol biedt integrale
ondersteuning aan huis omdat wij niet alleen aandacht hebben voor het leren op zich, maar ook voor
de context (materieel en sociaal) van het kind en het gezin. Daarmee vergroten wij kansen voor
kwetsbare kinderen en maken wij kinderen -en hun families- kansrijker en sterker, zodat zij meer
kans maken op een geslaagde(re) schoolcarrière en dus een betere maatschappelijke positie zullen
verwerven in de toekomst. Kinderen kansrijker maken door te investeren in talent, ontwikkeling en
educatie, samen met ouders en studenten, op dé plek die ertoe doet: bij de kinderen thuis. Daarmee
maken wij het verschil!
Het kenmerk van De Katrol is preventief werken, want voorkomen is beter dan genezen.
Vroegtijdig en dichtbij, bij kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisschool bij de kinderen thuis. De
rol van ouders en het versterken van ouderbetrokkenheid zijn belangrijke sleutels van schoolsucces
en vergroot dus (gelijke) kansen. Gezinsgericht werken vanuit de krachten en talenten van de
deelnemers uit het gezin. Nevendoel van De Katrol is om studenten kennis te laten nemen van de
dagelijkse praktijk van gezinnen in achterstandssituaties. De Katrol levert jaarlijks een aanzienlijk
aantal, inhoudelijk goede stageplaatsen, waar studenten van verschillende hogescholen gebruik van
kunnen maken. De begeleiding vanuit De Katrol is gedurende de stage intensief. Tijdens jouw stage
bij De Katrol is er ook veel oog voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Voor de kinderen
Je wordt gekoppeld aan gezinnen die behoefte hebben aan leerondersteuning. Per gezin onderzoek
je waar die behoefte ligt en je sluit je hierbij aan.
De Katrol wil door middel van de 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. Ook hierin zit voor jou een belangrijke signalerende functie. Zo
nodig biedt De Katrol naast de leerondersteuning dan ook gezinsondersteuning. Door gebruik te
maken van onze tijdslijn ga je deze leercultuur in kaart brengen.
Twee keer per week leerondersteuning
Twee keer per week, gedurende een half schooljaar, geeft je 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. Je doet oefeningen, spelletjes en huiswerk met
hen. Je bekijkt verder samen met het gezin wat nodig is om thuis te kunnen leren. Je kunt hierbij
denken aan het ontwikkelen van de taal, aanschaf van praktische benodigdheden,
ouderbetrokkenheid, praktische of mentale hulp etc. Je doet 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.
Aan de hand van de tijdslijn, waarbij je de leercultuur in kaart brengt, bepaal je in overleg met jouw
ankerfiguur de aanpak van de leerondersteuning. Ook vul je wekelijk een checklist in waarbij je
bijhoudt wat je per week hebt gedaan en nog gaat doen.

Elke week terugkommoment
Jij wordt tijdens de leerondersteuning begeleidt en het gezin ondersteunt door een zogenoemde
ankerfiguur. Deze ankerfiguur is een sociaal werker in dienst van De Katrol. Je hebt elke week 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.
Ook is er samenwerking met verschillende organisaties die betrokken zijn bij het gezin. Hierbij kun je
denk aan aan: school, wijkteam, huis van de wijk etc. Wat jouw rol hierin kan zijn, is per gezin
verschillend.
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 je na een half
schooljaar weg gaat uit het gezin, 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.
Tweedejaars studenten
Tweedejaars studenten worden gecoacht op het competentieniveau van hun opleiding. Als student
en rolmodel/mediator zal jij een belangrijke bijdrage leveren aan de leerhouding van het kind, de
leercultuur binnen het gezin en het versterken van de ouderbetrokkenheid. 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. De Katrol volgt de richtlijnen van het RIVM. De stage is normaal gesproken aan huis, wanneer
dit niet mogelijk is zal de leerondersteuning digitaal gegeven worden.
Solliciteren
Wil je graag met kinderen en hun ouders werken en ben je op zoek naar een uitdagende plek waar je
dit kunt leren? Ben je minimaal 3 momenten per week beschikbaar gedurende 40 weken?
Kom dan kennismaken met De Katrol en haal het beste uit jezelf bij de leukste stageorganisatie van
Rotterdam -Zuid!
Mail jouw CV en motivatiebrief naar:
Nicole Rapmund
Mailadres: nicole@dekatrol.nl
Telefoonnummer: 06 17131433
Websites:
https://www.facebook.com/dekatrol/
https://www.facebook.com/speelotheekleukleren010/
https://instagram.com/dekatrol
https://instagram.com/speelotheek_leuk_leren_010
www.dekatrol.nl

