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Korte samenvatting De Katrol 

Kinderen kansrijker, talentvoller en zelfredzamer 

De Katrol is een stichting die in Rotterdam gratis leer- en gezinsondersteuning aan huis biedt voor kinderen die 

opgroeien in een achterstandssituatie. Onder achterstandsituaties verstaan wij onder andere kinderen uit 

gezinnen met laaggeschoolde ouders, alleenstaande ouders, geen Nederlands sprekende ouders en gezinnen 

die leven van een minimuminkomen.   

Wij willen sociaal kwetsbare kinderen kansrijker maken door het leren in de thuisomgeving centraal te stellen. 

Dit realiseren wij door een brug te slaan tussen onderwijs (leerondersteuning) en welzijn (opvoed- en 

gezinsondersteuning).  We vergroten de kansen van deze kinderen door te investeren in hun educatieve 

ontwikkeling in de thuissituatie. Waarbij het leren thuis een eigen vaste plek krijgt, het leerplezier door middel 

van positieve stimulatie bewaakt wordt en de ouderbetrokkenheid wordt vergroot. Want ieder kind heeft recht 

op gelijke  groeikansen. Door de onderwijskansen van het gezin te vergroten en talenten aan te spreken 

investeren wij in een goede start. 

Toegevoegde waarde: gezinsgericht 

Het programma van De Katrol is gezinsgericht. Dat heeft een belangrijke toegevoegde waarde: in de praktijk 

nemen ook vaak andere kinderen uit het gezin deel aan de leerondersteuning. Daardoor is het bereik groter 

dan het individuele kind. De Katrol zet zich in ten behoeve van een sociaal kwetsbare doelgroep die 

overeenkomsten vertoont met de risicogroepen van het voortijdig schoolverlaten en die een lage sociaal 

economische status hebben. De gezinnen  die wij bereiken staan bekend als een moeilijk te bereiken groep. 

Kortom, De Katrol zet actief in op: 

- kansen vergroten voor kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie; 

- leerondersteuning aan huis aan te bieden;  

- een leercultuur in de thuissituatie te bevorderen; 

- de zelfredzaamheid van de ouders te vergroten.  

Nevendoel van De Katrol is om hbo-studenten van verschillende sociale studies kennis te laten nemen van de 

dagelijkse praktijk van gezinnen in achterstandssituaties. 

Werkwijze 
De Katrol richt zich op kinderen die in groep 3 en 4 van de basisschool zitten. Tweemaal per week, gedurende 
zes maanden, geven hbo-studenten van verschillende sociale studies hulp in lezen en rekenen. Broertjes en 
zusjes van de kinderen kunnen ook aanschuiven tijdens de ondersteuning. De student organiseert 
rustmomenten en structuur in de naschoolse tijd en bespreekt ook het belang daarvan met de ouders. Zo 
ondersteunt een student ouders bij het leren van hun kinderen en wordt een leercultuur thuis ontwikkeld. 
 
Tijdens de leerondersteuning begeleidt een zogenoemde ankerfiguur, dit is een sociaal werker in dienst van De 
Katrol,  de student en houdt de vinger aan de pols bij de ouders. Als de ouders er voor openstaan, zal de 
ankerfiguur het gezin verder helpen door het bieden van praktische ondersteuning, een gesprek of een 
eventuele ‘warme’ overdracht aan de reguliere hulpverlening. De ondersteuning heeft als doel om door middel 
van onderwijs en opvoed- en sociale ondersteuning kansen te vergroten voor kinderen en hun ouders uit 
sociaal kwetsbare gezinnen. Wat wij doen is er zijn op het goede moment en  door het verrichten een eigenlijk 
kleine inspanning ondersteuning op maat te leveren. Waardoor er weer wat ‘wind in de zeilen komt’ en ouders 
en kind kansrijker en zelfredzamer hun (onderwijs)loopbaan kunnen vervolgen. 
 
De Katrol onderhoudt contacten met de participerende scholen binnen haar werkgebied. Hun intern 

begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers of ouderconsulenten leggen het eerste contact met de ouders van 

hun school, en zij kunnen onze ankerfiguren inschakelen en leerlingen uit groep 3 en 4 aanmelden voor 

deelname aan De Katrol. Ook ‘zelfmelders’, de ouders die van andere ouders gehoord hebben van De Katrol, 

nemen direct contact met ons op om hun kinderen te laten deelnemen. Verder krijgen wij aanmeldingen vanuit 

het werkveld, de wijkteams of andere organisaties die een beroep op ons doen. 
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Gezinsondersteuning / maatwerk  

De Katrol werkt integraal 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. De Katrol ziet de geboden leerondersteuning niet los 

van de gezinsondersteuning, omdat de leefomgeving van de kinderen voorwaardenscheppend is voor het leren 

van de jonge kinderen en nauw verbonden aan de opvoeding. De eigen kracht van de ouder(s) wordt 

aangeboord, aangesproken en gemobiliseerd en waar nodig ondersteund of door middel van warme 

overdracht doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. Wij zien dat betere schoolresultaten en 

succeservaringen op school het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de ouders doen toenemen, wat dan weer 

de relatie met het kind ten goede komt. Dankzij de relationele opbouw van de teamleden is het mogelijk om 

ook hier aandacht aan te besteden en vinger aan de pols te houden voor eventuele verdere ondersteuning. 

 

Speel-o-theek Leuk Leren 010 

Wij zorgen ervoor dat wij kinderen, en ouders, op een laagdrempelige manier educatieve 

spellen en schoolmaterialen kunnen aanbieden, zodat kinderen meer plezier hebben in het 

leren, hun zelfvertrouwen vergroot wordt, ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd en 

ouders nauwer betrokken zijn bij het leren van hun kind.  

Door de jaren heen heeft De Katrol in haar Speel-o-theek veel educatief, didactische en 

orthopedagogische materialen verzameld die gebruikt worden bij de leerondersteuning.  

Een Speel-o-theek is een uitleencentrum van spelletjes en educatief materiaal. Je kan het 

vergelijken met een bibliotheek. Ouders en kinderen kunnen hier leesboekjes, educatieve 

spelletjes, gezelschapsspellen etc. lenen  Door de Speel-o-theek open te stellen proberen we ouders en 

kinderen te leren door middel van spel. Ook leren we ouders, kinderen en studenten hoe spelletjes werken, 

waar voor ze gebruikt kunnen worden en welke ontwikkelingsgebieden het spel stimuleert. 

 
 

 


