Jaarverslag 2012
Stichting De Katrol
Stichting De Katrol geeft leerondersteuning aan jonge kinderen uit achterstandswijken in Rotterdam.
Door studenten van maatschappelijke en pedagogische opleidingen in te zetten bij de kinderen thuis,
krijgt leren –en school in het algemeen- een betere plek in het gezin. Vanuit dit concept worden ouders
betrokken, hebben studenten een boeiende stage en vergroten wij de kansen van kinderen.
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Voorwoord

Met genoegen bieden wij u de jaarstukken over het jaar 2012 aan
van De Katrol.
In het verslag krijgt u een uitgebreide weerspiegeling van alle activiteiten te zien en ook de financiële
resultaten over het jaar 2012.
2012 was spannend en uitdagend voor De Katrol. Aflopende subsidies, beperkte fondsbijdragen en
een onderaannemerschap met een geheel nieuwe partner, DOCK. De Katrol is vanaf het begin
overtuigd geweest van de goede werken en effectiviteit daarvan. In de praktijk is gebleken dat ook
met een andere bekostigingssysteem onze medewerkers net zo makkelijk hun doelstellingen halen.
De werkprocessen gaan volgens het boekje en afstemming met andere partners is nog beter
geworden.
Teneinde de effecten van ons werk verder te onderbouwen is het initiatief genomen om
vervolgonderzoek te laten doen. Wij willen weten wat de leerwinst is voor het kind en wat onze
bijdrage op lange termijn is wat betreft leercultuur en schoolprestaties. Naar alle verwachting gaan
de onderzoekers medio 2013 van start.
Om invulling te geven aan het realiseren van een spelotheek en om te voldoen aan de normen die er
zijn voor arbeidsplekken, zijn wij verhuisd naar een nieuwe locatie. Met de nieuwe huisvesting
kunnen wij goed uit de voeten en de ruimte is voldoende om goed te functioneren.
Het jaar 2012 is voor ons een lustrumjaar geweest, vijf jaar eerder is De Katrol van start gegaan.
Onder grote belangstelling zijn kinderen, ouders en relaties ontvangen om dit samen met ons te
vieren.
Met vertrouwen gaan wij de toekomst tegemoet en zullen in 2013 weer ons best doen om een
substantiële bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor kinderen die leerondersteuning nodig
hebben.

Namens bestuur en team van Stichting De Katrol

L.B. Martijn MSUS
Voorzitter
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Met vriendelijke groet,
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De Katrol: onderwijs als hefboom
De Katrol is een Rotterdamse stichting die leer- en gezinsondersteuning aan huis biedt voor kinderen
in achterstandssituaties. Wij willen jonge, kansarme kinderen kansrijker maken door in de gezinnen
een leercultuur te ontwikkelen. Dit realiseert De Katrol door een brug te slaan tussen onderwijs en
welzijn. Studenten van Hbo-opleidingen bezoeken kinderen uit groep 3 en 4. Zij helpen hen ‘leren te
leren’.
Ontstaan
Stichting De Katrol is ontstaan vanuit een pilot in 2007, geïnspireerd op het gelijknamige project uit
Oostende. De Katrol is afkomstig vanuit de Vlaamse armoedebestrijding. De initiatiefnemers van De
Katrol hebben deze methodiek naar Rotterdam gebracht, vertaald en doorontwikkeld naar de
Rotterdamse context. Inmiddels is De Katrol uitgegroeid tot een volwaardige organisatie die een
belangrijke bijdrage levert in Rotterdam bij het realiseren van speerpunten uit het Rotterdams
onderwijsbeleid (The Children’s Zone, Beter Presteren en Ieder kind wint). Vooral op het vlak van de
educatieve ontwikkeling in de thuissituatie is De Katrol uniek en levert
daarmee op langere termijn een bijdrage aan de preventie van voortijdig
schoolverlaten. Voorbeelden daarvan zijn het vergroten van kansen voor
kinderen door ondersteuning op maat te bieden; het bestrijden van
leerachterstanden; het vergroten van taal- en rekenvaardigheid; talenten
herkennen, aanspreken en ontwikkelen; het betrekken van ouders bij de
schoolloopbaan van hun kind; het vergroten van de ouderbetrokkenheid en
de onderwijsgerichtheid van de ouders en het stimuleren van een
leercultuur in de thuissituatie.

Maatschappelijke relevantie
Onderzoeken wijzen uit dat bij onderwijsachterstand ouderfactoren een rol spelen (e.g. Driessen et
al. 2003): onderzoek van Traag et al. (2004) toont bijvoorbeeld de invloed aan van het
opleidingsniveau van de ouders, hun maatschappelijke positie, het onderwijsondersteunend klimaat
thuis en hun culturele hulpbronnen (bijvoorbeeld museumbezoek) invloed hebben op de
leerprestaties en –ontwikkeling van het kind. Het verschil in schoolloopbaan komt niet alleen door de
kwaliteit van het primaire onderwijs (of door ‘de genen’ (Plug, 2008)), maar omdat er in gezinnen van
laagopgeleide ouders minder ontwikkelingsstimuli aanwezig zijn, vergeleken met gezinnen van
hoogopgeleide ouders. De onderwijsontwikkeling van het kind – en de schoolloopbaan – wordt dus
deels ook beïnvloed door wat wij de ‘leercultuur’ thuis noemen.
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Doelgroep
Voor de leerondersteuning vanuit De Katrol richten wij ons op kinderen uit groep 3 en 4 van de
basisschool in achterstandsituaties en hun ouders/verzorgers. Aan de leerondersteuning nemen in de
praktijk ook vaak andere kinderen uit het gezin deel aan de ondersteuning, dus het bereik is groter
dan het individuele kind. De Katrol heeft een gezinsgericht programma. Onder achterstandsituaties
verstaan wij o.a. kinderen uit gezinnen met laaggeschoolde ouders, alleenstaande ouders, geen
Nederlands sprekende ouders en gezinnen die leven van een minimuminkomen. De Katrol zet zich
dus in ten behoeve van een sociaal kwetsbare doelgroep die overeenkomsten vertoont met de
risicogroepen van het voortijdig schoolverlaten.
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Doelstellingen
De Katrol wil:
- kansen vergroten voor kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie;
- leerondersteuning aan huis aanbieden;
- het bevorderen van een leercultuur in de thuissituatie.
Nevendoel van De Katrol is om studenten kennis te laten nemen van de dagelijkse praktijk van
gezinnen in achterstandssituaties.
Onze visie is dat ieder kind namelijk recht heeft op eerlijke/gelijke onderwijskansen!
Onze missie is de kansen van deze kinderen te vergroten door te investeren in hun educatieve
ontwikkeling in de thuissituatie, waarbij het leren thuis een plek krijgt, het leerplezier door middel
van positieve stimulatie bewaakt wordt en de ouderbetrokkenheid vergroot wordt.
Werkwijze
De Katrol organiseert leer- en gezinsondersteuning aan huis. Kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen
twee keer in de week een Hbo-student aan huis die gedurende een half jaar leerondersteuning aan
de kinderen aanbiedt in de thuissituatie. In totaal ontvangen de kinderen zo 40 extra leeruren thuis.
Naast het werken aan taal- en rekenproblemen is er veel aandacht voor ouderbetrokkenheid en het
creëren van een leercultuur thuis. In de praktijk blijkt dat er vaak andere kinderen uit het gezin
aanschuiven en deelnemen aan de leerondersteuning.

De Katrol onderhoudt contacten met de participerende scholen binnen de deelgemeente. 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. Hiernaast garandeert De Katrol (binnen de kaders van
meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling) de privacy en het respect voor de keuzes van het
gezin: enkel en alleen de leerontwikkeling van het kind wordt met school besproken en er wordt niks
ondernomen zonder toestemming van ouders.
Werkgebied en samenwerkende scholen
De Katrol was dit jaar actief in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. In Charlois is De Katrol
actief in alle wijken; Oud-Charlois, Carnisse, Tarwewijk, Pendrecht en Zuidwijk. In Feijenoord is De
Katrol actief in de wijken; Afrikaanderwijk, Bloemhof, Feijenoord, Hillesluis, Feijenoord en
Katendrecht.
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De studenten staan onder begeleiding van een teamlid van De
Katrol, de zogenaamde ankerfiguur. De ankerfiguur is een
sociaal werker in dienst van De Katrol. Zij is de contactpersoon
voor scholen, de ouders en welzijnsinstellingen uit de wijken
waarbinnen zij werkt en biedt de gezinnen sociale
ondersteuning aan. De leerondersteuning aan huis gebeurt
door studenten vanuit verschillende sociale richtingen;
maatschappelijk werk, sociaal pedagogische hulpverlening,
culturele maatschappelijke vorming, en pedagogiek.
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De volgende participerende basisscholen verwijzen hun leerlingen door aan De Katrol:
Charlois
Beatrixschool
Charloise basisschool
Christophoor
De Akker
De Globe (2 locaties)
De Klaver Carnisse
De Klaver Heijplaat
De Triangel
EBS Timon
Over De Slinge
Steven Stemerding
De Toermalijn

Feijenoord
Blijvliet
Da Costa school
De Globetrotter Afrikaanderplein
De Globetrotter Toermalijn
De Globetrotter Katendrecht
De Piramide
Groen van Prinsteren
De Savorninlohmanschool
Vreewijkschool
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Organisatie
Stichting De Katrol is een non-profit organisatie en heeft een ANBI status. De stichting heeft een
bestuur en vier ankerfiguren en één coördinator in dienst.

5

Resultaten
Wij hebben dit jaar 155 gezinnen bereikt en met 263 ouders samengewerkt!
Aan 182 basisschoolleerlingen, uit de groepen 3 en 4, hebben wij leerondersteuning aan kunnen
bieden! Daarnaast hebben wij 52 extra kinderen geholpen! Dit zijn de broertjes en zusjes die
aanschuiven. In totaal hebben er 234 kinderen actief deelgenomen aan de leerondersteuning aan
huis! De Katrol heeft in dit kalenderjaar 133 stageplaatsen geboden aan hbo-studenten, vanuit de
hogeschool Rotterdam en de hogeschool InHolland. Wij hebben in deze samenwerking mogelijk
gemaakt dat er vanuit 30 Rotterdamse basisscholen er een aanbod op maat aan de ouders en
leerlingen kon worden aangeboden!
De Katrol vierde dit jaar haar eerste
Lustrum. De oprichting van de
stichting gebeurde op 20 december
2007. Hiernaast een overzicht van
onze resultaten van de afgelopen
jaren 

2007 t/m 2009 Charlois en Delfshaven
2009 t/m 2010 Charlois, Delfshaven en Feijenoord
2011 t/m 2012 Charlois en Feijenoord

De Katrol laat zien dat er twee dingen zijn waarin zij uniek zijn: Ze levert een intensieve wekelijkse
ondersteuning bij het leren thuis waarbij voor zowel bij ouders als bij kinderen (op korte termijn)
positieve resultaten geboekt kunnen worden. Ook laat De Katrol zien dat een groep ouders die
bekend staat als lastig bereikbaar, wel bereikbaar is voor ondersteuning thuis en dat sommige ouders
zelfs zichzelf aanmelden voor ondersteuning. Als er gekeken wordt naar de resultaten lijkt de
meerwaarde van De Katrol ten opzichte van ondersteuning op school te zitten in de individuele,
kortdurende maar intensieve ondersteuning bij het gezin thuis, waarbij alle gezinsleden betrokken
worden. Dit is een vorm van ondersteuning die een school niet kan bieden.
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Le Sage L. 2010: Leerondersteuning thuis, kwaliteitsonderzoek ‘De Katrol’
Broer N., Deckere de H., Meer M., Notten T., Stakenborg J. (2011). Grenzeloze Pedagogiek, tussen wetenschap en
praktijk. Rotterdam: VBSP
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Meerwaarde van De Katrol: conclusies uit onderzoek 1
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resultaten per deelgemeente
Om een beter beeld te geven van de resultaten van onze inzet op Zuid vindt u onderstaand per
deelgemeente een verdere uitwerking. De Katrol is actief geweest binnen twee verschillende
deelgemeenten. In de deelgemeente Charlois heeft De Katrol een samenwerking met DOCK. Op
vraag van de deelgemeente zijn er in Charlois drie Ankerfiguren actief. In de Feijenoord is het
mogelijk om met verschillende fondsen, sponsoren en de deelgemeente één Ankerfiguur in te
zetten.

Hier hebben wij dit jaar 30 gezinnen
bereikt en met 53 ouders samengewerkt!
Zeven gezinnen betrof een eenoudergezin.
In totaal zijn er 78 schoolgaande kinderen
woonachtig bij hen.
Aan 39 basisschoolleerlingen, uit de
groepen 3 en 4, hebben wij
leerondersteuning aan kunnen bieden!
In zijn totaal hebben er 52 kinderen actief
deelgenomen aan de leerondersteuning!
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Hier hebben wij dit jaar 125 gezinnen
bereikt en met 210 ouders samengewerkt!
40 gezinnen betrof een eenoudergezin en
twee gezinnen waren pleegouders.
In totaal zijn er 312 schoolgaande kinderen
woonachtig bij hen.
Aan 143 basisschoolleerlingen, uit de
groepen 3 en 4, hebben wij
leerondersteuning aan kunnen bieden!
In zijn totaal hebben er 182 kinderen actief
deelgenomen aan de leerondersteuning!
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Resultaten per school
De Katrol onderhoudt een samenwerkingsverband met verschillende basisscholen in de wijken.
Via mond-tot-mond reclame vinden de zelfmelders De Katrol, maar ook andere organisaties weten
ons te vinden en verwijzen ouders naar De Katrol. Onderstaand vindt u een overzicht van de scholen
en de manier van aanmelden/doorverwijzers van de leerlingen.

aantal
17
5
8
1
16
14
9
3
2
6
1
1
1**
10
15
16

via de volgende scholen
Blijvliet
Bloemhof
Cosmicus
Da Costa
De Akker
De Globetrotter
De Piramide
De Sleutel
De Wissel
Globetrotter Toermalijn
Groen van Prinsterer
Pnëilschool
Savorninlohmansschool
Theresiaschool
Vreewijkschool

aantal
2
1
1
5
2*
3
1
1
1
2
2
2
4
1
2

doorverwijzing
17 IB
4 IB

1 zelfmelder

8 IB
1 zelfmelder
6 dir/smw 8 IB

afkortingenlijst
IB = intern begeleider
dir= directie
smw = school maatschappelijk werk
OC = ouderconsulent

2 OC

14 IB
7 IB

1 Frontlijn 1 zelfmelder

3 IB
2 IB
6 leerkracht
1 zelfmelder
1 zelfmelder
1 zelfmelder
10 IB
15 IB
16 IB

doorverwijzing
2 IB
1 Frontlijn
zelfmelder
5 IB
2 IB
3 zelfmelders

afkortingenlijst
IB = intern begeleider
dir= directie
smw = school maatschappelijk werk
OC = ouderconsulent
* schoolgaand in de Tarwewijk
** woonachtig in Charlois

zelfmelder
zelfmelder
zelfmelder
2 IB
2 IB/SMW
1 IB
4 IB
zelfmelder
2 IB

1 Humanitas
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via de volgende scholen
Beatrixschool
Charloise basisschool
Christophoor
Cosmicus
De Akker
De Globe
De Klaver Carnisse
De Klaver Heijplaat
De Triangel
EBS Timon
Elout van Soeterwoude
Ibn-I-sina
Oranjeschool
Over de Slinge
Steven Stemerding
Toermalijn
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Gezinsondersteuning
Kinderen die opgroeien in gezinnen waar sprake is van achterstanden ( armoede en sociale
uitsluiting), hebben vaker dan gemiddeld kans op vroegtijdig schoolverlaten. En velen van hen
beginnen hun schoolcarrière al met een achterstand. De Katrol biedt ondersteuning, juist waar de
achterstand op onderwijs zich openbaart/zichtbaar wordt. In de transitiefase waarbij spelend leren
plaats maakt voor leren leren. Zij kan door haar interventie de kinderen (en hun gezin) op het goede
moment een duw in de juiste richting te geven. Tijdens de leerondersteuning begeleidt een
zogenoemde ankerfiguur 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.
Kenmerkend voor de ondersteuning van de ankerfiguur is de zogenoemde ‘presentie’-theorie: een
aandachtige, nabije en menslievende manier van zorg, hulp en bijstand, waarin de relatie voorop
staat en het oplossen van problemen (als dat al kan) daaraan ondergeschikt is.
De Katrol ziet de geboden leerondersteuning niet los van gezinsondersteuning. Ten eerste is het
stimuleren van de leercultuur nauw verbonden met de gezinssituatie. Het onderwijs van de kinderen
en de contacten met school zijn een belangrijk onderdeel van de opvoeding van de ouders. Deze
belangrijke (vroeg)signalerende verantwoordelijkheid willen wij niet laten liggen en krijgt dit aspect
ook tijdens het traject de nodige aandacht. Hoe beter het met de ouders gaat, hoe beter het met de
kinderen gaat.

Doorverwijzingen
De medewerkers van De Katrol verbinden de vraag of behoefte van het gezin aan het aanbod van
verschillenden (hulpverlenings)organisaties. In 2012 verwees De Katrol actief door naar de volgende
organisaties:
Bewonersorganisatie Zuidwijk
Lucertis
Buurthuis
SMW: schoolmaatschappelijk werk
Centrum voor Jeugd en Gezin
Stichting Leergeld
CVD het Gilde: taalles aan huis
Stichting LOV: taalondersteuning
CVD Unie van Vrijwilligers: vrijwilligerswerk
Taalplein
CVD: praktische hulp bij administratie
UWV Werkplein
Dajong computer vrienden: schoolcomputer
Voedselbank
DOCK: administratieve/financiële ondersteuning
Huisarts: doorverwijzing psycholoog
Kledingbank
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Resultaten gezinsondersteuning
De Katrol vindt het belangrijk om ook een steuntje in de rug te bieden aan de ouders. Het
aanspreken van talenten en mogelijkheden van de ouders draagt vaak bij aan meer en betere
voorwaarden voor de kinderen om tot leren te komen. De methodische uitgangspunten van de
werkwijze zijn gefundeerd vanuit de empowermentsgedachte, de presentiebenadering en de
algemene systeemtheorie.
In Charlois hebben er 63 gezinnen een extra beroep gedaan op De Katrol, buiten de leercultuur in
het gezin om. Aan 50% van alle gezinnen in Charlois hebben wij extra ondersteuning aangeboden.
In Feijenoord hebben er 17 gezinnen een extra beroep op ons gedaan. In Feijenoord betreft dit
percentage 55%.
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en verder
10 jaar VZW De Katrol Oostende
Het project De Katrol werd in 2002 opgericht in Oostende als antwoord op een veel gehoorde
verzuchting van gezinnen die in armoede leven: “we willen een betere toekomst voor onze kinderen
en een diploma kan hierbij helpen”. In 10 jaar tijd is het project overgenomen door een 20tal
Vlaamse en Nederlandse steden. De afgelopen jaren hebben er in totaal 1000den studenten
deelgenomen aan de verschillende Katrolwerkingen, waarmee er dus ook 1000den gezinnen zijn
ondersteund door De Katrol. Het ‘moederproject De Katrol Oostende’ werd gehuldigd door haar
‘Ankerfiguren’ uit Gent, Gistel, Ieper, Kortrijk, Menen, Melle, Middelkerke, Oostende, Oostkamp,
Oudenburg, Rotterdam, Torhout, Vleteren/Lo-reningen, Wetteren en Zottegem. Natuurlijk heeft De
Katrol Rotterdam de grondleggers van De Katrol, Mieke Verhulst en Jean Pierre Markey in het
welverdiende zonnetje gezet, en de mijlpaal van De Katrol meegevierd.

Tweedaagse De Katrol
In het kader van de beiden verjaardagen van de Vlaamse VZW als de Rotterdamse Stichting heeft De
Katrol Oostende een Rotterdamse tweedaagse georganiseerd. Jaarlijks komen de verschillende
Katrollers bij elkaar voor de ‘internationale tweedaagse’, maar dit jaar heeft De Katrol Oostende een
speciale Rotterdamse editie verzorgd. Dit twee dagen durende overleg stond in het teken van
verdieping en kwaliteitsverbetering. Naast intervisie en collegiaal overleg heeft deze tweedaagse de
oude samenwerkingsbanden versterkt en geleid tot meer en betere interne afstemming. De
teamleden van De Katrol Rotterdam een methodische versterking meegekregen wat leidt tot een
betere aansturing van studenten, dat dus indirect leidt tot een betere dienstverlening naar de
gezinnen. Ook heeft de verdere methodiekontwikkeling een boost gekregen.
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5 jaar De Katrol Rotterdam
Onze stichting vierde dit jaar haar eerste Lustrum. Vijf jaar geleden
werd stichting De Katrol in Rotterdam opgericht in samenwerking
met De Katrol Oostende, de Hogeschool Rotterdam en
verschillende fondsen waaronder Stichting Kinderpostzegels
Nederland, het VSBfonds, het Sint Laurens Fonds, Fonds DBL,
SKANfonds, Stichting Daniel van der Vorm, Snickers-De Bruijn
stichting, Delta Lloyd Group Foundation en stichting Weeshuis der
Dorpsgezinden Haarlem. Stichting De Katrol werd op 20 december
2007 opgericht. Het komende jaar zullen wij hier aandacht aan
schenken en op 9 januari 2013 stonden team, bestuur en
genodigden stil bij dit eerste lustrum bij ons op de Brede Hilledijk,
waar De Katrol Open Huis hield.
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Verhuizing naar de Brede Hilledijk
Door de uitbreidingen in Charlois is onze vorige locatie aan de Heidestraat in Bloemhof uit haar
voegen gegroeid. Er werd gezocht naar een andere en grotere locatie om onze vijf teamleden en 80
stagiaires/vrijwilligers een goede werkplek te bieden. Woningcorporatie Vestia bood een geschikte
oplossing op een toplocatie. De Brede Hilledijk 86a met daarbij 110m2 aan mogelijkheden. Hier
binnen zal De Katrol haar activiteiten voort zetten en verbreden. Ons nieuwe pand is makkelijk
bereikbaar via openbaar vervoer. De Katrol ligt aan de Rijnhaven en achter het Afrikaanderplein. Een
centrale plek om de snel overal op Zuid te komen.
Speelotheek
Dankzij de verhuizing van De Katrol is er ook meer ruimte vrij
gekomen voor de verdere ontwikkeling van de Speelotheek.
Onze collega heeft hier dan ook dit jaar werk van gemaakt. Het
resultaat mag er dan zijn en er wordt gretig gebruik van gemaakt
door onze studenten. Zij gebruiken de materialen in hun
leerondersteuning om zo op een leuke en speelse manier te
oefenen. De studenten kunnen de materialen achterlaten in het
gezin, zodat de ouders dit ook samen met hun kinderen kunnen oefenen of
ermee spelen wanneer de student er niet is.
Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben ook een bijdrage in geleverd in
de Speelotheek. Als minoropdracht vanuit de minor Opvoedschakels hebben 12
studenten oefen- en spelmateriaal ontwikkeld. Dit is voor beide partijen een
nuttige uitwisseling geweest. Daarnaast heeft een studente een afstudeeronderzoek voor onze
stichting met goed gevolg kunnen opzetten en afronden.
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Presentaties
Masterklasbijdragen Rotterdam. Lessen van successen in Rotterdam, Partnerschap Ouders, school en
buurt. Op vraag van het Programma Bureau Beter Presteren van de Gemeente Rotterdam heeft De
Katrol, samen met Bureau Frontlijn van de Gemeente Rotterdam, een workshop georganiseerd.
Hierbij bespreken wij de tien succesfactoren voor optimale onderwijsondersteuning thuis voor de
schoolse ontwikkeling van jonge kinderen. Er is een samenvatting van de workshop gedrukt in het
bijbehorende boek Masterklassen Rotterdam.
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Partners
Samenwerking Hogeschool Rotterdam
De Hogeschool Rotterdam en De Katrol onderhouden een warme samenwerkingsverband. De
Hogeschool Rotterdam stond namelijk aan de wieg van onze organisatie. Zij heeft bijgedragen aan de
opzet en de ontwikkeling van onze methodiek en werkwijze. Ook dit jaar is er geïnvesteerd in deze
samenwerking. De lopende samenwerking is positief geëvalueerd en het samenwerkingsconvenant is
ook dit jaar weer verstevigd. De Hogeschool Rotterdam draagt in natura bij aan de print- en
eventuele koffiekosten. Onze teamleden kunnen de Hogeschool als uitvalsbasis gebruiken en als
gastdocent gebruik maken van faciliteiten. De lessen die wij aan de studenten geven kunnen dus ook
op de Hogeschool plaatsvinden. Dit is voor onze organisatie een belangrijke logistieke meevaller en
een prettige manier om houvast te geven aan de gedeelde ambities voor onze samenwerking.
De Hogeschool neemt ook de kosten van de exposuretraining voor de studenten vanuit het
trainingscentrum Kor Schippers voor haar rekening. Dit afgelopen (kalender)jaar hebben wij aan 116
Hogeschool Rotterdam studenten een stage aan geboden en dus een samenwerking opgezet om
leerondersteuning aan te bieden aan jonge kinderen op Rotterdam Zuid.
Samenwerking InHolland
Ook de InHolland is dit jaar gestart met het aanbieden van stageplaatsen bij De Katrol. Ook InHolland
ondersteunt De Katrol door leslokalen aan te bieden waar wij hun studenten de verdiepingslessen
aan kunnen bieden. Zowel InHolland als De Katrol wil een langdurige samenwerking aangaan. De
evaluatie van deze samenwerking moet nog plaats gaan vinden, gezien het schooljaar nog niet
beëindigd is. Inmiddels heeft De Katrol 17 InHolland studenten een stage aan kunnen bieden.

Onderaannemerschap Stichting DOCK
De deelgemeente Charlois heeft in haar aanbesteding van het Welzijnswerk een sleutelpositie voor
De Katrol in het programma Talentontwikkeling opgenomen. Dit nieuwe jaar zijn wij binnen deze
deelgemeente uitgebreid van één naar drie Ankerfiguren. De Katrol biedt als onderaannemer van
DOCK haar leerondersteuning ook aan in de wijken Pendrecht en Zuidwijk.
Samenwerking Calanza
Vorig jaar deed Microsoft De Katrol ‘het nieuwe werken’ cadeau. Calanza heeft in opdracht van
Microsoft een compleet backoffice voor De Katrol ontworpen. Hierdoor zijn wij altijd en overal
online. De komende vier jaar krijgen wij de licenties voor Microsoft Office 365 gedoneerd. En
daarnaast blijft Calanza ons ondersteunen met raad en daad. Zeker na de inbraak bij ons op de
Hilledijk bleek wel hoe handig dit ‘nieuwe werken’ wel niet is.
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Samenwerking Hogeschool Windesheim
De werkzaamheden van De Katrol zijn ook buiten Rotterdam opgevallen. De Hogeschool Windesheim
(Zwolle) heeft De Katrol benaderd om de mogelijkheden een samenwerkingsverband te verkennen.
In het kader van de ‘pedagogisering van het onderwijs’ wil de opleiding Pedagogiek de
mogelijkheden voor een Katrolwerking in Zwolle, Apeldoorn, Harderwijk en Deventer gaan
onderzoeken. De Hogeschool zet onderzoeksopdrachten uit om dit aspect verder te onderzoeken
naar mogelijkheden, behoeften en draagvlak.
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Beleid
Resultaten beleidsplan 2011-2014
Ook uit het beleidsplan hebben wij dit jaar weer veel voornemens gerealiseerd. Waarvan sommigen
ver vooruit op de planning, zoals de uitbreiding in fte en de realisatie van een hoofdkantoor. Andere
voornemens hebben vertraging opgelopen. Zoals het langere termijnonderzoek waarvoor er in 2013
door de Hogeschool Rotterdam een onderzoeksvoorstel wordt ingediend bij Kinderpostzegels
Nederland. De onderzoeksopzet en –groep zijn opgezet. Het lessenpakket voor de studenten is dit
jaar weer bijgesteld en verder uitgewerkt, dit is natuurlijk een lopende inspanning om elk jaar de
studenten zo goed als mogelijk voor te bereiden op de stage en hiermee ook gedurende hun stage bij
De Katrol te blijven verdiepen. Met de komst van onze vijfde collega heeft ook het personeelsbeleid
dit jaar de nodige aandacht gehad en dit draagt bij aan de verdere professionalisering van de
organisatie. Evenals de boekhouding, die wij toevertrouwen aan Bedrijfscijfers. De interne en de
externe communicatie zijn sterk verbeterd dankzij Microsoft en Calanza en krijgen verdere vorm in
het communicatieplan. Al met al, zoals u hebt kunnen lezen, er is een hoop werk verzet en zijn er
doelen verwezenlijkt.

Vooruitblik 2013
Het komende jaar willen wij nog beter, nog meer en nog verder. Dit zesde werkjaar voor onze
stichting zal in het kader komen te staan van samenwerking, verdieping en stabiliteit. Dit nieuwe jaar
willen wij met volle bezetting het verschil in Rotterdam voor jonge kinderen en hun ouders blijven
maken. Wij zullen in Charlois de vraag van de deelgemeente verder realiseren en talenten blijven
herkennen, aanboren en ontwikkelen. Ook in Feijenoord blijft De Katrol actief. Wij zullen dus ook dit
komende jaar veel kansen vergroten voor kinderen die opgroeien in een achterstandsituatie.

Wij willen dit nieuwe jaar andere Katrolwerkingen verleiden, ondersteunen en stimuleren om op
‘onze wijze’ Welzijnswerk Nieuwe Stijl te implementeren. Wij hopen op termijn hier in Rotterdam,
samen met De Katrol Oostende, een kennis/ondersteuningscentrum op te zetten. De vraag is er,
vanuit Zwolle (Hogeschool Windesheim) blijkt er draagvlak te zijn. Wij hopen deze mogelijkheden in
dit nieuwe jaar te kunnen verzilveren en mee te pionieren. Verzilveren blijft dit jaar een speerpunt.
Wij hopen dat er gestart kan worden met het onderzoek naar de lange termijn effecten van onze
home-based programma van de leerondersteuning aan huis.
Wij willen ons, conform beleidsplan, bezig houden met de methodiek. Hiervoor moet een goede
overdraagbare methodiekbeschrijving uitgewerkt worden toegespitst op Rotterdam/Nederland. Dit
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Kennis moet rollen, het liefst twee kanten op! Dat is waar wij dit komende jaar onze focus op zullen
leggen. Het concept van De Katrol, waarbij onze Ankerfiguren als het ware positieve leerervaringen
creëren en verbinden op drie verschillende vlakken, die van het kind, die van de ouder, maar ook die
van de student, is te waardevol om niet te delen. Talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid,
daarover hebben wij veel kennis in huis en kunnen wij dus ook een positieve bijdrage op blijven
leveren.
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zal aan de hand van het boek ‘Van kansarm naar kansrijk?’2 de methodiekbeschrijving van de
oprichter van De Katrol Oostende, gebeuren. Verder gaat er weer veel aandacht naar de realisatie
van ons beleidsplan. Want er staan ook dit jaar de nodige ambities op de agenda.
Subsidies worden minder en aanbestedingen zijn lastig voor een kleine organisatie als de onze. Wij
hopen daarom dit komende jaar het bedrijfsleven aan te kunnen spreken. Het onderzoeken naar
mogelijkheden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en partnerships met het
bedrijfsleven worden dit jaar uitgezet en hopelijk een structurele vorm van samenwerking.
De Katrol zal nog meer van zich laten horen, want stilzitten is niet weggelegd voor onze jonge,
dynamische, Rotterdamse organisatie met idealen. Het belooft weer een leerrijk, uitdagend en
talentvol jaar te worden. Graag tot ziens op Zuid, of ergens anders!

Stichting De Katrol
Brede Hilledijk 86a
3072 KK Rotterdam
010-2291910

2

Markey, J-P. (2009). Van Kansarm, naar Kansrijk: studie- en opvoedingsondersteuning bij kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Antwerpen/Apeldoorn: Garant
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www.dekatrol.nl
info@dekatrol.nl
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Financiën
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Toelichting realisatie
Inkomsten
Vanuit de gemeente Rotterdam hebben wij dit jaar kunnen rekenen op een kleine subsidie van de
Deelgemeente Feijenoord. En als onderaannemer voor een aanbesteding van de deelgemeente
Charlois. De fondsen die De Katrol in 2012 ondersteund hebben zijn; het Sint Laurensfonds, het
SKAN fonds en Fonds DBL en het VSB fonds
Uitgaven
Personeelskosten
Het kleine verschil in de realisatie van deze post komt door het lager uitvallen van de loonkosten van
het personeel.
Huisvestingskosten
Dankzij bemiddeling van Vestia hebben wij een nieuwe uitvalsbasis kunnen betrekken. De
huisvestingskosten zijn hierdoor hoger uitgevallen dan de voorgaande jaren, maar ook binnen de
beraming van de begroting gebleven.
Organisatiekosten
Dankzij Microsoft en Calanza hebben wij ook op de organisatiekosten een kleine besparing kunnen
maken.
Activiteitkosten
Dankzij onze samenwerking met De Katrol Oostende en de Hogeschool Rotterdam zijn ook deze
kosten binnen de beraming gebleven. Het budget is gebruikt voor attenties voor de gastdocenten en
de aanschaf van De Katrol boeken voor onze studenten.

Reservering
De kosten voor deze post zijn opgelopen vanwege de twee inbraken die De Katrol op haar nieuwe
locatie heeft meegemaakt. Deze onvoorziene tegenvaller heeft een groot beslag gelegd op dit
budget, want De Katrol heeft hierbij duizenden euro’s schade opgelopen. Die door de verzekering
niet gedekt zijn vanwege dagwaarden. De geplande verhuizing en de daarbij horende investering in
de speelotheek zijn wel binnen de begroting gebleven.
Deze realisatie is goedgekeurd door het bestuur en onderzocht door een onafhankelijke accountant.

De Katrol wil bij deze al haar partners bedanken voor het tot stand komen van deze
resultaten en de prettige samenwerking in 2012.
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Deskundigheidsbevordering
Onze ankerfiguren ontvangen van het Trainingscentrum Kor Schippers supervisie. Dit centrum is
gespecialiseerd in de presentiebenadering en het ondersteunen van werkers in achterstandswijken.
Vanuit haar betrokkenheid bij onze organisatie draagt dit centrum ook bij aan methodiekbewaking
en – ontwikkeling. Het trainingscentrum is sinds de start van De Katrol hierbij betrokken geweest.
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