
 

  

Jaarverslag 2011 
Stichting De Katrol  

De Katrol: Leer- en gezinsondersteuning aan huis.                                                                                        

Een overzicht van de resultaten van onze inzet het afgelopen jaar in Rotterdam.   

Stichting De Katrol geeft gratis leerondersteuning aan jonge kinderen uit achterstandswijken in 

Rotterdam Zuid. Door studenten van maatschappelijke studies in te zetten bij de kinderen thuis, 

krijgt leren –en school in het algemeen- een betere plek in het gezin. Vanuit deze positie worden 

ouders betrokken, hebben studenten een boeiende stage en vergroten wij de kansen van de 

kinderen. 
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Voorwoord        
 

 
Het is alweer vier jaar geleden dat wij met volle overtuiging van start zijn gegaan om Rotterdamse 
kinderen kansrijker te maken in hun schoolcarrière.  Extra leer- en gezinsondersteuning aan huis 
vergroot de kansen van de toekomstige dragers van Rotterdam. In het afgelopen jaar hebben wij ons 
extra gericht op Rotterdam-Zuid.  
 
Wij hebben veel inspanningen verricht om ondanks de schaarse middelen onze ambities en 
prestatieafspraken te realiseren. Dit is ons wederom gelukt dankzij diverse fondsen en subsidies. 
Natuurlijk houden wij ons liever bezig met de inhoud, maar ontkomen er niet aan om mee te doen 
met aanbestedingsrondes en offertes uitbrengen. Gezien de financieel zwakke groepen waarvoor wij 
werken en de scholen die het ook niet hebben is het onmogelijk gebleken om deze te laten 
meebetalen. 
 
Ons werk is in het Rotterdamse niet onopgemerkt gebleven en waren wij genomineerd voor de  Suze 
Groeneweg prijs. Dit is een prijs voor initiatieven die gelijke kansen, vrijheden en 
verantwoordelijkheden tussen jongens en meisjes tot zestien jaar in Rotterdam bevorderen. 
In dit verslag kunt u uitgebreid lezen hoe wij ons werk precies uitvoeren en de resultaten van het jaar 
2011. 
 
Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur en team van De Katrol, 
 
 
 
 
 

 
 
Lionel B. Martijn MSUS 
Voorzitter 
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Hoofdstuk 1 De Katrol doelen en werkwijze 
 

Preventief, naast de ouders, voor de kinderen! 
Onze organisatie is vernoemd naar het vernuftige werktuig uit de haven, 
waarmee er met een kleine inspanning een grotere last opgeheven kan 
worden. Dit staat ook symbool voor de inspanning die stichting De Katrol 
levert in het Rotterdamse. Namelijk door middel van de leer- en 
gezinsondersteuning aan huis kansen voor kinderen vergroten.   
De Katrol investeert in een goede start van de schoolloopbaan, voor kinderen 
uit groep 3 en 4 en hun ouders, broertjes en zusjes. Wij zetten ons in voor 
gezinnen waarbij het leren thuis en de onderwijsgerichtheid van ouders 
minder vanzelfsprekend is en het leren dus niet de plek krijgt die het zou 
verdienen. De Katrol slaat hierbij een brug tussen onderwijs en welzijn.  

Door de inzet van een rolmodel (de hbo-student) proberen wij deze kloof te dichten door de 
kinderen en hun ouders op een positieve manier te stimuleren en 
een steuntje in de rug te bieden.  

   
Ontstaan De Katrol 
De Katrol is geïnspireerd op de gelijknamige organisatie, De Katrol, 
die sinds 2002 in Oostende België actief is. Gestart vanuit een 
vrijwillige inzet van de  –huidige- teamleden van De Katrol, hebben 
de initiatiefnemers van De Katrol de beproefde methode uit België gehaald. De werkwijze is in de 
pilotfase (2008-2010) vertaald en doorontwikkeld naar de Rotterdamse context. In 2009 is De Katrol 
bekroond met de L-factor, de lustrumprijs van de Onderwijsraad voor innovatie en kennisdeling.   
 
Nu zijn wij zover dat de methodiek staat als een huis. Een goedkoop, innovatief en waardevol 
Rotterdams instrument met een groot bereik. Onze inzet sluit naadloos aan bij het nieuwe 
Rotterdamse Onderwijsbeleid, zowel Beter Presteren als Ieder Kind wint en ‘the Childrens Zone’. 
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;  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. 
 
Doelen  
De Katrol kent de volgende doelstellingen: 
   - 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. 

 
Missie:  De kansen van kinderen uit groep 3 en 4 (en hun broertjes en zusjes) vergroten door 

te investeren in hun educatieve ontwikkeling in de thuissituatie, waarbij het leren 
thuis een plek krijgt, het leerplezier door middel van positieve stimulering bewaakt 
wordt en de ouderbetrokkenheid vergroot wordt.  
 

Visie:  Ieder kind heeft recht op gelijke onderwijskansen! 
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Doelgroep 
De doelgroep is sociaal kwetsbare gezinnen met jonge basisschool kinderen die opgroeien in een 
achterstandssituatie. Het gaat om gezinnen die behoren tot de risicogroep vroegtijdig schoolverlaten. 
Zij hebben een lage sociale economische status en dienen te voldoen aan één van de volgende 
criteria: 

 laaggeschoolde ouders; 

 Nederlands niet als moedertaal; 

 alleenstaande of werkloze ouders; 

 woonachtig in de deelgemeente Charlois of Feijenoord. 
De Katrol levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van speerpunten uit het Rotterdamse 
onderwijsbeleid. Zij vergroot de kansen van kinderen door leerondersteuning op maat aan te bieden 
in de thuissituatie waarbij de ouders intensief betrokken worden.  

 
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 
leer uren 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 studenten staan onder begeleiding van een teamlid van De Katrol, de zogenaamde ankerfiguur. Zij 
is de contactpersoon voor de ouders, scholen en welzijnsinstellingen uit de wijken waarbinnen zij 
werkt en biedt de gezinnen de sociale ondersteuning aan.  
 
Overzicht samenwerkende scholen 
De Katrol onderhoudt contacten met de diverse scholen binnen de deelgemeente. Hun intern 
begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers of ouderconsulenten leggen het eerste contact met de 
ouders van hun school. Zij kunnen onze ankerfiguren inschakelen en leerlingen uit groep 3 en 4 
aanmelden voor deelname aan De Katrol. 
 

Charlois   Feijenoord  
CBS De Akker   OBS De Blijvliet   
De Klaver Heijplaat  Oranjeschool 
De Globe   De Savorninlohmanschool 
Charloise basisschool De Globetrotter Toermalijn 

    De Globetrotter Afrikaanderplein 

     Da Costa School 

     De Sleutel 

     Groen van Prinsterer 

     Vreewijkschool 
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Hoofdstuk 2 Resultaten 
 
De Katrol heeft 128 gezinnen leer- en gezinsondersteuning aan huis kunnen bieden. 
Wij hebben voor 143 kinderen uit groep 3 en 4 kansen kunnen vergroten. 
Daarnaast hebber er 45 extra kinderen profijt hebben gehad van het programma. 
In totaal hebben er 188 kinderen actief meegedaan aan de leerondersteuning. 
Deze kinderen zijn leerlingen van 25 verschillende Rotterdamse basisscholen. 
 

  
2007 t/m 2008 Charlois en Delfshaven 
2009 t/m 2010  Charlois, Delfshaven en Feijenoord 
2011  Charlois en Feijenoord   
 

Meerwaarde van De Katrol: conclusies uit onderzoek 

In 2009 is er een onafhankelijk kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de Hogeschool 

Rotterdam, waarin de meerwaarde en effectiviteit van de dienstverlening van de 

Katrol is onderzocht. De conclusie uit dit onderzoek luidt, samengevat (zie L. Le Sage, 

Kwaliteitsonderzoek Leerondersteuning aan huis, 2009): 

‘De Katrol heeft positieve effecten op deelaspecten van leercultuur: leerhouding en –

gedrag van het kind, en houding en gedrag van ouders ten aanzien van het leren thuis; 

zowel ouders als kinderen zijn meer actief en betrokken bij het leren thuis, en ouders op 

een meer positieve wijze. De meerwaarde van De Katrol ten opzichte van de school lijkt 

te bestaan in het samengaan van enkele factoren. Het aanbod van De Katrol is 

kortdurend en geldt als ondersteuning. Twee keer per week individuele ondersteuning 

voor het kind is een aanbod dat vanuit de school niet zondermeer verzorgd kan 

worden. Het gaat om een intensieve vorm van maatwerk. 

 

Dat die ondersteuning thuis is maakt het toegankelijk voor ouders, en stelt De Katrol in 

staat ouders te bereiken die niet naar ouderkamers komen of andere initiatieven van 

de school om ouderbetrokkenheid te vergroten. Het betrekken van de ouders bij de 

leerontwikkeling van het kind is daarnaast een derde reden om de ondersteuning van 

De Katrol een meerwaarde toe te kennen: De Katrol slaagt erin om de betrokkenheid 

van ouders bij het leren van het kind te vergroten, juist door een tijd lang regelmatig 

thuis te komen. 

 De meerwaarde van De Katrol bestaat daarnaast  in de mogelijkheid sociale 

ondersteuning aan het gezin te bieden of door te verwijzen naar andere instellingen 

voor hulp of ondersteuning. Dit maakt dat De Katrol op indirecte wijze ook bijdraagt 

aan een brede en op vroegtijdige signalering gerichte aanpak.’ 
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kinderen die
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leerondersteuning

Reacties op de 

ondersteuning vanuit  

De Katrol:  

 

                  ~Marjan van Eijck 

    Intern begeleider Blijvliet 

“Veel van onze kinderen 

komen uit culturen waar 

school en thuis gescheiden 

werelden zijn. Met hulp van  

De Katrol wordt een plekje 

gecreëerd waar kinderen 

huiswerk kunnen maken en 

leren ouders hoe ze kinderen 

kunnen helpen. Kinderen 

maken daardoor een sprong. 

Ineens halen zij wél een boek 

uit de bibliotheek en lezen zij 

thuis met plezier. Ouders 

zeggen dat ze ook leren van de 

ondersteuning!” 

                  ~Nadieh de Groot 

                   stagiair De Katrol 

 

“Ik loop nu zeven weken stage 

bij De Katrol en ik bied 

leerondersteuning aan, aan 

een meisje uit Kaapverdië. Zij is 

acht jaar en woont nu twee 

jaar in Nederland. Ze heeft 

moeite met lezen en ik probeer 

haar hier zo goed mogelijk 

mee te helpen. Vaak lezen we 

samen een boek of spelen we 

een leerzaam spelletje. Ze is 

gek op het spel lettersoep!  

Dit is een soort scrabble en 

vergroot dan ook haar 

woordenschat. De stage die De 

Katrol biedt is ontzettend leuk 

en leerzaam, voor zowel mij als 

voor het gezin!” 
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Resultaten per deelgemeente 

De Katrol is dit jaar actief geweest binnen de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Om een goed 

beeld te geven over de resultaten die wij geboekt hebben met onze inzet op Zuid vindt u 

onderstaand per deelgemeente een verdere uitwerking. 

          

 

 

  

Deelgemeente Charlois Deelgemeente Feijenoord

aantal aantal

Afrikaanderwijk 1 * Afrikaanderwijk 18

Bloemhof 6 * Bloemhof 16

Carnisse 2 Feijenoord 10

Hillesluis 1 Hillesluis 30

Oud-Charlois 11 Katendrecht 2

Oude Westen 1 * Vreewijk 4

Tarwewijk 26

* kinderen wonend in wi jken in Fei jenoord of West zi jn doorverwezen vanuit Charloise bas isscholen

wonend in de wijken wonend in de wijken

Deelgemeente Charlois 

In totaal hebben wij 48 

gezinnen leerondersteuning 

aan kunnen bieden. Daarvan 

zijn er zeven alleenstaande 

ouder.  

Er zijn in deze gezinnen 100 

kinderen onder de 18 jaar.  

Wij hebben hier 54 kinderen 

uit groep 3 of 4 kunnen 

bereiken.  

In totaal hebben er 66 

kinderen actief deelgenomen 

aan de geboden 

leerondersteuning. 

Deelgemeente Feijenoord 

In totaal hebben wij aan 80 

gezinnen leerondersteuning aan 

kunnen bieden. Tien daarvan 

zijn alleenstaande ouder. 

Er zijn in deze gezinnen 212 

kinderen onder de 18 jaar. 

Wij hebben hier 89 kinderen uit 

groep 3 of 4 kunnen bereiken. 

 

In totaal hebben er 122 

kinderen actief deelgenomen 

aan de geboden 

leerondersteuning. 
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                                                                     Foto ondersteuningsmoment student 

Doorverwijzingen uit Charlois

aantal

Charloise Basisschool 11 9 IB 2 zel fmelders

Cosmicus 2 2 zel fmelders

De Akker 12 12 directie/IB/SMW

De Globe 14 7 IB 7 zel fmelders

De Klaver Carnisse 2 2 zel fmelders

De Sleutel * 1 SMW

De Wissel * 1 1 zel fmelder

Elout van Soeterwoude 2 2 zel fmelders

Oranjeschool * 3 2 IB 1 zel fmelder

* kinderen doorverwezen vanuit scholen in Fei jenoord zi jn woonachtig in Charlois

via de volgende scholen doorverwijzing

Doorverwijzingen vanuit Feijenoord

aantal

De Blijvliet 14 13 IB 1 zel fmelder

De Bloemhof 2 1 zel fmelder 1 Bureau Frontl i jn

De Bogerman 1 1 zel fmelder

Da Costa school 6 6 IB

De Globetrotter 5 2 IB 3 zel fmelders

De Globetrotter, Toermalijn 8 5 IB 1 OC 1 leerkracht 1 zel fmelder

De Pijler 1 1 zel fmelder

De Piramide 4 4 zel fmelders

De Savornin Lohmansschool 13 11 IB 2 zel fmelders

De Sleutel 1 1 zel fmelder

De Taalfontein 1 1 zel fmelder

De Wissel 3 3 zel fmelders

Groen van Prinsterer 3 3 SMW

Nelson Mandelaschool 1 1 zel fmelder

Oranjeschool 13 12 IB 1 zel fmelder

Theresiaschool 1 1 IB van de vorige school

Vreewijkschool 3 2 IB 1 zel fmelder op advies  van de IB'er

via de volgende scholen doorverwijzing
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Gezinsondersteuning 

De Ankerfiguren van De Katrol zijn een vertrouwensfiguur voor de ouders. Zij hebben het eerste en 

laatste contact met hen en hebben – los van de leerondersteuning van de student- gemiddeld vijf 

gesprekken met de ouder(s) van de kinderen. Het kennismakingsgesprek, waarbij de Ankerfiguur De 

Katrol voorstelt aan de ouders en vraagt of zij hieraan mee willen doen. De opstart, wanneer de 

studenten en het gezin aan elkaar voorgesteld worden. Twee tussen evaluaties en een eindevaluatie. 

Naast het verloop van de leerondersteuning, de aandachtsgebieden voor de ouders met betrekking 

tot leercultuur en contacten met school, worden hier ook andere dingen besproken.   

 

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. 

Ouders worden aangesproken op hun opvoedverantwoordelijkheden  en –mogelijkheden. 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.  

Dit gebeurd meestal op vraag van de ouders zelf en in mindere mate wordt het bespreekbaar 

gemaakt aan de hand van signalen van de studenten. Dankzij de relationele opbouw van de 

teamleden is het mogelijk om ook hier aandacht aan te besteden en vinger aan de pols te houden.  

Bij ongeveer 20% van de deelnemende gezinnen worden er door de Ankerfiguren meer dan vijf 

gesprekken gevoerd en is er dus meer nodig dan alleen leerondersteuning aan huis. 

 

Resultaten 

Dankzij ondersteuning vanuit het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam hebben wij een gezin kunnen  

ondersteunen bij het voorkomen van een huisuitzetting. Met deze alleenstaande vader gaat het 

dankzij een kleine gift van het Fonds goed, evenals met zijn kinderen. 

Meer Rotterdamse kinderen hebben hun gratis lidmaatschap bij de bibliotheek aangevraagd en 

bezoeken samen met hun ouders de bibliotheek om leesmateriaal voor thuis te lenen.  Mede 

doordat het bezoek aan de bibliotheek een onderdeel is van de stage van onze studenten.  

Doorverwijzingen 
De Katrol heeft in 2011 actief doorverwezen naar de volgende organisaties; 
   - Student Plus 
   - Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)    
  - stichting LOV (Leer en Ontmoetingsplaats voor Vrouwen) 
   - stichting Avanço 
   - woon Maatschappelijk werk (woonMW) 
   - Centrum voor Jeugd en Gezin 
  - Centrum voor Dienstverlening (CVD) Gilde 
   - stichting Arosa 
  - huisarts (voor doorverwijzing o.a. naar een psycholoog) 
  - Formulieren team 
  - CIL (Centraal Inburgering Loket, tegenwoordig Taalplein) 
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En verder: 
Stichting De Katrol is klaar voor het nieuwe werken! 
Ons team van Stichting De Katrol is klaar voor het nieuwe werken. Sinds kort werken wij met 
Microsoft Office 365. Met deze oplossing is samenwerken erg makkelijk en is er overal toegang tot e-
mail, webvergaderingen, documenten en agenda’s. Daarnaast heeft De Katrol nu haar eigen, op maat 
gemaakte back-office systeem wat een grote efficiëntie en professionaliseringsslag voor onze 
organisatie betekent. Stichting De Katrol is nu de allerkleinste organisatie in Nederland waarvoor  
Microsoft een oplossing op maat heeft gemaakt. 
  In kader van het Europees jaar van de vrijwilliger heeft Microsoft het mogelijk gemaakt om te 
kunnen werken met dit nieuwe programma. Medewerkers van Microsoft Nederland samen met 
Calanza hebben tijd besteed aan het ontwikkelen van een op maat gemaakt programma voor De 
Katrol en een back-office systeem. Ook maakt Microsoft het mogelijk dat De Katrol de komende vijf 
jaar licenties hiervoor heeft. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. Goedkoper, efficiënter,  duurzamer 
en overal online. Microsoft en Calanza bedankt! 
  

De Katrol Rotterdam en De Katrol Oostende 
2011 is ook het jaar dat de bedenker en oprichter van De Katrol, de heer Jean-Pierre Markey zijn 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ten ere van zijn afscheid heeft de HOWEST ( hogeschool 
van West Vlaanderen) een studiedag gegeven met de titel:  “Kort op de bal”. Over de preventieve 
kracht en de effectiviteit van ambulante opvoedingsondersteunende projecten voor kwetsbare 
groepen. Waar diverse sprekers, waaronder Jos van der Lans een toelichting gaven op het project De 
Katrol. Jean-Pierre Markey blijft zich –ook na zijn 65ste- achter de schermen inzetten voor de 
methodische versterking van de diverse Katrolwerkingen in binnen- en buitenland. 

 De internationale Tweedaagse van De Katrol 
Jaarlijks wordt er vanuit De Katrol Oostende een tweedaagse georganiseerd waarbij alle 
Ankerfiguren vanuit de verschillende steden bij elkaar komen voor werkoverleg, 
kwaliteitsverbeteringen en methodische verdieping. Naast de Ankerfiguren vanuit Oostende, 
Brugge, Gent, Brussel, Gistel, Ieper, Kortrijk, Menen, Middelkerke, Oudenburg, Vleteren, 
Wetteren en Zottegem, waren de Rotterdamse Ankefiguren natuurlijk ook aanwezig op deze 
belangrijke en zeer prettige bijeenkomst onder gelijkgestemden.  

 
De samenwerking Hogeschool Rotterdam en De Katrol 
In de samenwerking is ook dit jaar geïnvesteerd. De convenantafspraken voor onze samenwerking 
zijn ook dit jaar verstevigd en voor onbepaalde tijd, met jaarlijkse bijstelling, vastgelegd.  Zo draagt 
de Hogeschool Rotterdam in natura bij aan de print- en- eventueel- koffiekosten en kunnen de 
teamleden als gastdocent gebruik maken van alle faciliteiten. De lessen aan onze studenten vinden 
voornamelijk plaats op de locatie Dijkzigt en wij hebben de mogelijkheid om lokalen hiervoor te 
reserveren. Ook heeft De Katrol een eigen postvakje op de hogeschool. 

 Cursus ondernemerschap in de WMO, Movisie en Transfergroep Hogeschool Rotterdam 
De Hogeschool Rotterdam heeft De Katrol aangeboden om deel te nemen aan een cursus 
waarbij innovatiemanagement en de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) centraal 
staan. De coördinator heeft deze cursus gevolgd en hieruit geleerd dat De Katrol ‘WMO-
proof’ is en aansluit bij het ‘Welzijnswerk nieuwe stijl’.   

 KSCC 
Ook neemt de Hogeschool Rotterdam de kosten voor de exposuretrainingen van het KSCC    
(het Kor Schippers centrum) voor onze studenten voor haar rekening. Het KSCC is 
gespecialiseerd in de Presentietheorie en ondersteuning van mensen die betrokken zijn bij 
kwetsbare stadsdelen. 

 Studenten 
In totaal hebben er zich dit jaar 124 studenten van de Hogeschool Rotterdam ingezet als 
stagiaires bij De Katrol.  
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17 oktober spaghetti-avond en donatie Glazen Huis 
De Katrol heeft zich sinds 2007 aangesloten bij het NPM (Nederlands Platform Milleniumdoelen). De 
Katrol is tenslotte ook ontstaan op vanuit getuigenissen van ouders die op 17 oktober (werelddag 
van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting) 2001 in Oostende vertelden een betere 
toekomst voor hun kinderen te willen. Jaarlijks organiseert De Katrol in samenwerking met 
VanHarteResto, Pameijer en de Hogeschool Rotterdam een spaghetti-avond. Dit is een 
benefietavond waarbij de millenniumdoelen een belangrijke rol spelen. Het geld dat hiermee is 
ingezameld hebben wij dit jaar gedoneerd aan het Glazen Huis van 3fm. Hun thema dit jaar was ‘This 
one’s for mama’: help een moeder, red een gezin.  

 Donatie Voedselbank 
Uit een eerdere spaghettiavond hebben wij een schilderij ontvangen van Ans Markus dat zij 
speciaal heeft gemaakt en gesigneerd voor 17 oktober 2009 ‘wereldarmoededag’. Dit 
schilderij hebben wij dit jaar gedoneerd aan de Voedselbank. Zij zullen dit veilen tijdens hun 
jaarlijkse benefietavond. De opbrengsten daarvan gaan volledig naar de Voedselbank. Omdat 
veel Katrolgezinnen van de Voedselbank gebruik maken leek ons dit een goede bestemming. 

 

De Grote Slag 2011 
In het kader van duurzaamheid heeft onze stichting een donatie ontvangen vanuit het RCI 
(Rotterdam Climate Initiative). Dit prijzengeld wordt geïnvesteerd in onze toekomstige speelotheek. 
Studenten kunnen vanuit de spelotheek educatieve en leuke spellen meenemen naar de gezinnen. 
 

Nominatie Suze Groenewegprijs 2011 
Dit is een Rotterdamse emancipatie prijs van de gemeente om ‘roldoorbrekend opvoeden’ te 
stimuleren. Deze prijs wordt tweejaarlijks op de Internationale vrouwendag, 8 maart, uitgereikt aan 
onderwijsinstellingen of organisaties die roldoorbrekende initiatieven ontwikkelen voor de 
opvoeding. Als de organisatie gelijke kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden tussen jongens en 
meisjes tot zestien jaar in Rotterdam bevordert, kan deze genomineerd worden. Onze stichting was 
één van de negen genomineerden voor de Suze Groenewegprijs 2011. 
 

Presentaties 
De Katrol heeft diverse presentaties gehouden over onze bijzondere 
werkwijze en de meerwaarde daarvan. Zo hebben wij aan de OECD 
(Organisation for Economic Cooperation and Development) een 
presentatie mogen geven in het kader van Improving Equity in 
Education (het verbeteren van kansgelijkheid in het onderwijs) over 
het belang van het leren thuis en de onderwijsgerichtheid van ouders. 
 
In het kader van de Kwaliteitssprong op Zuid en het Nationaal 
Programma Kwaliteitssprong op Zuid hebben wij Emile Roemer 
(Kamerlid en fractievoorzitter SP) op bezoek gehad. 
 

Beleidsplan 2011-2014 
Uit het beleidsplan hebben wij veel voornemens gerealiseerd 
waaronder de beginfase van de Speelotheek.  
Het lessenpakket voor onze studenten is afgerond. 
Onze interne communicatie is verbeterd door middel van Microsoft 365.  
Er is een onderzoeksopzet opgesteld waarmee de langetermijn effecten van 
het programma van De Katrol te monitoren. Het betreft hier een samenwerking 
van onderzoekers afkomstig van de beiden hogescholen in Rotterdam; 
InHolland en de Hogeschool Rotterdam. 
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Hoofdstuk 3 vooruitblik 2012 
 
2012 is het 1e  lustrumjaar van De Katrol,  in september 2012 draaien wij ons vijfde werkjaar. Hierbij 
zullen wij dan ook stil staan. Daarnaast verhuist De Katrol –wegens succes en uitbreiding- naar een 
nieuwe locatie. In dit nieuwe jaar zullen wij vanaf een centrale plek op Zuid (nabij metro Rijnhaven) 
onze werkzaamheden voortzetten. 
 
Verder zal De Katrol in 2012 nog meer kinderen kunnen gaan ondersteunen dan voorheen.  In 
Charlois zullen wij 125 trajecten verzorgen. In deze deelgemeente zullen per januari 3 Ankerfiguren 
werkzaam zijn.  
 
In de deelgemeente Feijenoord zullen wij onze werkzaamheden voortzetten. Hier zullen wij voor 30 
trajecten gaan zorgen, waarbij er één Ankerfiguur geïnstalleerd wordt om dit te realiseren. 
Beide deelgemeenten continueren De Katrol dus in hun gebied, waarbij Charlois de capaciteit zal 
intensiveren. Ons werkgebied is hiermee uitgebreid naar Pendrecht en Zuidwijk (Charlois Zuid). 
 
Wegens bezuinigingen zal de dienst JOS (Jeugd Onderwijs en Samenleving, gemeente Rotterdam) 
onze stichting niet langer met subsidie ondersteunen. Dankzij betrokken fondsen is deze klap echter 
opgevangen en zijn wij dankbaar om ons werk voort te kunnen zetten. 
 
Daarnaast hopen wij te kunnen starten met het onderzoek naar de langere termijn  effecten van ons 
programma. Deze aanvraag is ingediend bij stichting Kinderpostzegels Nederland en wij hopen er in 
het nieuwe schooljaar (2012-2013) mee te kunnen starten. 
 
Ook onze speelotheek in opbouw wordt dit jaar geopend naar fase 2, waarbij ouders die deelnemen 
aan De Katrol wekelijks materialen en boeken kunnen lenen voor thuis. Tot op heden hebben onze 
studenten deze materialen meegenomen. Fase 3, waarbij buurtbewoners langs kunnen komen voor 
materialen, zullen wij verder naartoe blijven werken. 
 
Door de uitbreidingen in Charlois zal ook het team van De Katrol uitbreiden. In 2012 zullen er 
werkzaam zijn; één coördinator en vier Ankerfiguren. Hiermee zullen wij een tachtigtal studenten 
begeleiden die op hun beurt 155 gezinnen leerondersteuning aan huis zullen aanbieden. 
 
Kortom 2012 beloofd een leerrijk en uitdagend nieuw jaar te worden. 
Graag tot ziens op Zuid! 
 
Ons nieuwe adres: 
Stichting De Katrol 
Brede Hilledijk 86 a 
3072 KK Rotterdam 
 
Tel. 010-2291910 
 
www.dekatrol.nl 
e. info@dekatrol.nl        
 

 
 

 

http://www.dekatrol.nl/
mailto:info@dekatrol.nl
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Hoofdstuk 4 financiën 

 
Realisatie 2011 

 

Toelichting realisatie 

 

Inkomsten 
Totaal inkomsten: € 219.885,= 

Vanuit de gemeente Rotterdam hebben wij dit jaar kunnen rekenen op subsidies vanuit het JOS 

(gemeente Rotterdam, Jeugd Onderwijs en Samenleving) en van subsidies vanuit de Deelgemeenten 

Charlois en Feijenoord. 

De fondsen die De Katrol in 2011 ondersteund hebben zijn;  

  SKAN fonds en Fonds DBL    

  VSB fonds      
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  Stichting Kinderpostzegels Nederland 

 Sint Laurens Fonds 

  Stichting Snickers-de Bruijn 

Uitgaven 
Totaal uitgaven: € 215.233,= 

Personeelskosten 

Het kleine verschil in de realisatie van deze post komt door het lager uitvallen van de loonkosten van 

het personeel.  

Huisvestingkosten 

Dankzij bemiddeling van Woonstad hebben wij een kantoorpand voor een hele schappelijke prijs 

kunnen betrekken. Hierdoor liggen de kosten van de huisvesting ook laag. 

Organisatiekosten 

Deze zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voornamelijk doordat de boekhouding dit jaar is 

geprofessionaliseerd en meer heeft gekost dan in eerste instantie beraamd. Ook het PR budget is 

hoger uitgevallen. Met name de verspreiding van het jaarverslag, het beleidsplan 2011-2014 en de 

CMS tool voor het hosten van de website hebben meer gekost dan van te voren gedacht. De overige 

posten zijn binnen het budget gebleven. 

Activiteitkosten 

Dankzij onze samenwerking met De Katrol Oostende en de Hogeschool Rotterdam hebben wij weinig 

kosten hoeven maken. Het budget is gebruikt voor attenties voor onze gastdocenten die een les 

kwamen verzorgen, een kleine attentie voor samenwerkende basisscholen die studenten hebben 

ontvangen voor een gastles en voor een Sinterklaasviering bij ons op kantoor. 

Deskundigheidsbevordering 

Sinds de start van De Katrol ontvangen wij vanuit het Kor Schippers instituut (KSCC) een 

supervisietraject voor onze teamleden. Voornamelijk vanuit methodiekontwikkeling en vanuit de 

presentietheorie, waarin dit centrum gespecialiseerd is. 

Reserveringen 

De kosten die hierin zijn gemaakt zijn ook lager uitgevallen. De meeste kosten zijn gemaakt voor de 

ontwikkeling van de speelotheek. Denk hierbij aan spel- en leesmateriaal. 

Deze realisatie is goedgekeurd door het bestuur en onderzocht door een onafhankelijke accountant. 
 

 

     
 

De Katrol wordt medemogelijk gemaakt dankzij de steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland, het VSB fonds,  
het Sint Laurensfonds, SKANfonds, fonds DBL en de Snickers-de-Bruijn stichting 

 


