Wij zijn een jonge, dynamische en ondernemende non-profit
organisatie op zoek naar versterking!
De Katrol is een stichting die in Rotterdam gratis leer- en gezinsondersteuning aan huis biedt
voor kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisschool die opgroeien in een
achterstandssituatie. Dit zijn, onder andere, kinderen met laaggeschoolde en/of, geen of
gebrekkig Nederlandssprekende ouders, kinderen van alleenstaande ouders en uit gezinnen
die moeten rondkomen van een inkomen op of onder het sociaal minimum.
De Katrol wil deze 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. Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken!
En dat doet De Katrol door onderwijs als hefboom in te zetten, preventief, naast de ouder(s)
samen voor de kinderen.
Het team van De Katrol, op dit moment vier vrouw sterk, verzorgt de leer- en
gezinsondersteuning op maat aan ten minste 120 gezinnen per jaar in Rotterdam Zuid. Dit
doen zij in nauwe samenwerking met jaarlijks gemiddeld 60 hbo-studenten, waarmee zij
tegelijkertijd investeren in de kennis en kunde van die studenten, niet alleen wat betreft de
ondersteuning van gezinnen, maar ook wat betreft achterstandsituaties in het algemeen. In
onze Speel-o-theek leuk leren 010 werken we samen met vrijwilligers uit de buurt aan het
bevorderen van spelend lerentalentontwikkeling en van ouderbetrokkenheid.

2022 wordt een jubileumjaar waarin wij stil staan bij onze oprichting in Rotterdam 15 jaar
geleden. In die 15 jaar hebben wij kansen vergroot van ongeveer 2210 kinderen van
ongeveer 1350 gezinnen. Samen met 900 Rotterdamse studenten hebben we gewerkt aan een
sterkere stad, en daarmee bijgedragen aan de ontwikkeling van deze sociaal werkers van nu
en die van de toekomst.
Onze inzet is effectief, bleek eerder uit onderzoek. De tevredenheid van deelnemers en
doorverwijzende scholen is hoog. Wij zijn onderscheiden met prijzen. In 2009 ontvingen wij
de L(eer)Factor van de jubileerde Onderwijsraad, een prijs rond kennisdeling en innovatie. In
2014 sleepten wij de Publieksprijs van de RET Aardig Onderweg Award binnen.
Wij hopen met de juiste partners (DOCK, Thuis op straat, diverse hogescholen, basisscholen
en fondsen zoals het Sint Laurensfonds), ons werk in Rotterdam voor de komende jaren veilig
te stellen in de nieuwe aanbesteding van 2022. Door op landelijk niveau aan te sluiten bij een
grote groep ‘verschilmakers’, zoals de Alliantie Kinderarmoede, willen wij meer betekenen
voor het ontwikkelen van talenten van kinderen en het bevorderen van zelfredzaamheid van
ouders, kortom voor een kansrijkere jeugd.

Wat de toekomst ons gaat brengen? We gaan het meemaken, wij pakken door! Gaat u ons
hierbij helpen?

Wij zijn op zoek naar een secretaris van het bestuur
De Katrol heeft een onbezoldigd bestuur dat gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid heeft
voor de stichting en dat functioneert volgens het toezichthoudend bestuursmodel. Het bestuur
bestaat nu uit drie leden. Het bestuur en de directeur vergaderen ongeveer zes tot acht keer
per jaar. In het bestuur zijn op dit moment twee vacatures en op termijn drie: een algemeen
lid en een secretaris. Voor de balans in de samenstelling van het bestuur zijn wij het liefst op
zoek naar vrouwelijke leden, maar discrimineren wij niet.
Als secretaris ondersteunt u de directeur bij het redigeren van beleidsstukken. Ook de
officiële correspondentie van het bestuur met partners bereidt u gezamenlijk met de directeur
voor. De notulen van de bestuursvergaderingen worden opgesteld door de directeur, maar
indien nodig door u aangevuld voordat deze worden voorgelegd aan het bestuur.

Bent u de secretaris
•
•
•
•
•
•
•
•

Die grote betrokkenheid heeft met het doel en de doelgroep van De Katrol en wil
meewerken aan het vergroten van kansen,
Met een groot Rotterdams netwerk (onderwijs/gemeente),
Die ambassadeur wil zijn voor de stichting,
Die beschikt over goede, met name schriftelijke taalvaardigheid, graag met taal bezig
is en die het leuk vindt om te redigeren,
Die (bij voorkeur) kennis en ervaring heeft met het opstellen van beleidsstukken,
Die kennis heeft van het (Rotterdamse) onderwijs- en welzijnsveld of bereid is zich
daarin te verdiepen,
Die belangstelling heeft voor sociaal ondernemen en zich daarvoor wil inzetten,
En als sociaal ondernemen wil meewerken aan het verder verankeren en uitbreiden
van het werk van De Katrol en daarmee aan het wegwerken van achterstand en
ongelijkheid?

Neem dan contact met ons op via www.dekatrol.nl
Op deze website vindt u de statuten en het bestuurs- en directiereglement en andere
informatie over De Katrol. U kunt ook contact opnemen met de directeur, Sandra Pardoel,
sandra@dekatrol.nl of 06-29425010.

