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Voorwoord 

 

Voor u liggen de resultaten van het derde werkjaar van stichting De Katrol. Hierin vind u een korte 

beschrijving van onze inzet in 2010. Dit is tevens het jaar waarin de pilotfase van onze stichting 

afgerond is en De Katrol zich opmaakt voor de voortzetting van het project De Katrol; leer- en 

gezinsondersteuning aan huis. Doordat de resultaten van deze pilotfase uitvoerig beschreven zijn in 

het pilotverslag 2008-2010 is er gekozen voor een summiere beschrijving van de resultaten van 2010. 

Deze zijn te lezen in dit korte verslag. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we u graag naar het 

pilotverslag. Mocht u na aanleiding van dit verslag vragen hebben of belangstelling hebben voor het 

pilotverslag, neem dan contact op met de coördinator van De Katrol. 

S. Pardoel coördinator De Katrol   

e.sandra@dekatrol.nl   

t. 06-29425010  

mailto:sandra@dekatrol.nl


 
3 

Wat is de Katrol 
De Katrol wil kansen vergroten van jonge kinderen en gezinnen in achterstandssituatie. Dit doet De 

Katrol door het aanbieden van leer- en gezinsondersteuning aan huis. In 2010 zijn wij actief geweest 

in de deelgemeente Charlois (in de wijken Carnisse, Tarwewijk en Heijplaat), de deelgemeente 

Delfshaven (in de wijken Delftshaven, Schiemond en Tussendijken) en de deelgemeente Feijenoord 

(in de wijken Hillesluis, Bloemhof en Afrikaanderwijk). 

 De Katrol heeft tot doel: 

a) leerondersteuning bieden aan kinderen in achterstandssituaties;   

b) een leercultuur ontwikkelen binnen de gezinnen.  

Nevendoel van het project is om studenten kennis te laten nemen van de dagelijkse praktijk van 

gezinnen in achterstandssituaties. 

De Katrol richt zich op kinderen die in groep 3 en 4 zitten van de basisschool. Twee keer per week, 
gedurende drie maanden, geven hogerejaars Hbo-studenten maatschappelijk werk, pedagogiek, 
sociaal pedagogische hulpverlening, culturele en maatschappelijke vorming, hulp in lezen en 
rekenen. De student organiseert rustmomenten en structuur in de naschoolse tijd en bespreekt ook 
het belang daarvan met de ouders.  
De leerondersteuning vindt plaats aan huis. In de praktijk blijkt ook dat de andere kinderen uit het 
gezin aanschuiven. Zo ondersteunt een student ouders bij het leren van hun kinderen en wordt een 
leercultuur thuis ontwikkeld. Door de vraag van ouders te verhelderen in gesprekken en door 
wekelijks 'aanwezig' te zijn in het gezin, werkt een student aan de empowerment van de ouders 
volgens de presentiemethode. De ondersteuning van deze zelfredzaamheid vindt plaats in aansluiting 
op het werk met kinderen (en ouders) in de scholen.  
 
De school polst de belangstelling voor leerondersteuning bij de ouders van de kinderen in 
achterstandsituaties. Als ouders er positief tegenover staan, schakelt de school de zogenoemde 
ankerfiguur in. De ankerfiguur is een professionele en ervaren hulpverlener, in dienst van de Katrol, 
die in de wijk van de school werkt. De ankerfiguur gaat het gesprek met de ouders aan en stelt vast 
of voorwaarden voor leerondersteuning binnen het gezin aanwezig zijn. De gezinnen moeten 
voldoen aan een van de volgende criteria: Nederlands is niet de thuistaal, ouders zijn laaggeschoold, 
ouder is alleenstaand, werkloos of heeft een laag inkomen Vervolgens selecteert de ankerfiguur een 
student en stelt deze twee partijen aan elkaar voor.  
 

Resultaten 
De Katrol heeft 135 gezinnen leer- en gezinsondersteuning aan huis kunnen bieden! 

Wij hebben voor 153 kinderen uit groep 3 en 4 kansen kunnen vergroten! 

Daarnaast hebber er 52 extra kinderen profijt hebben gehad van het programma! 

In totaal hebben er 205 kinderen actief meegedaan aan de leerondersteuning! 

 

Dit betekend dat Er zijn 228 trajecten leerondersteuning (van 3 maanden) uitgevoerd door 3 

teamleden, en 59 enthousiaste studenten vanuit de sociale opleidingen MWD, SPH en Pedagogiek 

van de Hogeschool Rotterdam. 
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Resultaten per deelgemeente 
 

 

 

Deelgemeente Charlois 

In de deelgemeente Charlois hebben we 47 verschillende gezinnen kunnen ondersteunen. In deze 

gezinnen leefden er in totaal 106 kinderen onder de 18 jaar. 

 

Uit groep 3 en 4 –onze doelgroep- hebben we 56 kinderen de leerondersteuning aan kunnen bieden. 

Het totaal aantal kinderen die actief hebben meegedaan aan de leerondersteuning bedroeg 69. Dit 

betekend dat er 13 extra kinderen ook profijt hebben gehad van het leren leren thuis. 

 

In Charlois wordt samengewerkt met de volgende basisscholen: de Globe (Tarwewijk), De Klaver (Heijplaat en Carnisse) en 

de Kameleon (Carnisse). 

 

Achtergronden gezinnen uit Charlois: 

Afrikaans (3), Bosnisch (2), Braziliaans (1), Duits (1), Eritrees (1), Guinees (1), Indonesisch (1), 

Kaapverdiaans (2), Marokkaans (11), Nederlands (1), Pakistaans (1), Somalisch (1), Surinaams (1), 

Turks (20). 

Deelgemeente Delfshaven 

In Rotterdam West hebben er 40 verschillende gezinnen deelgenomen aan De Katrol. Acht hiervan 

waren alleenstaande ouders. In totaal betrof het aantal kinderen onder de 18 jaar in deze gezinnen 

115. 

Het aantal kinderen uit groep 3 en 4 die we met De Katrol hebben bereikt betrof 44. In totaal 

hebben er 67 kinderen actief meegedaan aan de leerondersteuning. Het gaat hier om broertjes of 

zusjes die aanschuiven als de studenten met de kinderen uit groep 3 of 4 werken. Dit houdt in dat er 

23 extra kinderen bereikt zijn door middel van de leerondersteuning. 

Charlois 47 Delfshaven 40 Feijenoord 48

* Carnisse 3 * Bospolder 12 * Afrikaanderwijk 21

* Heijplaat 1 * Delfshaven 7 * Bloemhof 14

* Tarwewijk 27 * Middelland 5 * Feijenoord 1

* Oud-Charlois 16 * Nieuwe Westen 3 * Hillesluis 9

* Schiemond 10 * Katendrecht 1

* Tussendijken 3 * Kop van Zuid 1

* Oud-Charlois 1

Charlois

scholen waar de kinderen op zitten aantal

* Basisschool Cosmicus (Charlois) 2 zelfmelders

* OBS De Globe (Tarwewijk) 28 20 IB 8 zelfmelders

* OBS De Kameleon (Carnisse) 2 1 IB 1 zelmelder

* OBS De Klaver-Heijplaat (Heijplaat) 1 IB

* OIBS Charlois (Charlois) 14 12 IB 2 zelfmelders

verwijzing?
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In de deelgemeente Delfshaven wordt samengewerkt met: OBS Delfshaven (Delfshaven), de dr. J. Woltjerschool 
(Bospolder) en de H.J. van Wijlenschool (Nieuwe Westen). 
 
Achtergronden gezinnen uit Delfshaven: 
Afrikaans (1), Antilliaans (1), Colombiaans (1), Dominicaans (1), Guinees (1), Hindoestaans (1), 
Irritrees (2), Kaapverdiaans (3), Marokkaans (18), Sierra Leoons (1), Surinaams (3), Turks (7).   
 

Deelgemeente Feijenoord 

Er zijn 48 verschillende gezinnen uit Feijenoord die deel hebben genomen aan De Katrol. Drie 

hiervan betroffen alleenstaanden ouderschappen. Het aantal kinderen in deze gezinnen onder de 18 

jaar bedroeg 118 kinderen. 

53 kinderen die deel hebben genomen aan leerondersteuning zijn afkomstig uit groep 3 en 4. 

Maar in totaal hebben er 69 kinderen actief mee gedaan aan de leerondersteuning. Dit zijn de 

broertjes of zusjes die aanschuiven. Dit houdt in dat er 16 kinderen extra profijt hebben gehad van de 

leerondersteuning. 

 
 
In Feijenoord wordt er samengewerkt met de volgende scholen; de Oranjeschool (Bloemhof), De Globetrotter Toermalijn 
(Afrikaanderwijk), De Savorninlohmanschool (Hillesluis) en OBS Blijvliet (Hillesluis). 
 
Achtergronden gezinnen uit Feijenoord: 
Antilliaans (1), Chinees (1), Dominicaans (1), Indiaas (1), Kaapverdiaans (1), Marokkaans (15), 
Nederlands (3), Nigeriaans (1),  Pakistaans (2), Somalisch (1), Surinaams (4), Turks (17). 

 
 
 
 
 

Delfshaven

scholen waar de kinderen op zitten aantal

* De Nicolaasschool 1 1 AMW Humanitas

* Dr. J. Woltjerschool 14 9 IB 4 OC 1 zelfmelder

* H.J. van Wijlenschool 2 2 IB

* Mariaschool 1 zelfmelder

* OBS De Boog 7 2 SMW 5 zelfmelders

* OBS Delfshaven 11 4 IB 6 OC 1 AMW Humanitas

* Shri Saraswatie school 1 zelfmelder

* Valentijnschool 3 3 zelfmelders

verwijzing?

Feijenoord

scholen waar de kinderen op zitten aantal

* CBS De Akker 1 zelfmelder

* De Oranjeschool 11 IB

* De Savorninlohmanschool 8 8 IB

* OBS Blijvliet 7 7 IB

* OBS De Globe 3 1 IB 2 zelfmelders

* OBS De Piramide 1 zelfmelder

* OBS De Wissel 1 zelfmelder

* De Globetrotter 1 IB

* De Globetrotter; Toermalijn 15 10 IB 1 leerkracht 4 zelfmelders

verwijzing?
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Vooruitblik 2011 
De Katrol zal haar werkzaamheden voort blijven zetten op Rotterdam Zuid. Zowel de deelgemeente 

Charlois als de deelgemeente Feijenoord hebben De Katrol opgenomen in haar meerjarenbeleid. Wat 

maakt dat zij jaarlijks 80 gezinnen de kans geven om deel te nemen aan het programma. 

Helaas heeft deelgemeente Delfshaven gekozen om de inzet van onze organisatie niet te 

ondersteunen met een subsidie. Waardoor per januari 2011 het niet meer mogelijk is om kinderen 

uit Rotterdam West deze ondersteuning aan te bieden. De Katrol zal haar activiteiten in Rotterdam 

Zuid uitbreiden en onderzoeken of het teamlid uit Delfshaven haar werkzaamheden in een andere 

deelgemeente uit te kunnen laten bouwen. Of  te onderzoeken of er draagvlak is om in Rotterdam 

Zuid extra kinderen te kunnen laten profiteren van de leerondersteuning.  

Om dit te kunnen onderzoeken is stichting De Katrol bereid om mede te investeren in het goed 

afronden van het schooljaar 2010-2011, maar wij hopen dat het nieuwe Rotterdamse 

onderwijsbeleid en de blijvende vraag voor het wegwerken van de achterstanden in Rotterdam Zuid 

onze stichting de kans krijgt om haar werkzaamheden op de huidige capaciteit voort te blijven 

zetten. Want de vraag naar onze dienstverlening is vele malen groter dan ons bereik. We zullen alles 

in het werk zetten om in 2011 met steun vanuit gemeente en onderwijs de kansen te blijven 

vergroten van 120 kinderen. Halverwege 2011 hopen wij hier duidelijkheid over te kunnen 

verschaffen. 

 

 

 

Afbeelding van de wijken op Rotterdam Zuid waarbinnen De Katrol werkzaam is. 
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Financiële verantwoording 
Realisatie 2010 

 

Baten 

2010  2009 

         €  € 

A.1. Subsidiebaten 

 Subsidiebaten       116.000 55.000 

-------  ------- 

         116.000 55.000 

A.2. Giften en baten uit fondsenwerving 

 Fondsen       35.790  35.000 

 Giften        53.934  25.000 

-------  ------- 

         89.724  60.000 

Lasten 

2010  2009 

         €  € 

B.1. Personeelskosten 

 Personeelskosten       151.652  97.301 

-------  ------- 

         151.652 97.301 

B.2. Overige lasten 

 Kosten huisvesting      6.612  4.480 

 Kosten organisatie      9.784  4.343 

 Kosten activiteiten      263  1.920 

 Kosten deskundigheid      17.229  16.031 

 Kosten algemeen      5.465  5.276 

-------  ------- 

         39.353  32.050 
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Toelichting realisatie 

Inkomsten 

- Subsidiebaten liggen € 6000,- hoger, doordat dit een resterend bedrag was op de subsidie van 2009. 

- De fondsen die De Katrol in 2010 ondersteund hebben zijn; Stichting Kinderpostzegels Nederland, 

SKAN fonds en Fonds DBL. 

- Dankzij een gift van een ondersteunend fonds heeft De Katrol extra inkomsten verkregen waarmee 

er extra inzet mogelijk is geweest . Doel van deze gift was om de coördinator haar tijd te laten 

besteden aan het afronden van de pilot en het plannen van de doorstart van De Katrol na de 

pilotfase. Zowel de lobby bij de (deel)gemeente(n), het pilotverslag als het beleidsplan 2011-2014 

zijn hiervan concrete resultaten.  

 

Personeelskosten 

- Dankzij de extra middelen die wij hebben mogen ontvangen van een ondersteunend fonds is het 

mogelijk geweest om per september een ankerfiguur aan te stellen die uitvoerende taken van de 

coördinator over heeft genomen. Dit maakt dat de personeelskosten hoger uitvallen dan begroot. De 

deelgemeente Feijenoord heeft voor 2010 € 30.000,- vrijgemaakt om het ankerfiguur in deze 

deelgemeente mede te bekostigen. 

Huisvesting  

- De huisvestingskosten zijn lager uitgevallen. Dankzij het voordelige pand dat Woonstad aan onze 

organisatie bemiddelt en ook dankzij het bijstellen van Eneco. Het pand aan de Heidestraat is een 

voormalig belhuis en de voorschotkosten bedroegen € 526,- per maand. Deze is bijgesteld naar het 

verbruik van De Katrol en met een –aanzienlijk- lager voorschotbedrag, scheelt dit behoorlijk in onze 

kosten. 

Organisatiekosten 

- De extra kosten die zijn gemaakt zijn door de extra fte zijn meegenomen en opgevangen vanuit de 

gift die we hebben mogen ontvangen van het ondersteunende fonds die de coördinator heeft 

vrijgespeeld.  

Activiteitskosten 

- De activiteitskosten voor de studenten zijn dankzij de ondersteuning van de HR lager uitgevallen.  

Kosten algemeen 

-De extra investeringen die De Katrol heeft gemaakt ten behoeve van de studenten –en daarmee 

indirect aan de gezinnen- zijn mogelijk gemaakt vanuit het prijzengeld van de Onderwijsraad uit 

2009. En dus voor rekening van De Katrol. 

Kosten deskundigheid/Investeringskosten 

- In 2010 is het effectiviteitonderzoek van De Katrol afgerond en gefactureerd vanuit de 

bestemmingsreserve van 2009. De extra kosten voor de aanschaf van een telefoon en computer voor 

het derde ankerfiguur zijn bekostigd van de gift die De Katrol heeft mogen ontvangen. Als 

inrichtingskosten zijn er kasten aangeschaft om werkmateriaal in te bewaren. 

 

 

 


