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Kinderen, ouders en studenten zijn voor elkaar een metgezel, in gelijkwaardigheid  

en met de bedoeling van elkaar te leren en wederzijds te versterken. 

Op die manier kunnen we samen het verschil maken. 
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1. KOMPANJON VZW VOORGESTELD 

1.1. MISSIE 

Kompanjon vzw wil kansarme kinderen kansrijker maken via studie- en opvoedingsondersteuning 

aan huis. Deze kinderen ondervinden al te vaak problemen op school die het gevolg zijn van de 

sociaal-economische positie van het gezin. Studenten uit de lerarenopleiding en uit sociale 

richtingen bieden de ondersteuning. De coach van Kompanjon vzw zorgt voor de omkadering van 

zowel het gezin als de student. 

Kompanjon vzw: 

 Vertrekt vanuit de kansen en mogelijkheden van de gezinnen en de studenten en niet vanuit 

eventuele beperkingen of mogelijke drempels. 

 Bouwt een brug tussen welzijn en onderwijs. We brengen de school naar huis en de 

thuissituatie binnen de schoolmuren. 

 Gaat uit van de kracht die bij alle betrokkenen aanwezig is: bij de kinderen, bij de ouders, bij 

de studenten, bij de coaches, … Samen staan we sterk en kunnen we het verschil maken. 

 Creëert een samenspel van kinderen, ouders, studenten en coaches. Ieders taak of plek is 

belangrijk en noodzakelijk voor het geheel. 

 Zorgt voor een laagdrempelig en open contact, zodat we samen kunnen evolueren naar 

vertrouwen. Het vertrouwen van de coaches in de studenten, het vertrouwen van de ouders in 

de coaches, het vertrouwen tussen de student en het gezin. 

In 2009 startte het project De Katrol Gent. Begin 2015 groeide de werking uit tot een autonome 

vzw en herdoopt tot Kompanjon vzw. Met deze keuze werd ruimte gecreëerd voor de eigenheid 

van de organisatie en werd de deur open gezet voor nieuwe allianties en innovatie. 

1.2. VISIE  

1.2.1. KERNWAARDEN 

Engagement: de ouders zijn de opdrachtgevers, de vraag naar ondersteuning komt van de 

gezinnen zelf: een grote motivatie is gegarandeerd. Ook de studenten kiezen er zelf voor zich te 

engageren voor deze opdracht in het kader van een stage of opleidingsonderdeel. 

Preventie: de ondersteuning wordt geboden door studenten. Als toekomstige leerkrachten of 

hulpverleners krijgen ze zicht op gezinnen die in armoede leven. Zij nemen deze ervaring mee 

naar de latere beroepspraktijk. Ook de nadruk op jonge kinderen en hun ouders kadert binnen 

een preventieve aanpak. 

Studieondersteuning: Kompanjon vzw biedt naast de ondersteuning bij het huiswerk, ruimte om 

te werken aan studievaardigheden, welbevinden, het stimuleren van taal en spel… We 

ondersteunen de ouders in de communicatie met de school en stimuleren de samenwerking en 

het wederzijds contact tussen scholen en kansengroepen. 
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Opvoedingsondersteuning: de student treedt in het gezin op als rolmodel en kan de ouders 

ondersteunen bij de opvoeding. De aanwezigheid van een jonge ondersteuner werkt in deze 

context erg drempelverlagend. De manier van werken biedt de studenten ook veel kansen tot het 

ontwikkelen van communicatieve vaardigheden met ouders. 

Empowerment: tijdens het proces spreken we de ouders aan op hun betrokkenheid waardoor de 

onderwijskansen van de kinderen verhogen. Kompanjon vzw kiest bewust voor een relatief korte 

(3 tot 9 maanden) maar intensieve periode van ondersteuning, die in het teken staat van het 

betrekken en sterker maken van de ouders. Indien een langere ondersteuning nodig is, leiden we 

hen toe naar gepaste instanties.  

De coach: een beroepskracht van Kompanjon vzw vormt de cruciale schakel tussen gezinnen en 

studenten en stuwt het proces vooruit. De coach is aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor 

zowel het gezin als de student. 

Beeldvorming en visie: de studenten leren via een ervaringsgerichte onderwijsvorm theorie en 

praktijk te koppelen. In interdisciplinaire leergroepen en via individuele coaching worden 

studenten opgeleid tot kritische en maatschappelijk geëngageerde professionals.  

Samenwerking en partnerschap: Kompanjon vzw hecht veel belang aan samenwerking en 

netwerking met het (lokale) onderwijs- en welzijnsveld. Dit laat ons toe onze expertise te 

verbreden en te verdiepen.  

1.2.2. DOELSTELLINGEN 

Kompanjon vzw zet in op: 

1. De kinderen: Kompanjon vzw wil de onderwijspositie van kinderen in kansarme gezinnen 

versterken door hen bij schoolse taken te ondersteunen, het welbevinden op school te  

verbeteren en de brede ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. 

2. De ouders: Kompanjon vzw wil de betrokkenheid van de ouders bij de schoolloopbaan van 

hun kinderen verhogen door hun positie te versterken, door hen te betrekken bij de 

studieondersteuning en hen te informeren of te adviseren en waar nodig, hen toe te leiden 

naar andere instanties of specifieke hulpverlening. 

3. De studenten: Kompanjon vzw wil toekomstige leerkrachten en welzijnswerkers 

voorbereiden op de diversiteit in de samenleving en de beroepspraktijk, met speciale 

aandacht voor het verband tussen onderwijs en armoede. Studenten stellen zich door deze 

ervaring vaker solidair en met geduld en begrip op ten aanzien van deze kinderen en hun 

ouders. 

4. Het hoger onderwijs: Kompanjon vzw wil thema’s als armoede en diversiteit structureel 

verankeren in het opleidingsaanbod van de hogescholen en universiteiten, door 

samenwerking, overleg en vorming.  
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2. INTERN BELEID  

2.1. RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING 

Kompanjon vzw wordt gedragen door acht leden in de Raad van Bestuur en twaalf leden in de 

Algemene Vergadering. Voor de Algemene Vergadering wordt er gewerkt met een zogenaamde AV-

XL formule, waarbij mensen uit het netwerk op uitnodiging en ad hoc kunnen aansluiten. Op deze 

manier wordt ons netwerk maximaal betrokken  bij de werking. De RVB komt drie maal per jaar 

samen; de AV komt twee maal per jaar samen. 

De leden van onze Raad van Bestuur zijn: 

Luk Vermeulen: Voorzitter van de Raad van Bestuur. Mede-initiatiefnemer van de werking in Gent 

in 2009 als voorzitter van vzw Partners tegen de Miserie. Luk is vrijwilliger en bestuurder bij De 

Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen. Luk Vermeulen heeft een 

onderwijsloopbaan achter de rug, als leraar, als directeur van Edugo campus Glorieux en de 

scholengemeenschap Stroming. Luk is ook bestuurder in vzw Katholieke Scholen regio Gent-

West, VCLB Gent en VCLB Waas- en Dender.  

Patrick Blomme: oud-student sociaal beleid bij de Katrol Gent in 2013 en uit persoonlijk 

engagement betrokken bij de werking. 

Nancy Criel: Dienstverantwoordelijke Palliatieve Eenheid en PST AZ St. Lucas Gent. Freelance 

lesgever, voorheen praktijklector aan de Arteveldehogeschool. Nancy stond vroeger ook als 

vrijwilliger in voor het geven van taallessen aan kinderen van vluchtelingen. 

Nele Hugaert: Trajectbegeleidster van maatschappelijk kwetsbare jongeren binnen vzw Jong, met 

specifieke beroepservaring in het meisjeswerk en onderwijs.  

An Keppens: Docente en stageverantwoordelijke aan de Arteveldehogeschool opleiding Sociaal 

Werk. An volgt de werking al sinds de start op. 

Frederik Rademaker: Jurist en secretaris-penningmeester van Kompanjon vzw. 

Pat Vanhecke: Docent aan Howest binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Pat volgt al 

jarenlang de ontwikkelingen van de Katrolwerkingen in Oost- en West-Vlaanderen. 

An Raes: Onderzoeker en docent aan de Arteveldehogeschool, opleiding Pedagogie voor het 

Jonge Kind. Hoofdpromotor van onderzoekscentrum Gezinskracht met specifieke aandacht voor 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen. An werkt daarnaast in bijberoep als zelfstandig therapeut.  

De leden van onze Algemene Vergadering zijn: Ann Brabandt, Saskia Decraene, Els De Vos, 

Dreelinck Sandra, Brigitte Hemmerijckx, Hilde Van Puyenbroeck, Mie Swanckaert, Nathalie Van de 

Voorde, Rebecca Vandewalle, Eddy Van de Walle, Helena Vanhuysse, Greet Van Overloop. 

Alle leden en bestuurders zetelen ten persoonlijke titel in onze bestuursorganen, maar brengen 

stuk voor stuk eigen expertise en een netwerk mee naar onze organisatie. 
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2.2. TEAMWERKING  

Dankzij de steun van twee fondsen (VSDT-fonds en het ING-Mecenaatfonds) en een extra 

sponsoring kon de werking in 2016 dezelfde capaciteit en dezelfde personeelsomkadering (2,70 

VTE) aanhouden. Het team van vier coaches bleef stabiel en vond een evenwichtige en efficiënte 

taakverdeling. Er wordt 0,50 VTE geïnvesteerd in de algemene coördinatie, administratie en 

onderzoek naar impact. De overige personeelstijd wordt maximaal ingezet in de ondersteuning en 

begeleiding van gezinnen en studenten. 

Het team stuurt de dagelijkse werking aan in een overleg om de drie weken. Eén keer per jaar is 

er een planningsdag voorzien. Er werd in 2016 ook extra gewerkt met het team en leden van de 

RVB om het traject rond impactmeting uit te denken. In augustus werd er een denkdag 

georganiseerd met de medewerkers en de leden van de RVB over een aantal inhoudelijke 

thema’s die leven binnen de organisatie. 

2.3. FINANCIERING 

De werking van Kompanjon vzw is de voorbije jaren uitgegroeid tot een betrouwbare en 

gewaardeerde partner voor het lokale beleid, de hogescholen, tal van onderwijs- en 

welzijnsorganisaties en van de gezinnen.  

Er is sprake van een duurzame financiering door het OCMW Gent met een jaarlijkse convenant in 

het kader van schoolse begeleiding van OCMW-gezinnen voor een jaarlijks bedrag van 20 000 

euro.  

De Stad Gent ondersteunt ons via het flankerend onderwijsbeleid voor de periode 2015-2017 en 

via de subsidielijn voor huiswerkinitiatieven. Samen staat dit voor een subsidie van 30 000 euro. 

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt onze werking via het flankerend onderwijs nog steeds, 

maar de besparing van 35% komt toch hard aan. We kregen 14 000 euro werkingsmiddelen. 

We kregen voor de periode 2016-2017 een positieve reactie op onze vraag naar ondersteuning 

door minister voor onderwijs, Hilde Crevits. De minister biedt hiermee een concrete invulling voor 

Community Service Learning en onderstreept hiermee op deze manier ook het belang van onze 

werking. Dit heugelijk nieuws haalde ook de pers (29/1/17 De Zondag en 1/2/17 Metro) met 

een mooi vervolgartikel in De Gentenaar op 1 februari. Een structurele ondersteuning door de 

Vlaamse Overheid werking blijft echter uit en ook onze ambities om de werking uit te rollen naar 

Antwerpen en Brussel krijgen we niet gefinancierd. We blijven de vraag herhalen, maar er is 

weinig reden tot optimisme.  

In 2016 hebben we gewerkt met een budget van 150 000 euro - hiervan ging 135 000 euro naar 

de inzet van personeel. De werkingskosten zijn heel minimaal. Het aandeel subsidies bedraagt 

72 000 euro. De overige middelen (+-82 000 euro)  komen uit fondsen, sponsoring, mecenaten... 

Deze middelen bedragen meer dan de helft van het totale budget. Het vergaren van deze 

middelen vraagt zeer veel inspanningen en is weinig efficiënt omdat de aanvragen en de 

verantwoording erg versnipperd zijn. Toch hebben deze middelen ons het voorbije jaar kansen 

geboden om substantieel te groeien en een antwoord te geven op de permanent hoge vraag van 

gezinnen naar ondersteuning. 
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3. DE ROL VAN DE COACH BINNEN KOMPANJON VZW 

De coaches van Kompanjon vzw zijn een vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor zowel de 

gezinnen als de studenten. Kenmerkend hierbij is hun grote beschikbaarheid, flexibiliteit en 

maatwerk. Zij vormen de schakel tussen de gezinnen en de studenten en zorgen voor een goed 

contact tussen beiden.  

Zij leggen de eerste contacten met de gezinnen, ze volgen het proces van ondersteuning nauw op 

en bespreken de afronding met de ouders tijdens bezoeken aan huis. Zo groeit een 

vertrouwensband. De coaches gaan in op alle hulpvragen van de ouders. 

De coaches staan ook in voor de opvolging en coaching van de studenten. Ze ondersteunen de 

studenten door interdisciplinaire leergroepen, individuele gesprekken en persoonlijke opvolging 

van het proces en advies via het bezoekboek. Ze begeleiden ook de voltijdse stagiairs. 

De coaches dragen de dagelijkse werking van Kompanjon vzw, houden de vinger aan de pols, 

kijken met een open blik naar de veranderende grootstedelijke context en zetten samen de koers 

uit. Ze ontwikkelen nieuwe deelprojecten en geven externe vormingen. Ze onderhouden de 

contacten met diverse partners in het onderwijs- en welzijnsveld en gaan (nieuwe) 

samenwerkingen aan. 

“Bedankt voor alle hulp die je mij hebt geboden gedurende deze 10 weken die niet altijd even 

gemakkelijk waren. Ik wens Kompanjon nog heel veel succes toe in alles. Ik ben blij dat ik toch 

een klein deel heb kunnen uitmaken van deze geweldige vzw.” - Yentl Cobbaert – student 

orthopedagogie HoGent 

 

  



Werkingsverslag Kompanjon vzw 2016   9 

 

3.1. SCHAKEL 1: ONDERSTEUNEN EN OPVOLGEN VAN GEZINNEN 

3.1.1. VERLOOP VAN HET ONDERSTEUNINGSPROCES 

- Gezinnen worden aangemeld door een onderwijs- of welzijnsinstantie of kunnen zelf contact 

opnemen. Zij komen dan eerst op de wachtlijst terecht: een gezin moet doorgaans een half 

jaar wachten op ondersteuning.  

- De coach gaat op een eerste huisbezoek bij een nieuw gezin in september of januari. Via een 

verkennend gesprek krijgt de coach een beeld over de vraag.  

 Sommige gezinnen blijken niet in aanmerking te komen voor ondersteuning door 

Kompanjon vzw. Indien mogelijk en/of nodig helpt de coach zoeken naar een andere 

oplossing. 

 Wanneer het gezin wel in aanmerking komt voor ondersteuning, licht de coach de werking 

van Kompanjon vzw toe aan de ouder(s) en worden er afspraken gemaakt en de 

verwachtingen op elkaar afgestemd.  

- Vervolgens koppelt de coach een student en een gezin en gaat de coach met de student 

samen naar het gezin voor een eerste kennismaking.  

- Afhankelijk van het verloop van de ondersteuning en afhankelijk van de hulpvragen van het 

gezin, legt de coach meer of minder tussentijdse bezoeken af. De visie van Kompanjon vzw 

sluit hierbij aan op de presentietheorie van Baart (2001) waarbij o.a. nabijheid, 

laagdrempeligheid, openheid en nederigheid enkele speerpunten zijn.  

- In sommige gezinnen vindt een tussentijds huisbezoek plaats. De coach zal op basis van deze 

informatie het verloop van het verdere ondersteuningsproces afstemmen met de student.  

- Op het einde van het semester plant de coach een huisbezoek in voor een (eind)gesprek. Ook 

dan wordt het proces geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de bereikte doelen: is er een (mate 

van) onderwijscultuur gecreëerd binnen het gezin? De coach tracht tijdens dit gesprek de 

eigen kracht van de ouder (empowerment) te bevestigen, omdat er voorkomen moet worden 

dat een ouder afhankelijk wordt van externe hulp. Wanneer de coach oordeelt dat er nog 

meer “winst” te bereiken is binnen het gezin, wordt de ondersteuning nog een semester 

verlengd. Er komt veelal een nieuwe student naar het gezin. 

- Zowel de student als de coach kunnen extra acties ondernemen om het gezin te versterken 

zeker met het oog op de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten (zie § 4.2. Brede 

gezinsondersteuning). 
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3.1.2. DEELWERKING: WIN°°° 

Sommige ouders formuleren tijdens één van de gesprekken met de coach de behoefte naar 

bijleren, informatie verwerken en zichzelf versterken op vlak van taal en andere competenties. De 

stap naar het formele vormingsaanbod is voor sommige ouders té groot, maar een ondersteuning 

aan huis op hun maat en tempo zien deze ouders wel zitten. 

WIN°°° komt aan deze nood tegemoet. Kompanjon vzw ondersteunt de ouder in zijn of haar 

zoektocht naar (in)formele vormen van leren en ontwikkelen. Centraal staat de ondersteuning van 

een ouder, door een student van Kompanjon vzw. De ondersteuning focust vooral op het 

functioneel gebruik van het Nederlands, de mogelijkheden van digitaal leren en zelfredzaamheid. 

Op het einde van de ondersteuning onderzoekt de student met de ouder of hij/zij een stap kan 

zetten naar het aanbod van andere organisaties of diensten, voor ontmoeting, niet-formeel en 

formeel leren. We werken voor WIN°°° inhoudelijk samen met Leerpunt Gent-Meetjesland-

Leieland. 

We werven niet actief kandidaten voor WIN°°° maar bieden de mogelijkheid aan bij gezinnen die 

voorheen ondersteuning kregen voor de kinderen. Ook het aantal studenten dat kiest voor het 

werken met volwassenen is gering beperkt hoewel ook dit traject altijd heel positief wordt ervaren 

door de studenten.  

In 2016 werden 4 ouders ondersteund via WIN°°°, dit waren alle vier kortopgeleide anderstalige 

moeders.  Eén ouder nam geen verdere stap naar informeel of formeel leren/ontmoeten. De 

overige drie vrouwen zetten wel de stap naar een project/ opleiding: 

- 1 doorverwijzing naar Manoeuvre (sociaal-artistiek project). 

- 1 opstart van een VDAB-traject waarbinnen taal en opleiding (poetsen) gecombineerd wordt. 

- 1 heropstart van Nederlandse lessen in het formele onderwijsaanbod. 

Omwille van gezondheidsproblemen hielden twee vrouwen het vervolgtraject niet vol. 
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3.2. SCHAKEL 2: OPLEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN STUDENTEN 

3.2.1. HET PROCES VAN DE STUDENTEN 

Het traject van de studenten bij Kompanjon vzw is intensief en volgt een duidelijke structuur, 

volledig afgestemd op de verwachtingen van de opleidingen. 

Introductiesessie: studenten maken kennis met Kompanjon vzw en de coaches en krijgen alle 

nodige informatie over de missie, de visie en de aanpak van de organisatie.  

Vervolgens vindt er een individuele matching plaats tussen de student en een gezin. Er wordt 

rekening gehouden met de ervaring en de wensen van de student alsook met praktische 

randvoorwaarden. Op basis van deze informatie wordt de student aan een gezin gekoppeld. De 

student wordt door de coach geïnformeerd over de gezinscontext en de ondersteuningsvraag.  

Daarna maakt de student kennis met het gezin. Bij dit introductiecontact gaat de coach altijd 

mee. De studenten ervaren dit als zeer ondersteunend en op die manier wordt er op een 

spontane manier een brug gemaakt tussen student en gezin. 

Van zodra de studenten aan de slag zijn in het gezin, vullen zij wekelijks een bezoekboek in. Dit 

bezoekboek (of blog) is ontworpen en uitgewerkt door Kompanjon vzw en laat de coach toe om 

het proces op de voet te volgen en te streven naar een maximale impact van de ondersteuning. 

De studenten krijgen wekelijks schriftelijke of mondelinge feedback op het bezoekboek. De 

studenten worden bevestigd, aangemoedigd, geadviseerd en bijgestuurd. Bovendien vormt het 

bezoekboek voor de studenten zelf een reflectie-instrument. De coaches lezen en beantwoorden 

in de maanden dat de studenten aan huis gaan wekelijks tientallen bezoekboeken. 

Doorheen het proces wordt er tweewekelijks samengekomen in kleine interdisciplinaire 

leergroepen (8 à 12 studenten). De ondersteuning van deze reflecties gebeurt door een vaste 

coach. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld in een veilige groep, 

adviseren en ondersteunen studenten elkaar in situaties die moeilijker zijn en wordt er dieper 

ingegaan op bepaalde thema´s. Het is een meerwaarde dat studenten vanuit hun verschillende 

disciplines met elkaar in gesprek gaan. Deze leergroepen nemen telkens twee uur in beslag en 

zijn verplicht voor de studenten. Bovendien doen we beroep op externe organisaties om enkele 

inhoudelijke thema’s toe te lichten zoals laaggeletterdheid (Leerpunt), digitale ongelijkheid 

(Digitaal.Talent@Gent), studieaanbod en –keuze (het Beroepenhuis).Naast deze vormingen in 

kleine groep, zijn er in het jaar 2016 ook enkele grotere leergroepen georganiseerd. Dit betroffen 

de startbijeenkomsten en de eindbijeenkomsten. Elke student volgt in het totaal 10 uren 

verplichte vorming. 

In 2016 organiseerden de coaches samen 50 vormingen en leergroepen voor studenten. Dit 

komt neer op 100 vormingsuren. 

Naast de feedback op de bezoekboeken en naast de leergroepen, heeft de coach individueel 

contact met de student. 
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4. KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE RESULTATEN  

4.1. DE GEZINNEN 

4.1.1. AANMELDINGEN EN DOORVERWIJZINGEN  

Kompanjon vzw richt zich tot kansarme gezinnen. Alle kinderen die ondersteund worden voldoen 

aan (meerdere) SES-criteria uit het onderwijs. Bij de selectie van de gezinnen wordt rekening 

gehouden met diverse aspecten van kansarmoede: huisvesting, financiële draagkracht, mate  

van een onderwijscultuur, socio-culturele hefbomen, etc.  

Gezinnen kunnen zichzelf aanmelden, maar kunnen ook aangemeld worden via een onderwijs- of 

welzijnsinstantie. Onderstaande tabel toont wie de doorverwijzers zijn van de ondersteunde 

gezinnen in 2016. 

 

Van de 139 ondersteunde gezinnen werden er 54 doorverwezen door de school (leerkrachten en 

zorgcoördinatoren), 17 door het CLB en 8 gezinnen kwamen via de brugfiguren bij ons terecht. 

Meer dan de helft van de gezinnen vanuit het onderwijsveld worden doorverwezen; dit is  een 

stijging van 22 % in vergelijking met vorig jaar (2015: 35% van de gezinnen wordt doorverwezen 

door de sector onderwijs).  

Doorverwijzers worden telefonisch of per e-mail gecontacteerd door de coach i.v.m. de plaats op 

de wachtlijst, het al dan niet opstarten, het afronden of verlengen van de ondersteuning. In 

onderstaande figuur worden de aanmelders onderverdeeld in drie groepen:  
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4.1.2. ONDERSTEUNDE OUDERS EN KINDEREN 

In 2016 heeft Kompanjon vzw 139 gezinnen ondersteund. 

 

Kompanjon vzw startte in 2016 de ondersteuning op in 84 nieuwe gezinnen. De coach overweegt 

na elk semester of de ondersteuning afgerond of verdergezet zal worden. Indien de hulpvragen 

complex zijn en zich op verschillende levensdomeinen manifesteren, blijven wij meerdere 

ondersteuningsperiodes in het gezin om samen op zoek te gaan naar gepaste antwoorden en 

hulp. 

 

 

Kompanjon vzw ondersteunt kinderen van 5 tot 15 jaar, van de derde kleuterklas tot en met de 

eerste graad van het secundair onderwijs.  

De grootste groep blijft de eerste graad van het basisonderwijs.Leerlingen uit het buitengewoon 

onderwijs behoren in principe niet tot de doelgroep: de omkadering is op school immers al sterk. 

Rekening houdend met de situatie besluiten de coaches soms dat een ondersteuning in de 

thuiscontext zinvol kan zijn en een meerwaarde kan bieden.  
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4.1.3. HERKOMST VAN DE GEZINNEN 

Kompanjon vzw werkte in 2016 met gezinnen van zeer diverse afkomst. We registreren 32 

verschillende landen van herkomst (gebaseerd op het geboorteland van de moeder).  

Van deze ondersteunde gezinnen zijn de meeste van Turkse (40%), Belgische, Bulgaarse en 

Ghanese afkomst. We kunnen concluderen dat Kompanjon vzw blijft werken met gezinnen met 

heel diverse achtergronden.  

 

4.1.4. GEZINSSAMENSTELLING 

33 % van de ondersteuningen betrof éénoudergezinnen. Deze groep blijft sterk vertegenwoordigd 

maar lag iets lager in vergelijking met 2015 waar deze groep 41% uitmaakte van het totaal aantal 

gezinnen. Er zijn geen aanwijzingen om van een echte tendens of verklaring te spreken. 
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4.1.5. SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS  

 

In de eerste helft van 2016 werd de economische situatie van het gezin op bovenstaande wijze 

weergegeven: we zien dat 31 ouders een vervangingsinkomen hebben (in de vorm van een 

leefloon, ziekte-uitkering, of werkloosheidsuitkering). We zien dat in 15 gezinnen beide ouders 

werken, en in 33 gezinnen één ouder aan de slag is.  

De data in de tweede helft van 2016 volgen de tendensen van de voorbije jaren:  in 61 % van de 

gezinnen werkt één of twee ouders. Werk is heel belangrijk maar sluit de financiële 

kwetsbaarheid zeker niet uit. De aard en de duurzaamheid van het werk speelt zeker een rol. De 

overige 39 % is aangewezen op een vervangingsinkomen.  
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4.2. BREDE GEZINSONDERSTEUNING DOOR STUDENT EN COACH 

Door de wijze van werken in de gezinnen komen er veel vragen op de studenten en coaches af. 

Sommige vragen hebben betrekking op de schoolse ondersteuning, andere vragen gaan veel 

breder dan dat en hebben betrekking op werk, gezondheid, wonen… In 2016 zijn er een tiental 

acties geweest rond toeleiding naar hulpverlening (5x), toeleiding naar het Huis van het 

Nederlands/ander taaltraject (3x) het toeleiden naar WoninGent (2x). Daarnaast zijn er nog 

tientallen acties geweest rond administratieve vragen (bellen of mailen naar instanties) etc.De 

coach legt bij elk gezin 3 tot 4 huisbezoeken af per semester. Bij de meeste gezinnen werd 

tussentijds nog extra langsgegaan: dit maakt dat er in totaal zo’n 485 huisbezoeken zijn afgelegd 

door coaches.   

OUDERCONTACT & ZORGOVERLEG 

In één op vier gezinnen gaat de student of de coach samen met de ouder naar een oudercontact 

op school. Deze ervaring leert de student erg veel over de positie van de ouder en de manier 

waarop ouders en scholen met elkaar communiceren. De student neemt tijdens zo’n gesprek een 

ondersteunende positie in, maar laat het gesprek aan de ouder over. De student kan wel de eigen 

ervaringen met het kind inbrengen. Achteraf zorgt de student voor een verslag van het gesprek 

aan de coach. 

Op verzoek van de ouder is in 33 gevallen een student/coach aanwezig geweest bij een 

oudercontact of zorgoverleg op school.  

“Ik wou je nog meegeven dat de studente die thuis kwam bij Dylan, een goede aanvulling was op 

het oudercontact met de mama. Ze heeft dit zeer goed gedaan: vertellen wat ze allemaal thuis 

deed met Dylan,… Ik vond haar ook erg betrokken en ze toonde ook materiaal waar ze met Dylan 

mee gewerkt had. Ze deed ook actief mee aan het gesprek en had respect voor alle partijen.” – 

Els Debruyne – medewerkster VCLB, over studente Annelore De Fré – bachelor kleuteronderwijs 

HoGent. 
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BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

Kompanjon vzw moedigt de studenten aan om samen met hun gezin (liefst kind én ouder) om 

een bezoek te brengen aan wijkbibliotheek of spelotheek. Aandacht voor vrije tijd staat eveneens 

hoog op onze agenda: kansarme kinderen moeten meer toegang krijgen tot het deelnemen aan  

buitenschoolse activiteiten. 

Het budget van de Stad Gent voor de 80/20-regeling en de invoering van de UIT-pas, bieden ons 

goede instrumenten om de vrijetijdsparticipatie binnen de gezinnen aan te moedigen. Volgende 

tabel toont aan welke extra buitenschoolse activiteiten er in 2016 geïntroduceerd werden. 

Introduceren buitenschoolse activiteiten  

Bezoek bibliotheek 62 

Bezoek spelotheek 16 

Introductie buitenschoolse activiteiten - vakantiewerking (los van financiële 

tegemoetkoming) 

13 

UIT-pas 18 

80/20 15 

In 2016 werden 18 van de 139 ondersteunde gezinnen toegeleid of geïntroduceerd in de werking 

van de UIT-pas. 15 gezinnen kregen via Kompanjon vzw financiële tegemoetkoming voor een 

buitenschoolse activiteit (80-20).  

In 62 gezinnen ging de student/coach met het gezin naar de bibliotheek: bedoeling is dat dit 

bibliotheekbezoek de drempel naar een regelmatig bezoek verlaagt en dat we zo de leescultuur 

binnen het gezin kunnen versterken. In sommige gezinnen (16) werd gekozen voor een 

introductie in de spelotheek. 
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4.3. DE STUDENTEN 

4.3.1 PROFIEL VAN DE STUDENTEN 

In 2016 bleef Kompanjon vzw een populaire stage-optie voor veel studenten. Onze samenwerking 

met hogescholen en universiteiten is duurzaam en blijft zich uitbreiden. We besteden veel zorg 

aan het onderhouden van deze contacten en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe 

samenwerkingsverbanden. De beleidsoptie met betrekking tot Community Service Learning biedt 

heel wat potentieel voor een organisatie als Kompanjon vzw. Al deze contacten zijn ook zinvol in 

functie van kwaliteitsbewaking en het structureel verankeren van onze werking binnen het 

opleidingsaanbod van de hogescholen en universiteiten. 

In 2016 heeft Kompanjon vzw 119 reguliere studenten opgeleid en 4 stagiaires . 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de reguliere studenten die in 2016 een 

opleidingsonderdeel bij Kompanjon vzw hebben uitgevoerd. Hogeschool en opleiding worden 

gespecificeerd.  

Aantal reguliere studenten 119 

Arteveldehogeschool bachelor kleuteronderwijs 8 

Arteveldehogeschool bachelor lager onderwijs 13 

Arteveldehogeschool bachelor secundair onderwijs 18 

Arteveldehogeschool bachelor logopedie 20 

Arteveldehogeschoolpostgraduaat intercultureel coachen en werken 1 

Hogeschool Gent bachelor kleuteronderwijs 1 

Hogeschool Gent bachelor lager onderwijs 1 

Hogeschool Gent bachelor sociaal werk 1 

Hogeschool Gent bachelor secundair onderwijs 2 

Hogeschool Gent bachelor orthopedagogie 18 

Hogeschool West-Vlaanderen bachelor toegepaste psychologie 10 

Universiteit Gent master orthopedagogische wetenschappen 12 

Universiteit Gent specifieke lerarenopleiding 1 

Vrijwillige student (afgestudeerd studente logopedie) 1 

Vrije Universiteit Brussel master psychologie 12 
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De ‘historische link’ met de Arteveldehogeschool blijft duidelijk met 50% van het totaal aantal 

studenten. Anderzijds blijft ook de diversiteit van opleidingen en onderwijsinstellingen toenemen. 

43 van de 119 studenten of 36% ondersteunde een gezin in het kader van een lerarenopleiding. 

Dat is 9% minder dan 2015 – de groep studenten uit de humane wetenschappen groeit. Dit valt 

vooral te verklaren door de gegroeide samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en UGent. 

We werken in 2016 voor het eerst samen met een studente van de opleiding Postgraduaat 

Intercultureel werken en coachen van de Arteveldehogeschool. Deze studenten kunnen hun 

minorstage invullen bij Kompanjon vzw.  

Dit jaar werkten we samen met 4 voltijdse stagiaires. Zij ondersteunen wekelijks meerdere 

gezinnen en draaien ook mee in de dagelijkse werking van onze organisatie. Drie studenten 

volgden de bacheloropleiding sociaal werk aan de Arteveldehogeschool of de HoGent. Eén 

studente volgde sociaal en pedagogisch werk aan het VSPW. 
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4.3.2. STUDENTENEVALUATIE 

We vinden het belangrijk om de studenten te bevragen naar hun ervaringen bij Kompanjon vzw. 

We vragen naar inhoudelijke aspecten, naar visie, de samenwerking met de coach en het 

praktisch verloop. Op deze manier blijven we op de hoogte van de leerervaringen van de 

studenten en kunnen we waar nodig de inhoud of organisatie van onze werking aanpassen. Deze 

enquête is digitaal opgesteld en wordt na de stage anoniem ingevuld door de studenten. We 

bespreken hier enkele resultaten van de enquête in juni 2016, ingevuld door 40 studenten. 

VISIE 

Wat betreft leerervaringen en visie geven de studenten aan veel tot zeer veel geleerd te hebben.   

Deze vier vragen zijn overigens gebaseerd op de publicatie van “Kleine kinderen grote kansen” 

(KBS, 2014) waarin er een aantal competenties wordt aangehaald die belangrijk zijn voor het 

omgaan met kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid in het kleuteronderwijs. 

 

88% van de studenten geeft aan vaak tot zeer vaak stil te staan bij de eigen normen en waarden. 

Ze worden zich ervan bewust dat ze kijken door een bepaalde (culturele) bril en begrijpen dat 

deze bril niet altijd even objectief is. 

 

70% van de studenten geeft aan dat ze door de stage armoede beter tot veel beter kunnen 

(h)erkennen. De coaches ervaren dit ook zo: waar sommige studenten in de eerste leergroep zich 

afvragen waarom wij het gezin als kansarm zien, wordt het voor henzelf duidelijker naarmate de 

tijd verstrekt. Er is veel verborgen armoede en de studenten ondervinden dit. 
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95% van de studenten geeft aan dat ze diversiteit positief hebben leren benaderen: er is ruimte 

voor anders zijn: andere culturen, andere leefsituaties, meertaligheid… Studenten zien hierin 

kansen en uitdagingen en stellen eigen vooroordelen of stereotiepe visies bij. 

 

90% van de studenten geeft aan dat ze door deze stage een veel realistischer beeld hebben van 

kansarme gezinnen: ze hebben achter de schermen gekeken, hebben gezien en ervaren welke 

mechanismen er kunnen spelen maar ze hebben eveneens ondervonden dat de gezinnen waarin 

ze werken heel veel krachten hebben.  

“Ik heb geleerd hieruit met een open blik naar mensen te kijken. Ik moet toegeven dat ik al een 

bepaald beeld van het gezin had gevormd. Dit is na deze ervaring volledig verdwenen. Dit is zeker 

de belangrijkste les die ik trek uit mijn ervaringen bij Kompanjon.” - Elke Paulus -  studente 

logopedie Arteveldehogeschool 
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LEERGROEPEN EN ONDERSTEUNING 

 

68% van de studenten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met het aanbod en de inhoud 

van de leergroepen. Ze geven tevens aan dat het een meerwaarde is om in interdisciplinaire 

groepen samen te komen. De leergroep rond het thema ouderbetrokkenheid wordt veelal als het 

meest nuttig gezien, gevolgd door de leergroep rond het thema kansarmoede. 

 

 

 

Op één student na, vinden alle studenten het belangrijk tot zeer belangrijk dat de coach meegaat 

op het eerste huisbezoek. De coaches zelf vinden deze investering eveneens van groot belang, 

hun aanwezigheid zorgt voor een veilig gevoel bij alle betrokkenen. 
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“Ik wil jou op deze manier ook bedanken. Het was een zeer leerrijk project en ik vond het ook 

super om te doen. Ook wil ik nog even zeggen dat ik jouw feedback steeds opbouwend vond en 

dat gaf me telkens moed om er weer het beste van te maken. Je hebt een aantal keer echt mooie 

woorden gezegd, waardoor ik ook het gevoel had dat alles ook goed liep. Je was echt een goede 

coach. Bedankt hiervoor!”- Yaelle Cambier – studente orthopedagogie Hogent 

 

 

98% van de studenten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de wekelijkse feedback 

van de coach op hun bezoekboek. Het is en blijft een zorg voor de coaches om wekelijks de vinger 

aan de pols te houden en waar nodig de studenten bij te sturen. 38 van de 40 studenten geven 

aan dat ze altijd bij hun coach terecht kunnen. De coaches zijn in die maanden inderdaad “stand-

by”, ook in de avonduren als de studenten op weg zijn naar het gezin.  
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Studenten geven over het algemeen (90%) aan dat de opdracht te combineren is met hun 

opleiding, al leunen de reacties hier eerder tegen het neutrale aan. 10% van de studenten geeft 

aan dat de combinatie moeilijk loopt. We erkennen dat deze opdracht een grote inspanning 

vraagt van de studenten. 

Binnen de opleiding bachelor secundair onderwijs in de Arteveldehogeschool werd een eigen 

(korte) evaluatie afgenomen. Zes OSO-studenten hebben deze bevraging ingevuld en geven 

Kompanjon vzw een 9.2 op 10 wat betreft het verloop van de samenwerking.  
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5. PARTNERSCHAP MET HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN 

5.1. VORMINGEN 

Ook in 2016 is Kompanjon vzw gevraagd om vormingen te geven aan externe organisaties. Het 

interactief pakket “De boekentas van Abdi” werd hiervoor ontwikkeld en toont op een heel 

concrete manier de structurele link tussen armoede en onderwijs aan. De methodiek en de 

inhoud kan makkelijk aangepast worden aan het doelpubliek. We zetten hier iets meer op in dan 

vroeger: we gaven meer uren vorming en vragen een grotere doch nog steeds bescheiden 

compensatie. We vinden deze vormingen erg belangrijk om onze werking en visie te duiden, onze 

expertise te delen, de relatie met onze partners te versterken en om het thema kansarmoede in 

het onderwijs onder de aandacht te houden.  

Datum Doelgroep Inhoud Duur Aantal 

personen 

13 april UGent – vakgroep 

pedagogie – specifieke 

lerarenopleiding 

Boekentas van Abdi en 

voorstelling werking  

I.s.m. De Beweging van 

Mensen met een Laag 

Inkomen en Kinderen vzw 

2 uur 30 

deelnemers 

31 mei VSPW –graduaat 

maatschappelijk werk 

Boekentas van Abdi en 

voorstelling werking 

2 uur 15 

deelnemers 

26 oktober Arteveldehogeschool –  

2e bachelor sociaal werk 

Boekentas van Abdi en 

voorstelling werking 

2 uur 18 

deelnemers 

9 november Arteveldehogeschool –  

2e bachelor 

kleuteronderwijs 

Boekentas van Abdi en 

voorstelling werking 

2 uur 15 

deelnemers 

24 november De Sloep - moedergroep Ouderbetrokkenheid 2 uur 14 

deelnemers 

5.2. STUDENT EN ENGAGEMENT 

- In Gent wordt de start van het academiejaar jaarlijks ingezet met het studentenfestival 

Student Kick-Off. Kompanjon vzw is sinds 2014 vaste partner van de organisatie en één van 

de goede doelen, omdat wij uitdrukkelijk werken met studenten en kansarme gezinnen. Onze 

vrijwilligers hebben dit jaar maar liefst 47 shifts gedraaid. Deze actie bracht voor Kompanjon 

vzw  6100 euro op. We schonken hiervan 500 euro in het kader van de samenwerking met de 

jongerenwerking van de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen.  

- Tijdens de Warmste week van Music For life konden donaties rechtstreeks naar Kompanjon 

vzw gaan, als geregistreerd initiatief. Daarnaast werd er een deel van de totale opbrengst 

verdeeld onder alle initiatieven. Het was onze tweede deelname aan Music For Life en we 

zetten iets meer in op promotie binnen ons netwerk, mét succes. Enkele scholen 

organiseerden voor ons een actie: een taartenverkoop in het St Lievenscollege, een 

breimarathon in BGO De Speurneus, een winterforum in SBO De Piramide, rostjes tellen in 

VBS De Mozaïek bis, … Het waren stuk voor stuk hartverwarmende acties en de coaches 

hielden zich eraan om alle scholen te verrassen op een bezoekje als sympathiebetuiging. MFL 

16 bracht ons 2600 euro op. Daarnaast is onze deelname belangrijk in functie van onze 

naambekendheid en promotie van ons werk. 
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6. SAMENWERKINGSVERBANDEN & NETWERKING 

Kompanjon vzw maakt deel uit van een aantal samenwerkingsverbanden en overleggen binnen 

de Stad Gent. Dit is belangrijk om de gezinnen en studenten op een goede manier te informeren 

en door te verwijzen. Ook houden we zo een vinger aan de pols en volgen we de evoluties op vlak 

van sociaal en onderwijsbeleid binnen de stad op. 

6.1. FLANKEREND ONDERWIJSBELEID STAD GENT 

Sinds het schooljaar 2011 wordt Kompanjon vzw ondersteund door de Stad Gent via het 

flankerend onderwijsbeleid. De samenwerkingsovereenkomst loopt nog tot eind 2017. 

Kompanjon vzw gaat op vraag van de Beleidsgroep Onderwijs op zoek naar manieren om onze 

impact van de schoolse ondersteuning en de duurzaamheid van onze interventies binnen de 

gezinnen, zichtbaar te maken. Daarom startte Kompanjon vzw in 2016 met de uitwerking van 

een impactmeting gebaseerd op de theory of change; een wetenschappelijk onderzoeksmodel 

dat de verandering beschrijft die een organisatie nastreeft, en hoe deze verandering wordt 

gerealiseerd. Er werd een globaal kader ontwikkeld in samenspraak met de Raad van Bestuur en 

in de loop van 2017 worden een aantal items concreet uitgewerkt. Zie 7.4.  Impact. We hopen 

ook na 2017 te kunnen blijven rekenen op de financiële steun van de Stad Gent via het 

flankerend onderwijsbeleid. 

6.2. OCMW GENT  

Het OCMW kiest ervoor om schoolse ondersteuning voor het eigen cliënteel extra te stimuleren. 

Hiervoor werkt het OCMW structureel samen met Kompanjon vzw.  De maatschappelijk werkers 

binnen het OCMW kunnen cliënten doorverwijzen naar Kompanjon vzw. Omgekeerd kan de coach 

signalen van het gezin doorgeven aan het OCMW in functie van het versterken van het gezin. 

Deze vragen gaan over: wachtlijsten sociale huisvesting, inschrijvingen cursusaanbod, 

administratieve opvolging, vrijetijdsparticipatie,… De afspraken over doorverwijzing, opvolging, 

interculturele bemiddeling en ondersteuning van de gezinnen zijn vastgelegd in een convenant 

dat jaarlijks grondig geëvalueerd wordt.  

In 2016 zijn 30 unieke OCMW gezinnen ondersteund door Kompanjon vzw, dat is meer dan een 

kwart van onze totale capaciteit.  

In overleg met de psychologische dienst van het OCMW zijn een aantal criteria bepaald om 

“verandering binnen het gezin” te meten. Alle studenten vullen deze vragenlijst in op het einde 

van de ondersteuningsperiode. De studenten zien een positieve evolutie bij de kinderen en op 

vlak van onderwijscultuur binnen de gezinnen. De evolutie op vlak van het welbevinden van de 

kinderen valt het meest op. Kinderen genieten van de individuele en creatieve aandacht door de 

student. Het OCMW waardeert ook onze inspanningen om kinderen toe te leiden naar 

vrijetijdsactiviteiten en het aanbod in de buurt. 

We nemen op structurele basis deel aan het Welzijnsoverleg Gent Binnenstad. Ad hoc sluiten we 

ook aan bij een welzijnsoverleg in andere wijken. Kompanjon vzw engageerde zich als structurele 

partner binnen het project rond Kinderarmoede op school, specifiek in de wijken Gent Binnenstad 

en Ledeberg-Gentbrugge. 
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6.3. HUIZEN VAN HET KIND GENT 

Met het decreet over de preventieve gezinsondersteuning, volgt de (re-)organisatie van de 

preventieve gezinsondersteuning in Gent om de toegankelijkheid van de dienstverlening voor 

ouders en gezinnen inzake gezinsondersteuning te verhogen. Kompanjon vzw is partner binnen 

het samenwerkingsverband Huizen van het Kind Gent. We nemen deel aan de vergaderingen en 

de intersectorale intervisies.  

6.4. IN-GENT VZW: INFOPUNT ONDERWIJS  

Kompanjon vzw is lid van de klankbordgroep van het Infopunt Onderwijs van IN-Gent vzw. Het 

Infopunt Onderwijs wil individuele ouders op een toegankelijke en laagdrempelige wijze 

ondersteuning bieden en verder helpen met hun vragen over hun rechten en plichten inzake 

onderwijs - of schoolgerelateerde kwesties. Deze vergadering vindt twee keer per jaar plaats. 

Kompanjon vzw kan de eigen expertise inbrengen om de werking van het Infopunt Onderwijs. 

verder te verfijnen. 

6.5. BUDDY BIJ DE WIEG 

Kompanjon vzw neemt 2 tot 3 maal per jaar deel aan de klankbordgroep van Buddy bij de Wieg. 

Dit project wil de hulpverlening aan kansarme gezinnen met jonge kinderen verbeteren en zet 

sterk in op pre- en postnatale zorg via buddy’s. Studenten van de opleidingen bachelor in het 

sociaal werk en bachelor in de vroedkunde worden als begeleider toegewezen aan een kansarm 

gezin dat een kind verwacht. Het project vertoont veel overeenkomsten met de werking van 

Kompanjon vzw, vandaar dat het erg interessant is om informatie uit te wisselen met elkaar. 
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7. TERUGBLIK OP DE PROJECTEN 2016  

7.1. JONGEREN-AAN-ZET (JAZ)  

Lokale partners signaleren de nood aan schoolse ondersteuning van jongeren aan het begin van 

het secundair onderwijs. De vroegtijdige schooluitval is immers hoog in Gent (17%), kansarme 

jongeren zijn hierbij oververtegenwoordigd. Kompanjon vzw heeft heel wat ervaring met het 

werken in kansarme contexten. Daarom startte Kompanjon vzw in de herfst van 2016 met het 

project “Jongeren-Aan-Zet” waarbij er specifiek gewerkt wordt met kansarme jongeren (11 tot 15 

jaar) en studenten van de regentaatsopleiding.  

Het Lokaal Overlegplatform Gent secundair onderwijs (LOP) en vzw JONG ondersteunden de 

opstart van dit project en stuurden mee, met inhoudelijke expertise en kennis van de doelgroep 

en hulpvraag. We volgen ook het overleg op met de Stad Gent in het kader van het actieplan 

vroegtijdig schoolverlaten. Ons project werd voorgesteld aan TOPunt vzw. 

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van verschillende Rotary clubs in Gent. 

De doelstellingen liggen in dezelfde lijn van het ondersteuningsproces in de reguliere werking, de 

inhoudelijke klemtonen worden aangepast aan de leeftijd van de jongere: 

- We willen de onderwijspositie en schoolse vaardigheden van kansarme jongeren versterken. 

De student werkt specifiek met de jongere rond talenten, studievaardigheden, motivatie en 

vrijetijdsinvulling. Jongeren worden individueel ondersteund op vlak van school- en 

studiekeuze. Kompanjon vzw is geen studiekeuze-expert en tracht dit ook niet te zijn maar 

we proberen de jongeren en hun ouders toe te leiden naar de juiste instanties.  

Zo zullen studenten met de jongeren hun talenten en interesses verkennen door middel van 

speelse methodieken (bv. kwaliteitenspel, talentquiz, …) of een alternatieve activiteit (sport, 

cultuur).  

- De student verkent samen met de ouders de eigen verwachtingen en toetsen die aan de 

interesses en talenten van de jongere. Door toegankelijke informatie te verschaffen worden  

de ouders versterkt. 

- Een gemotiveerde en gedragen studiekeuze verhoogt de kansen van de jongere op een 

gekwalificeerde uitstroom en vergroot dus de toekomstkansen van deze jongeren. De 

studenten ervaren via het JAZ-traject de drempels maar ook de mogelijkheden van deze 

jongeren en reflecteren over hoe de huidige organisatie van het onderwijs in Vlaanderen 

soms kansen mist om kansarme jongeren mee te trekken. 

In 2016 werden 21 jongeren uit 16 gezinnen ondersteund in het traject van Jongeren-Aan-Zet.  

OVERZICHT JAZ: ONDERSTEUNDE KINDEREN PER LEERJAAR 
Leerjaar Aantal ondersteunde kinderen in JAZ-traject 

4e leerjaar (basisonderwijs) 3 

5e leerjaar (basisonderwijs) 4 

6e leerjaar (basisonderwijs) 6 

1e bso (secundair onderwijs) 2 

1e tso (secundair onderwijs) 1 

1e aso (secundair onderwijs) 2 

2e bso (secundair onderwijs) 1 

2e aso (secundair onderwijs) 2 
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Wij gingen in het kader van dit project een samenwerking aan met het Beroepenhuis in Gent. 

Jongeren maken kennis met verschillende opleidingen en beroepen, aan de hand van een 

interactieve beroepententoonstelling. Deze samenwerking leidt tot een win-win situatie voor beide 

organisaties. Het Beroepenhuis kan dankzij de samenwerking met Kompanjon vzw kansarme 

jongeren en hun ouders makkelijker bereiken. Kompanjon vzw krijgt op haar beurt toegang tot 

expertise omtrent talentontwikkeling en studie- en beroepskeuze.  

Het Beroepenhuis stelde exclusief twee woensdagmiddagen de tentoonstelling open voor de 

studenten, de jongeren en ouders van Kompanjon vzw. Tijdens de rondleiding is er veel tijd en 

ruimte voor individuele vragen van de jongere of de ouder. De student zorgt voor een eenvoudige 

en concrete uitleg bij de tentoonstelling. Veel ouders blijken vast te lopen op het specifieke jargon 

van sommige beroepen. De deskundigheid van een begeleider van het Beroepenhuis vormt een 

belangrijke meerwaarde. Het toegangsgeld voor de rondleidingen wordt door de betrokken 

organisaties gefinancierd, waardoor de rondleiding gratis is voor de gezinnen.  

In het eerste semester gingen 11 studenten met hun gezin naar het Beroepenhuis. De 

samenwerking werd positief geëvalueerd en verdergezet in 2017.  

7.2. HET 500STE GEZIN 

 

 

In september 2016  startte Kompanjon vzw met de ondersteuning van het vijfhonderdste gezin. 

Op de foto zien we Tristan en Eren. Tristan is een derdejaarsstudent van de opleiding bachelor 

secundair onderwijs aan de Arteveldehogeschool. Eren is een jongen van 13 jaar die ervan 

droomt om bakker te worden. Hij komt uit het buitengewoon lager onderwijs en zet nu de stap 

naar BSO. Tristan ondersteunde de jongen wekelijks thuis. Er werd gewerkt rond Frans, wiskunde, 

planning en studeren.  De schoolresultaten van Eren waren in december meer dan behoorlijk en 

zowel de ouders als Eren waren zeer dankbaar voor de steun die ze kregen van Tristan en 

Kompanjon vzw. “Tristan is als familie voor ons” vertelde Canan, de moeder van Eren aan de 

coach. Het persartikel naar aanleiding van het vijfhonderdste gezin werd opgepikt door “De Visie” 

(Beweging.net). 
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7.3. LAUREAAT KORCZAKPRIJS 2016 

Op 17 april  2016 werd Kompanjon vzw in Leuven gehuldigd als één van de laureaten van de 

Korczakprijs, die voor de tweede maal werd uitgereikt. Deze prijs wordt georganiseerd door de 

Janusz Korczak Vlaanderen vzw en het Pools Instituut en is bestemd voor een project dat 

kinderen en jongeren gelijke kansen wilt geven. 

7.4. IMPACT  

Kompanjon vzw wil de impact van haar werking onderzoeken en in beeld brengen. Sinds juli 

2016 werkt de organisatie aan een instrument op maat gebaseerd op 'the theory of change'.  

We bouwen op wetenschappelijke inzichten op het vlak van impact meten en passen deze toe op 

de werking van Kompanjon vzw. In de vertaling van theorie naar de praktijk van de vzw worden 

we ondersteund door de expertise van de leden van de Raad van Bestuur. We stellen ons daarbij 

de vraag welke impact we beogen en hoe we deze kunnen meten, trouw aan normen van het 

wetenschappelijk onderzoek. 

In het gehele proces van impactonderzoek binnen onze organisatie hebben we de fases van (a) 

het bepalen van doelstellingen en (b) het in kaart brengen van de gewenste impact, doorlopen. 

Daaruit hebben we 9 doelstellingen geselecteerd, in samenspraak met leden van de Algemene 

Vergadering en de Raad van Bestuur. In januari 2017 starten we om deze doelstellingen 

meetbaar te maken en over te gaan tot effectieve dataverzameling. Dat deel van de 

impactmeting zal gefaseerd gebeuren.  

De 9 doelstellingen die onze organisatie wil gaan meten zijn:  

- Het welbevinden van de kinderen is verhoogd. 

- Gestimuleerde en versterkte onderwijscultuur binnen de gezinscontext 

- Wederzijdse betrokkenheid en communicatie tussen gezin en school is verbeterd 

- Het stimulatieniveau van de kinderen is verhoogd (binnen de gezinscontext) 

- Empowerment van het gezin is verhoogd 

- Taal wordt gestimuleerd en geapprecieerd binnen het gezin 

- Het gezin is beter voorbereid en geïnformeerd over de overstap van basisonderwijs naar 

secundair onderwijs 

- Student zet in het werkveld spontaan kennis, vaardigheden en attitudes in 

- Student heeft een beter zicht op zijn/haar eigen mogelijkheden 

7.5. WERKEN MET VLUCHTELINGENGEZINNEN 

An-Katrien De Groote, stagiaire sociaal werk bij Kompanjon vzw heeft in het voorjaar 2016  in het 

kader van haar bachelorproef het aanbod voor schoolgaande vluchtelingen in Gent in kaart 

gebracht.  

Kompanjon vzw stelde zichzelf en de leden van de Algemene Vergadering de vraag of we al dan 

niet een rol kunnen en/of moeten opnemen in de ondersteuning van deze specifieke groep. De 

vergadering van juni 2016 besloot de reguliere werking van Kompanjon vzw te blijven 

benadrukken en geen specifiek aanbod uit te werken. De aanwezigen waren van oordeel dat 

andere organisaties in het Gentse al aan de slag zijn met deze doelgroep. Dit betekent niet dat 

Kompanjon vzw geen gezinnen ondersteunt met een vluchtelingenstatuut, maar we maken er 

geen apart project van.   
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7.6. COMMUNITY SERVICE LEARNING 

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits en de Vlaamse Hogescholenraad ondertekenden in 

2015 de platformtekst ‘Leren door maatschappelijk engagement’. Alle hogescholen verbinden er 

zich toe om in de lerarenopleiding het onderdeel maatschappelijk engagement expliciet op te 

nemen in het curriculum. Deze beleidsoptie kan heel wat kansen bieden voor onze werking in de 

toekomst. In dit kader volgt Kompanjon vzw als externe partner, het project ‘Kleine kinderen, 

grote kansen’ verder op. Dit project krijgt de volle steun van de minister voor onderwijs en wordt 

gecoördineerd door het Steunpunt voor leren en diversiteit en een lerend netwerk van docenten 

uit het kleuteronderwijs van diverse hogescholen.  

Luna Baele, stagiaire sociaal werk bij Kompanjon vzw onderzocht in het voorjaar 2016 hoe 

studenten Community Service Learning ervaren binnen hun stageopdracht bij Kompanjon vzw. 

Luna ging kijken hoe de visie op kansarmoede van een student evolueert tijdens een stage bij 

Kompanjon vzw door focusgroepen te organiseren aan de aanvang en het einde van de stage.  

Het onderzoek van Luna bevestigde bij studenten de effecten die Kompanjon vzw beoogt: er is 

een verandering te bespeuren in de visie van studenten. Enerzijds evolueert het denken van de 

studenten meer naar de richting van het maatschappelijk schuldmodel (Jan Vranken): zij leggen 

aan het einde van de stage makkelijker maatschappelijke en structurele 

uitsluitingsmechanismen bloot als oorzaak van armoede – in plaats van de verantwoordelijkheid 

bij het individu te leggen. Anderzijds beschrijven zij meer krachten bij de ouder: men beschouwt 

de ouder in armoede minder als een slachtoffer, en onderschrijft de kracht die het vergt om in 

moeilijke omstandigheden kinderen groot te brengen. 

Luna leverde een interessant proefschrift af dat stof tot nadenken biedt om de werking van 

Kompanjon vzw en specifiek de vorming van de studenten verder uit te diepen en te streven naar 

een maximale koppeling tussen praktijkervaring en theoretische inzichten.  
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7.7. ONDERSTEUNING GEMEENTEN 

In 2016 heeft Kompanjon vzw verschillende keren advies verleend aan gemeenten of 

organisaties die met een vorm van studieondersteuning wensen te starten of deze anders 

wensen te organiseren. We gingen in gesprek met het OCMW Bierbeek, Hand-in-Hand vzw Gent, 

de zelforganisatie Focus Syrië en de Sociale Dienst gemeente Wingene/Zwevezele.  

In twee Oost-Vlaamse gemeenten gingen we een stap verder en hebben we effectief geholpen om 

een opstart mogelijk te maken. Op de Algemene Vergadering van 2017 worden deze ervaringen 

samengelegd en wordt er verder bepaald welke rol Kompanjon vzw in de toekomst wil spelen in 

het ondersteunen van Oost-Vlaamse gemeenten. Indien er verder wordt gewerkt op deze piste wil 

Kompanjon vzw een draaiboek samenstellen dat als leidraad kan dienen voor de opstart van 

lokale werkingen. 

7.7.1. MERELBEKE 

Vanuit het Sociaal Huis van Merelbeke kwam de vraag naar informatie, advies en inhoudelijke 

ondersteuning bij de uitbouw van een lokaal project voor huiswerkondersteuning. Het project 

kadert binnen het lokaal kinderarmoedebeleid en heeft als expliciet doel om via schoolse 

ondersteuning, ook aan bredere gezinsondersteuning te doen. De visie en de werkwijze van 

Kompanjon vzw leunt sterk aan bij dit opzet en er werd besloten om samen te werken. 

Kompanjon vzw staat in voor :  

- Vorming en intervisie aan vaste maatschappelijk werker 

- Opvolging vragen, advies en informatie uitwisselen  

- Ondersteuning van de concrete opstartfase 

- Samenwerking met Hogeschool Gent - Opleiding Orthopedagogie faciliteren in het kader van 

de werving van studenten 

De samenwerking werd in een overeenkomst vastgelegd en er staat ook een vergoeding 

tegenover de dienstverlening van Kompanjon vzw. Er werden twintig uren vorming en coaching 

georganiseerd binnen dit kader. In juni 2016 ging het project HUGO (Huiswerk – en 

Gezinsondersteuning) officieel van start; tussen september en december werden 20 studenten 

en 20 gezinnen ondersteund in Merelbeke. Beide organisaties zijn tevreden over het verloop van 

de samenwerking en wensen ook in de toekomst verder samen te werken. 

7.7.2. OUDENAARDE 

De Rotary Club van Oudenaarde zocht ook toenadering bij Kompanjon vzw omdat in de regio 

Oudenaarde de nood bestaat om via studieondersteuning aan huis, kansarme kinderen meer 

kansen te bieden in het onderwijs. Kompanjon vzw ging verschillende keren in gesprek met lokale 

partners en kon via advies, informatie en een beperkte coördinatie van lokale contacten een 

netwerk helpen uitbouwen om in Oudenaarde effectief een project te laten starten.  
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8. TOEKOMSTPLANNEN EN KANSEN IN 2017  

8.1. SAMENWERKING UILENSPEL 

In het najaar van 2016 zochten Uilenspel vzw en Kompanjon vzw toenadering tot elkaar met het 

doel op zoek te gaan naar synergie tussen de twee werkingen. In een drietal gesprekken 

probeerden we zicht te krijgen op elkaars werking en antwoorden te formuleren op de volgende 

vragen: Wie zijn we? Wat doen we? Waar kunnen we elkaar vinden? Waar zitten de verschillen? 

Wat zijn de voordelen van een mogelijke samenwerking? Waar kunnen we elkaar versterken? Zijn 

er ook risico’s verbonden hieraan? Hoe zal het (lokale) beleid reageren? Hoe kunnen (potentiële) 

sponsors reageren?  Er werd met een afvaardiging uit het team en de raden van bestuur 

samengewerkt en vanuit het kansendenken gezocht naar een aantal impactvolle en haalbare 

pistes om in de toekomst rond samen te werken. Wie de werking van Uilenspel vzw een stuk wil 

verkennen kan terecht op: www.uilenspel.be 

Mogelijks ondersteunt de Stad Gent onze intenties tot samenwerking met een voorstel om een 

gezamenlijk vormingstraject voor lokale huiswerkinitiatieven uit te werken.  

Om de samenwerking effectief kansen te geven, is er voor beide organisaties een duidelijke nood 

aan middelen en tijd om dit ook succesvol te maken.  

8.2. WELZIJNSZORG CAMPAGNE 2017-2018 

Kompanjon vzw heeft zich kandidaat gesteld om partner te zijn in de campagne van Welzijnszorg 

2017. De campagne focust op armoede en onderwijs en sluit dus goed aan bij de thematiek van 

Kompanjon vzw. De samenwerking met Welzijnszorg kan kansen bieden om ons eigen netwerk te 

verbreden en ons verhaal ruimer te vertalen naar andere organisaties, scholen en eventueel ook 

de media.  

  

http://www.uilenspel.be/
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KOMPANJON vzw wordt mogelijk gemaakt met de steun van: 

 

Het ING-Mecenaatfonds en het VSDT-fonds,  

beiden beheerd door de Koning Boudewijnstichting 

Rotary clubs Gent - Gent-Haven - Gent Zuid 

 

 

 

 

 

  

  


