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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! 

Versterken van de 
kinderen

• Huiswerk ondersteunen
• Leren leren
• Talenten verkennen
• Lees- en spelplezier 

stimuleren
• Welbevinden verhogen

Versterken van de 
ouders

• Aan huis
• Drempel verlagend
• Luisteren naar alle 

vragen
• Informeren, adviseren, 

doorverwijzen 
• Versterken van het 

netwerk

Studenten

• Toekomstige 
leerkrachten en 
hulpverleners

• Community Service 
Learning

• Interdisciplinair 
samenwerken 
tussen verschillende 
opleidingen 

De coach

De coach 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.

Brug naar school

• Een positief contact 
tussen gezin en school 
stimuleren 

• Aandacht voor 
de wederzijdse 
communicatie

• Samen oplossingen 
zoeken 
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Vrije tijd

• Aandacht voor 
vrijetijdsparticipatie

• Leren kennen van 
buurtinitiatieven 

• Gebruik van de UIT-pas 

Ouder aan het woord over de coach

“   Ze is er altijd voor mij, ze komt voor de kinderen, 
voor school en zo…Maar ze kijkt ook voor voetbal 
en andere dingen die goed zijn voor de kinderen. 
Eigenlijk kan ik met al mijn vragen bij haar terecht, 
als ik bel, dan komt ze gewoon.

 Abie Kargbo – een ouder

Student aan het woord

“   Ik leerde ook, dankzij onder andere de 
leergroepen, wat het betekent om kansarm te 
zijn. Het is niet alleen een andere cultuur hebben 
of minder geld hebben. Het is ook op vlak van 
ouderbetrokkenheid en vrije tijd dat het gezin 
minder kansen krijgt.

 Liese Willems – studente logopedie

Spelend leren

• Kosteloos, creatief en 
digitaal materiaal leren 
kennen

• Succes ervaren
• Balans vinden tussen 

inspanning en 
ontspanning

Steun

kompanjon vzw wordt financieel mogelijk gemaakt 
met de steun van de Vlaamse Overheid, de Provincie 
Oost-Vlaanderen, de Stad Gent, het OCMW Gent, het ING 
Mecenaatfonds & het VSDT fonds (in beheer van de Koning 
Boudewijnstichting) en verschillende Rotary Clubs Gent.

JAZ-project of Jongeren-aan-zet

• Jongeren tussen 11 en 15 jaar die overstap maken van 
basis- naar secundair onderwijs

• Nadruk op talentontwikkeling, studie- en schoolkeuze 
& leren leren

WIN°°°-project

• Ondersteuning verschuift van het kind naar de ouder
• De student werkt op maat van de ouder
• Verhogen van zelfredzaamheid 
• Op zoek naar mogelijkheden van formeel of informeel 

leren

2016 in cijfers
•  4 coaches 

•  Ondersteuning in 139 gezinnen

•  206 kinderen tussen de 5 en 15 jaar 

•  Engagement van 123 studenten 

uit 14 verschillende opleidingen, 

verdeeld over 5 hogescholen en 2 
universiteiten

•   2780 uren gratis dienstverlening aan 
kansarme gezinnen

•   78 gezinnen maakten kennis met de 
bibliotheek of spelotheek  in de wijk

•   33 keer samen met de ouder naar een 
gesprek op school

•    485 huisbezoeken afgelegd door de 
coaches

•   100 uren vorming georganiseerd voor de 
studenten
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