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Kompanjon zijn… 

Dat is op de eerste plaats samen op weg gaan. 

Ouders, kinderen, studenten en coaches samen. 

Praten met en luisteren naar elkaar.  

Kompanjon zijn dat is ook samen leren, spelen, 

lachen, eten, zorgen delen en oplossingen zoeken. 

 

 

 

 

   

Jaarverslag 2018 

Kompanjon vzw 
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1. Vooraf 

2018 was voor Kompanjon het jaar van de uitbreiding naar de stad Antwerpen. Met het proefproject 

‘Kompanjon aan huis’ gingen we aan de slag in twee wijken. We konden meteen rekenen op de enthousiaste 

medewerking van de stadsdiensten, Vormingsplus en twee hogescholen. Daarnaast kreeg de samenwerking 

met Uilenspel vzw concreet vorm en zetten we verdere stappen rond het in kaart brengen van de impact van 

onze werking. 

2018 deed ons ook al een beetje dromen van een feestjaar in 2019. Tien jaar Kompanjon kan niet geruisloos 

voorbij gaan, dus het is tijd om te brainstormen en plannen te smeden! 

En voor de rest? We hebben opnieuw veel studenten en gezinnen samen op weg gezet en er is opnieuw 

samen gewerkt aan meer kansen voor kinderen, ouders en scholen! 

Veel leesplezier! 
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2. GEZINNEN 
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Aantal semesters 
ondersteuning

58%

35%

7%

Doorverwijzers  gezinnen in 
Gent

Onderwijs: scholen, CLB's, brugfiguren

welzijn: OCMW, 1e en 2elijnwelzijnszorg

Zelf

Er zijn 153 ondersteuningstrajecten binnen 

gezinnen uitgevoerd:  122 in Gent, 31 in 

Antwerpen. 

 

We ondersteunden  251 kinderen in Gent en 

Antwerpen. De grootste groep leerlingen zit in 

de eerste graad van het lager onderwijs. Ook de 

leerlingen uit de 2de en 3de graad zijn goed 

vertegenwoordigd. Het ondersteunen van de 

overgangsmomenten: kleuter naar lager en 

lager naar middelbaar blijft een prioriteit. 

 

Leerjaar ondersteunde kinderen     Aantal 

3de kleuterklas 15 

1e graad lager onderwijs 111 

2e graad lager onderwijs 63 

3e graad lager onderwijs 48 

1e graad secundair onderwijs 14 
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Je kwam de Kompanjons tegen in 24 Gentse wijken en 2 wijken in Antwerpen! 

Wijken Aantal gezinnen Wijken  Aantal gezinnen 

Brugse Poort – Rooigem 16 Oostakker 3  

Gentbrugge 10 Gent centrum 2  

Muide - Meulestede - Afrikalaan 10 Sint-Pieters station 2  

Ledeberg 9 Macharius - Heirnis 2  

Rabot – Blaisantvest 9 Destelbergen 1  

Sint-Amandsberg 9 Drongen 1  

Bloemekenswijk 8 Mariakerke 1  

Dampoort 8 Moscou - Vogelhoek 1  

Watersportbaan - Ekkergem 7 Oud Gentbrugge 1  

Nieuw Gent – UZ 5 Zwijnaarde 1  

Sluizeken - Tolhuis - Ham 5    

Stationsbuurt – Zuid 4 Antwerpse wijken   

Wondelgem  4 Deurne Noord         18  

Binnenstad 3 Luchtbal         13  
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52%

33%

35%
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Aandeel gezinnen waar een bib-
en/of spelotheekbezoek werd

afgelegd

Aandeel gezinnen waar sport- of
vrijetijdsactiviteit werd gedaan

samen met student

Aandeel gezinnen waar zorgoverleg
bijgewoond werd door coach of

student

Meer dan huiswerk - enkele 
voorbeelden: 

Kompanjon moedigt de studenten aan om samen met het gezin (liefst kind én ouder) een bezoek te brengen 

aan wijkbibliotheek of spelotheek. Aandacht voor vrije tijd staat eveneens hoog op onze agenda. We 

stimuleren maximaal de participatie aan buitenschoolse activiteiten. We merken dat het gebruik van de Uitpas 

intussen goed ingeburgerd is bij de gezinnen. Kompanjon  helpt  vooral bij de inschrijving van sportclubs of 

zomerkampen voor de kinderen. De terugbetaling via het budget van de Stad Gent voor vrijetijdsparticipatie 

blijft voor een deel van het aanbod wel noodzakelijk.  

 

“Het is belangrijk om stil te staan bij de verschillen, maar ook om stil te staan bij de zaken die eigenlijk heel ‘gewoon’ 

lopen. Raakpunten zorgen immers voor verbinding”.  

Lieselotte – student UGent orthopedagogiek 

 

“Ik haal hier enorm veel voldoening uit. Ik merk dat ik er keihard voor wil gaan en dat het mij steeds minder moeite kost 

om mijn fiets te nemen en naar Desli te gaan. Ik ben heel erg bezig met wat er in haar leven speelt en probeer hier ook 

aan te denken als ik haar zie of een berichtje stuur”.  

Sien – student Arteveldehogeschool bachelor lager onderwijs 

 

Papa vertelde mij dat James zich beter voelt op het school, ook de juf heeft vooruitgang gemerkt deze laatste weken. 

Medewerkster OCMW Gent 
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3. STUDENTEN 

 

In 2018 hebben we 139 studenten opgeleid, vanuit 19 verschillende opleidingen.   

 

  

Reguliere studenten uit verschillende 
opleidingen: 

 Voltijdse stagiaires uit verschillende opleidingen  

Arteveldehogeschool  
bachelor kleuteronderwijs 

2 Arteveldehogeschool  
bachelor pedagogie van het jonge kind 

1 

Arteveldehogeschool  
bachelor lager onderwijs 

9 Universiteit Gent,  master  
pedagogische wetenschappen   

3 

Arteveldehogeschool  
bachelor secundair onderwijs 

13 CVO – VSPW  Gent 1 

Arteveldehogeschool  
bachelor sociaal werk 

10 Thomas More Antwerpen  
bachelor toegepaste psychologie 

1 

Arteveldehogeschool  
bachelor logopedie 

26 

Arteveldehogeschool  
Bachelor pedagogie van het jonge kind 

6 

Arteveldehogeschool  postgraduaat 
intercultureel coachen en werken 

1 

Hogeschool Gent  
bachelor lager onderwijs 

4 

Hogeschool Gent  
bachelor secundair onderwijs 

2 

Hogeschool Gent  
bachelor orthopedagogie 

11 

Hogeschool West-Vlaanderen bachelor 
toegepaste psychologie 

9 

Universiteit Gent, master 
orthopedagogische wetenschappen 

11 

Vrije Universiteit Brussel, master 
psychologie 

6 

Karel de Grote Hogeschool  Antwerpen 
bachelor kleuteronderwijs 

1 

Karel de Grote Hogeschool  Antwerpen 
bachelor lager onderwijs 

7 

Karel de Grote hogeschool Antwerpen  
bachelor pedagogie van het jonge kind 

6 

Karel de Grote hogeschool Antwerpen – 
bachelor sociaal werk 

7 

Vrijwilligers-studenten 2 

De opleiding logopedie van de Arteveldehogeschool heeft in 2018 de meeste studenten aangeleverd.  

27% van de studenten volgt een lerarenopleiding. De overige studenten volgen een opleiding in de humane 

wetenschappen, waarbij sociaal werk, orthopedagogie en pedagogie van het jonge kind de bacheloropleidingen zijn 

die meer dan tien studenten aanleverden. 

Sinds enkele jaren werken we ook samen met universitaire opleidingen. Het gaat hier om masterstudenten 

(ortho)pedagogiek en psychologie. 

De hogescholen en universiteiten liggen in Gent, Antwerpen, Brugge en Brussel. 
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4. Samenwerking met het onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompanjon maakt deel uit van een aantal 
netwerken en overlegstructuren waarin 
samengewerkt wordt rond gelijke 
onderwijskansen. Kompanjon brengt de eigen 
expertise in en verruimt anderzijds ook de 
expertise doorheen deze 
samenwerkingsverbanden.  

 

5.1. Hogescholen 
 

Kompanjon investeert sterk in haar relatie met 

de verschillende opleidingen. Er wordt veel tijd 

en energie gestoken in het onderhouden van 

bestaande contacten, er wordt tevens op zoek 

gegaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden.  

Bepaalde opleidingen waar we langdurig mee 

samenwerken, zullen in het academiejaar 2019-

2020 een verandering in curriculum ondergaan. 

Een gevolg is dat de aantallen studenten 

veranderen alsook de periodes waarin ze bij 

Kompanjon het maatschappelijk engagement 

kunnen aangaan. Het is een uitdaging om die 

puzzel te maken zodat we voor beide semesters 

voldoende capaciteit hebben (en kunnen 

houden) om aan de veranderende vraag van 

opleidingen tegemoet te komen.  Positief is en 

blijft dat we steeds voldoende enthousiaste 

studenten hebben om gezinnen te ondersteunen. 

1.1. Partners in onderwijs 

  

1.1.1. Onderwijscentrum Gent 

In opdracht van het Onderwijscentrum Gent heeft 
Kompanjon samen met Uilenspel een 
vormingspakket ontwikkeld, bestemd voor alle 
vrijwilligers van erkende initiatieven die 
studieondersteuning bieden in Gent.  Vrijwilligers die 
zich engageren voor het project  “Digitale 
Studieondersteuning” kregen eveneens vorming van 
ons. 
 

1.1.2. Klasse 

We werden in 2018 aangesproken door Klasse om 
mee te werken aan een reeks rond huiswerkplekken. 
We brachten een gezin in beeld uit onze doelgroep. 
In het schooljaar 2018-2019 werken we verder samen 
met Klasse rond het thema huiswerk mét specifieke 
aandacht voor de groep van kansarme ouders.   

 

1.1.3. Kleine kinderen grote kansen  

Het is duidelijk dat Kompanjon een inspiratie is voor 
anderen! We maakten in 2017 en 2018 als externe 
organisatie deel uit van het lerend netwerk rond het 
project “Kleine kinderen grote kansen”. Het project 
werd afgerond in juni 2018 met een studiedag in het 
Vlaams parlement. Kompanjon wordt vermeld op de 
website en in het eindrapport.  www.grotekansen.be 
 
 

1.1.4.   Transbaso 

We werkten samen met het project Transbaso, een 
interuniversitair onderzoeksproject dat liep van 2014 
tot 2018. Doel van het onderzoeksproject is om de 
processen van school- en studiekeuze bij de overgang 
van basis- naar secundair onderwijs te onderzoeken 
in de steden Antwerpen en Gent. De werking van 
Kompanjon wordt als “good practice” vermeld op de 
website: www.transbaso.be/tools 
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5. Samenwerking Uilenspel  

 

De meest concrete samenwerking tussen Kompanjon en Uilenspel was het uitwerken van een gezamenlijk 

vormingsaanbod. Er werd inhoudelijk ook samengewerkt rond impact en er werden ook gezamenlijke 

fondsenwervende dossiers opgesteld. De samenwerking werd in 2018 financieel ondersteund door een 

privaat mecenaatfonds. De krijtlijnen van de samenwerking worden uitgezet door de stuurgroep die is 

samengesteld uit leden van de twee raden van bestuur en medewerkers van beide organisaties.  We zetelen 

ook in elkaars Algemene Vergadering.  

De samenwerking tussen beide organisaties krijgt in 2019 zeker een vervolg! 

 

 

6. “Kompanjon aan huis” in Antwerpen 

 

7. Impact  

 

  

Wat vooraf ging… 
De Huizen van het Kind en verschillende 

onderwijspartners in Antwerpen signaleerden al 

langer de nood aan een visie op 

huiswerkbegeleiding, specifiek voor kinderen uit 

de kansengroepen.   

De Stad Antwerpen was op zoek naar een partner 

met expertise in deze materie.  Deze werd 

gevonden bij Kompanjon uit Gent. In 

samenwerking met Vormingplus regio Antwerpen 

werd het proefproject ‘Kompanjon aan huis’  

uitgebouwd. Het project ging effectief van start in 

mei en liep tot eind december 2018.   

Wat concreet werd gedaan… 
 

Er werd een extra coach aangeworven die aan de slag ging in twee wijken: Luchtbal en Deurne-Noord.  

In een eerste fase werden de buurten verkend en werd het project bekend gemaakt bij scholen en 

welzijnspartners.  

Er was meteen veel medewerking van de basisscholen waardoor er al snel gezinnen werden aangemeld. 

De zoektocht naar studenten verliep moeizamer dan gedacht, maar uiteindelijk kregen in het eerste 

semester van 2018-2019 31 gezinnen ondersteuning van 28 studenten uit drie hogescholen: de Karel De 

Grote hogeschool, Thomas More en de Arteveldehogeschool.  

De coach maakt integraal deel uit van het team van Kompanjon en krijgt ook inhoudelijke en praktische 

steun van de collega’s.  

Het proefproject werd positief geëvalueerd en wordt verlengd in 2019!   



9 
 

7.1. Impact op het kind 

In juni 2018 werden zorgcoördinatoren  aangeschreven en gevraagd om aan de hand van een 

gestandaardiseerde vragenlijst de verandering van het kind in de klas in te schatten na een 

ondersteuningsperiode van Kompanjon.  

Er werden acht domeinen bevraagd: stiptheid van het huiswerk, opvolging huiswerk van de ouders, 

taalvaardigheid in de klas, werkplanning in de klas, welbevinden in de klas, betrokkenheid in de klas, motivatie in 

de klas en de communicatie met de ouders. Er werd telkens gevraagd om de beginsituatie te scoren, de mate 

van verandering te scoren en dan in welke mate Kompanjon hiertoe bijdroeg. Er is een duidelijke positieve 

impact te zien bij het merendeel van de leerlingen op vlak van het welbevinden in de klas, de huiswerkstiptheid 

en taalvaardigheid.  

7.2. Impact op de ouders  
 

Om de mate van empowerment bij ouders te meten, maakten we gebruik van het instrument MIRIAM, 

ontwikkeld door de Karel de Grote Hogeschool en het OCMW. We herwerkten dit instrument op maat van 

Kompanjon. In het schooljaar 2018-2019  werd er een vragenlijst afgenomen bij alle ouders in Antwerpen. Uit de 

resultaten bleek dat de ouders het meest versterkt werden door hen te informeren en hen toe te leiden naar  

lokale organisaties. Ze hadden meer vertrouwen om hun kinderen te ondersteunen tijdens het huiswerk maken. 

Ook gaven ze aan dat hun zelfvertrouwen gegroeid was.  

 

 

 

7 IMPACT      
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8. In de kijker  

 

 

  

8.1. JAZ: Jongeren-Aan-Zet 
 

Het project Jongeren-aan-Zet loopt al sinds 2016 en 

blijft even actueel. Extra aandacht en ondersteuning 

voor kinderen die de overstap naar het secundair 

onderwijs maken blijft voor ons erg belangrijk. De 

studenten ervaren via het JAZ-traject de drempels 

binnen het huidige onderwijssysteem in Vlaanderen. 

Maar ze leren ook aan de slag te gaan met de 

mogelijkheden van de jongeren door in te zetten op 

interesses en talenten 

De samenwerking met het Beroepenhuis loopt door. 

Enkele woensdagen stelde het Beroepenhuis zich 

exclusief en gratis open voor de studenten, de 

jongeren en ouders van Kompanjon. 18 gezinnen 

maakten in 2018 gebruik van dit aanbod. In 2018 

werden in het totaal 28 JAZ-trajecten gerealiseerd. 

 

8.2. Sociaal Huis Merelbeke -  Destelbergen 
 

De samenwerking tussen Kompanjon en het sociaal 

Huis in Merelbeke loopt sinds 2016.   

Het project HUGO of Huiswerk en 

Gezinsondersteuning aan Huis wordt inhoudelijk 

ondersteund door Kompanjon. Wij geven advies 

over communicatie, het vormingsaanbod, 

rapportage…   

In de loop van 2018 gaf het OCMW en het Huis van 

het Kind van Destelbergen te kennen interesse te 

hebben voor een gelijkaardige werking. In juni 

2018 werd HUGO Destelbergen officieel 

gelanceerd. De coach van Merelbeke staat in voor 

de concrete uitvoering van het proefproject. 

Kompanjon neemt ook hier een ondersteunende 

rol op.  

 

8.3. Vorming  
 

Kompanjon wordt regelmatig gevraagd als 

gastspreker op studiedagen en vormingen. In 2018 

waren we te gast bij: SOS Schulden op school in het 

Vlaamse parlement; een inspiratieavond “Gelijke 

onderwijskansen” in CVO - VSPW ; op de studiedag 

“Kwetsbaar verbonden over de DUO methodiek in 

Vlaanderen”  in de Karel de Grote Hogeschool; op 

een denkdag van het Steunpunt Mens en 

Maatschappij in Brussel.  

Kompanjon is geëngageerd als extern expert in het 

project “Onthaalbuddy’s” van de Karel de Grote 

Hogeschool (2018 -2020).  

Er komen ook heel regelmatig studenten en 

scholieren op bezoek bij Kompanjon voor een 

vorming over gelijke onderwijskansen en armoede. 

Meestal gebruiken we hiervoor het  

vormingspakket “De Boekentas van Abdi”.  

In 2018 bereikten we met dit vormingsaanbod 

zo´n 400 deelnemers. 
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9. Over partners en centen 

 

9.1. De resultaatsberekening van Kompanjon ziet er in 2018 zo uit: 

 

Het voorbije jaar werd een resultaat gerealiseerd van 

24.604 euro. Een buitengewoon comfortabel overschot,  

in vergelijking met vorige jaren. Dit is echter geen 

overbodige ‘luxe’, want zowel de subsidies van de 

provincie Oost-Vlaanderen als van de Vlaamse overheid 

zijn in de toekomst onzeker. 

Globaal kunnen we besluiten dat er in 2018 iets meer 
rust kwam over de draagkracht van Kompanjon. Het 
blijft een uitdaging, ook voor de komende jaren, om de 
besteding van de kosten in overeenstemming te houden 
met de te verwachten inkomsten en vooral om te blijven 
zoeken naar structurele financiering. 
 
Naast de financiële steun is ook de inhoudelijke steun 
en  het engagement van de leden van de raad van 
bestuur, de algemene vergadering en een aantal 
vrijwilligers van onschatbare waarde.  Onze 
medewerksters (samen goed voor 3,50 VTE) doen stuk 
voor stuk de job als coach met veel gedrevenheid, inzet 
en plezier! 

  

Kosten  Opbrengsten  

 
Werkingskosten 

 
€ 14 420 Subsidies € 136 216 

Personeelskosten 
 

€ 170 725 
Giften en sponsoring en 

fondsen 
€ 73 328 

Andere 
 

€ 2956 Eigen opbrengsten € 3 161 

Totaal kosten € 188 102 Totaal opbrengsten € 212 707 

  
 

Resultaat 
 

€ 24 604 
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Kompanjon Gent 
 
Nieuwebosstraat 3 
9000 Gent 
info@kompanjon.be 
0494 98 62 51 
www.kompanjon.be 
 
Je vindt ons ook op Facebook en LinkedIn! 
 

 

 

Kompanjon Antwerpen 

 
Klokstraat 12  
2600 Berchem 
info@kompanjon.be  
0494 52 35 73 
www.kompanjon.be 

KOMPANJON KAN HAAR WERK DOEN DANKZIJ DE STEUN VAN: 

 De Vlaamse minister van Onderwijs 

 De Stad Gent  

 OCMW Gent 

 De Provincie Oost-Vlaanderen 

 Stad Antwerpen 

 VSDT-fonds en Music for Life, beiden beheerd door de Koning Boudewijnstichting  

 Tal van grote en kleine giften van particulieren, bedrijven, sociale organisaties 
 
 

 

Bijkomende middelen geven Kompanjon vzw de kans om meer gezinnen en meer 
studenten te begeleiden en zo tegemoet te komen aan de groeiende vraag van zowel 
gezinnen als geïnteresseerde studenten. 
 
Wilt u mee het verschil maken als fonds, serviceclub, bedrijf of particulier? 
We zijn steeds bereid om onze werking te komen voorstellen. 
 
Voor meer info en contact kan u terecht bij voorzitter Luk Vermeulen 
(vermeulen.luk@telenet.be) of coördinator Katelijne Béatse (katelijne@kompanjon.be). 
 

Rekeningnummer: BE37 1430 9178 3828 of via de donatieknop op onze website. 

Momenteel kunnen we geen fiscaal attest leveren. 
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