Kompanjon vzw

Studenten
• Toekomstige
leerkrachten en
hulpverleners
• Community Service
Learning
• Interdisciplinair
samenwerken
tussen verschillende
opleidingen

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

Brug naar school
• Een positief contact
tussen gezin en school
stimuleren
• Aandacht voor
de wederzijdse
communicatie
• Samen oplossingen
zoeken

•
•
•
•

Huiswerk ondersteunen
Leren leren
Talenten verkennen
Lees- en spelplezier
stimuleren
• Welbevinden verhogen

Versterken van de
ouders
• Aan huis
• Drempelverlagend
• Luisteren naar alle
vragen
• Informeren, adviseren
en doorverwijzen
• Versterken van het
netwerk

De coach

kompanjon

st udi e - en opvoedingso nder steuning aan huis

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.

WIJKEN

ANTWERPEN

In 2017 was Kompanjon vzw
actief in 17 verschillende
Gentse wijken. Je zag
ons het meest in de
Bloemekeswijk, RabotBlaisantvest en MuideMeulestede-Afrikalaan.

In 2017 zijn we volop bezig met de opstart van een werking
in Antwerpen. In samenwerking met de Stad Antwerpen
gaat er in 2018 een proefproject van start in twee wijken.
Er zullen dertig gezinnen ondersteund worden en
evenveel studenten worden opgeleid.
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2017 in cijfers
JONGEREN-AAN-ZET (JAZ)
JAZ richt zich tot jongeren tussen 11 en 15 jaar die
de overstap maken van het basis naar het secundair
onderwijs. In deze trajecten ligt het accent op de
studievaardigheden en de talenten en interesses van de
jongere. We werken ook rond de toekomstige studie- en
schoolkeuze. In 2017 gingen 28 jongeren en 28 studenten
samen aan de slag met JAZ.

• Ondersteuning in

128 kansarme gezinnen

193 kinderen tussen de 5 en 15 jaar
• 450 huisbezoeken afgelegd
door de 4 coaches
• 111 studenten uit 14 verschillende
•

opleidingen

2560

STUDENTE AAN HET WOORD

“

I k kon me geen betere stage inbeelden, om zo
dicht in contact te komen met de thuissituaties
van kinderen. Deze weken hebben me enorm veel
bijgeleerd en mijn visie verruimd. Waarvoor een
welgemeende dankjewel! “
F ien Goethals
studente leerkracht lager onderwijs

•
uren maatschappelijke
dienstverlening aan huis

40

•
keer overleg op school samen met de
ouder

92

•  bezoeken aan de bibliotheek
of spelotheek

283

•
deelnemers bereikt via
onze externe vormingen

IMPACT METEN
We onderzochten het leerproces van de studenten na
hun praktijkervaring bij Kompanjon vzw. We gingen
na in hoeverre studenten signalen van armoede leren
herkennen en op welke manier ze leren omgaan met
deze signalen. Resultaten tonen aan dat studenten een
sterke groei ervaren. 88,6% van de studenten geeft aan
dat ze de verworven inzichten, kennis, vaardigheden en
attitudes zal meenemen naar de latere beroepspraktijk.

STEUN

kompanjon vzw wordt financieel mogelijk

gemaakt met de steun van: Vlaamse Overheid - Provincie
Oost-Vlaanderen – Stad Gent – OCMW Gent – het
VSDT-fonds en Music for Life (beheerd door de Koning
Boudewijnstichting) – Cera – Student Kick Off verschillende Rotary Clubs Gent
Een extra financieel steuntje in de rug biedt Kompanjon
vzw de kans om meer gezinnen en meer studenten op te
volgen en zo tegemoet te komen aan de groeiende vraag.
Giften zijn welkom op onze rekening BE 37 1430 9178 3828
of via de donatieknop op onze site: www.kompanjon.be
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