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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. 

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. 
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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 zeven leden in de Raad van Bestuur en dertien 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 AV komt 
twee maal per jaar samen, de RVB komt daarnaast nog drie maal per jaar samen en neemt ad hoc deel aan sommige 
overleggen of interne werksessies. 

De leden van onze Raad van Bestuur zijn: 

Luk Vermeulen: Voorzitter van de Raad van Bestuur. Mede-initiatiefnemer van de werking in Gent in 2008/2009 als 
voorzitter van vzw Partners tegen miserie. Is vrijwilliger en bestuurder bij de Beweging van Mensen met  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. Voor contact: vermeulen.luk@telenet.be. 

Emiel Bogemans: Deskundige LOP - Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent. Emiel volgt de werking al jaren op, 
voorheen als lid van de stuurgroep.  Gepokt en gemazeld in het secundair onderwijs en het jeugdwerk voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren. 

Nele Hugaert: Contextbegeleidster vzw Stappen. Voorheen was ze trajectbegeleidster van maatschappelijk kwetsbare 
jongeren binnen vzw Jong (specifieke beroepservaringen in het meisjeswerk en onderwijs).  

An Keppens: Docente en stageverantwoordelijke aan de Arteveldehogeschool opleiding Sociaal Werk. An volgt de werking al 
jarenlang op als lid van onze voormalige stuurgroep. 

An Raes: werkt bij de Arteveldehogeschool en is hierbinnen verbonden aan het onderzoeks- en dienstverleningscentrum 
GezinsKracht. Ze is ook lector in de opleiding Pedagogie van het jonge kind. An heeft een praktijk als psychologe. 

Pat Vanhecke: Docent aan HOWEST binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Pat volgt al jarenlang de ontwikkelingen 
van de Katrolwerkingen in Oost- en West-Vlaanderen. 

Lore Van Praag: Werkt aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS, UAntwerpen) en doet onderzoek naar 
vroegtijdige schoolverlaters, talige diversiteit, humor en etnische ongelijkheden in het onderwijs. 

De leden van onze Algemene Vergadering zijn: Ann Brabandt, Nancy Criel, Marlies Decavel, Saskia Decraene, Jeroen De 
Leenheer, Els De Vos, Brigitte Hemmerijckx, Frederik Matthijs, Frederik Rademaker, Mie Swanckaert, Nathalie Van de 
Voorde, Eddy Van de Walle, 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. In juli 2017 focuste de AV op de interne werking en concrete resultaten van 2016. Ook de 
professionele promotiefilmpjes van Kompanjon vzw  werden er voorgesteld: zie website. We sloten af met een gezellige 
barbecue in de tuin van vzw Jong. In het najaar hadden we professor Bea Van Robaeys te gast. Ze bracht een boeiende 
uiteenzetting over de DUO-methodiek in Vlaanderen met specifieke verwijzingen naar de praktijk van Kompanjon vzw .  
 

mailto:vermeulen.luk@telenet.be
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2.2. TEAMWERKING  

Kompanjon vzw  kan in 2017 met dezelfde personeelscapaciteit (2,70 VTE) verder werken: Katelijne Béatse (0,80 VTE), Hanna 
Bouman (0,80 VTE), Selime Kokur (0,80 VTE – vervanging zwangerschap), Carolien Jacobs (0,40 VTE) en Mariska Storm 
(0,70 VTE) maken met veel enthousiasme de dagelijkse werking waar. Het team van vier coaches blijft het merendeel van de 
tijd en het werk inzetten op de hoofdopdracht van de organisatie namelijk het ondersteunen en opvolgen van gezinnen en 
studenten.  Er wordt 0,50 VTE geïnvesteerd in de algemene coördinatie, administratie en overleg. Er wordt 0,20 VTE 
geïnvesteerd in onderzoek en impact. De contacten en het aftoetsen van de mogelijkheden om een werking in Antwerpen te 
starten, vragen een stukje extra inspanning.  

 

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. Om dit alles te kunnen 
financieren is er een jaarbudget van 160 000 euro nodig op jaarbasis. (zie begroting en jaarafrekening 2017). Het 
merendeel van de middelen gaat naar de personeelskost. 

De lokale overheden: van de Stad Gent (flankerend onderwijs) (30 000 euro) , het OCMW Gent 20 500 euro) en de Provincie 
Oost-Vlaanderen (onderwijs en vorming) (opnieuw 20 000 euro) ontvangen we structurele subsidies voor de werking. In 2017 
ondersteunt ook de Vlaamse Overheid onze werking met een éénmalige subsidie vanuit het departement onderwijs (35 000 
euro). Minister Hilde Crevits onderstreept hiermee het belang van onze werking als concrete invulling van het Community 
Service Learning. Dit heugelijk nieuws haalde ook de pers (29/1/17 De Zondag en 1/2/17 Metro en De Gentenaar). 

Daarnaast blijven de inkomsten van private fondsen (VSDT-fonds ism de Koning Boudewijnstichting), giften en  tijdelijke 
projectmiddelen (o.a. Grant Rotary Gent) van substantieel belang om onze doelstellingen te kunnen realiseren. 

Een structurele ondersteuning door de Vlaamse Overheid voor de werking blijft uit, maar we blijven in gesprek met 
medewerkers van het kabinet. De versnippering van middelen en dus ook van de verantwoording vraagt heel wat tijd. Toch 
merken we dat er op het niveau van de lokale administratie meer afstemming komt en de administratieve zaken eenvoudiger 
worden. 
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De eigen inkomsten stijgen een stuk doordat we meer vormingen aanbieden aan derden en we onze prijs hiervoor een stukje 
hebben verhoogd (naar 50 euro per uur); ook het werk voor het coachen en ondersteunen van gemeentelijke initiatieven 
wordt vergoed.  
 
Kompanjon vzw  sluit het werkjaar 2017 af met een klein verlies van 4000 euro. De meerkost is te wijten aan verschuivingen 
binnen het personeelsbestand (vervanging) en door de keuze van de RVB om de wettelijke provisie verder op te bouwen.  In 
het algemeen is het bestuur tevreden over de behaalde financiële resultaten en de volgehouden inspanningen van het 
personeel en de geldschieters. 
 

GRAFIEK 1: INKOMSTEN 2017 KOMPANJON VZW 

 

GRAFIEK 2: UITGAVEN 2017 KOMPANJON VZW 
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3. DE ROL VAN DE COACH BINNEN KOMPANJON VZW  

De coach van Kompanjon vzw  is 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 stagiaires. 

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. 

“Ik heb ook heel wat dingen opgestoken uit de leergroepen. De verschillende 
thema’s sloten dan ook perfect aan bij onze stage.  De informatie was zeer bruikbaar 
en actueel. Ook wil ik heel graag vermelden dat onze coaches hiertoe een super grote 
bijdrage hebben geleverd en mij bewust gemaakt hebben van heel wat feiten.”  

» Elien Van Havermaet, studente toegepaste psychologie, 2017 
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3.1. PROFESSIONALISERING 

De coaches van Kompanjon vzw  hebben een achtergrond in sociale en/of pedagogische wetenschappen en hebben ervaring 
in het werken met kansengroepen. Het blijft daarnaast belangrijk om via vorming en kennisdeling de expertise binnen het 
team te blijven verhogen en  nieuwe kennis uit recent wetenschappelijk onderzoek en het werkveld een weg te laten vinden 
naar het team. 

Overzicht gevolgde vormingen coaches 2017: 

Thema Organisatie  Datum Wie?  

Rechtenverkenner OCMW 24/10/2017 Teams Kompanjon vzw  

BMLIK 

TAO 

Studiedag 20 jaar brugfiguren Gent Stad Gent 19/1/2017 Katelijne 

Kick-Off Gent warme stad – aanbod 
jeugdwelzijn 

Stad Gent 9/2/2017 Katelijne 

Kinderarmoedebestrijding:  
Ook jouw zaak 

HoGent  23/2/2017 Mariska 

Taxshift en sociale maribel Sociare 10/2/2017 Katelijne 

Onderwijs in Vlaanderen anno 2017 Lezing prof. Martin Valcke 
(UGent) – via Rotary 
Zwijnaarde 

8/5/2017 Katelijne 

Verontrustende opvoedingssituaties  

Intercultureel werken: persoonsgerichte 
en groepsgerichte culturen 

Ann Huybrechts   18/5/2017 Team Kompanjon vzw  

BMLIK 

New Ideals Sociale Innovatiefabriek  Carolien  

Actiedag Operatie Geslaagd ‘Samen 
tegen vroegtijdig schoolverlaten’ 

Onderwijscentrum Gent 21/11/2017 Mariska  

Slotconferentie Transbasoproject: van 
basis naar secundair  

Transbaso 5/12/2017 Carolien 

TABEL 1: GEVOLGDE VORMINGEN COACHES 
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3.2. Schakel 1: Ondersteunen en opvolgen van gezinnen 

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. Zowel de student als 
de coach kunnen extra acties ondernemen om het gezin te versterken, zeker met het oog om de ontwikkelingskansen van 
de kinderen te vergroten (zie § 4.2. Brede gezinsondersteuning). 
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JAZ-PROJECT 

Lokale partners signaleren de nood aan schoolse ondersteuning van jongeren aan het begin van het secundair onderwijs. De 
keuze van een studierichting en een geschikte school verloopt voor jongeren uit de kansengroepen niet altijd makkelijk. Al te 
vaak worden deze jongeren als vanzelfsprekend naar de B-richting gestuurd en wordt er te weinig uitgegaan van de talenten 
en de interessevelden van de jongeren. Ouders vinden maar moeizaam de weg naar informatie over het secundair onderwijs. 
Een verkeerde studiekeuze leidt tot demotivatie en soms ook tot een vroegtijdige schooluitval.  

De Stad Gent en het Onderwijscentrum Gent ontwikkelen een plan om het vroegtijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te 
vermijden.  Ook de Provincie Oost-Vlaanderen zet in op deze jongeren en hun onderwijstraject. Kompanjon vzw  startte in het 
najaar van 2016 met het project Jongeren-Aan-Zet (JAZ). Na een positieve evaluatie wordt er beslist om dit project verder te 
zetten en uit te breiden. Dit project krijgt de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en ook diverse Rotary Clubs uit de regio 
Gent zetten samen de schouders onder dit stuk van onze werking. 

De doelstellingen liggen in dezelfde lijn als die van het ondersteuningsproces in de reguliere werking; de inhoudelijke 
klemtonen worden echter 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, talentenquiz, …) 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 
jongeren. Door toegankelijke informatie te verschaffen, worden  de ouders versterkt. 

 De studenten, voornamelijk uit de regentaatsopleidingen, 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. 

 

SAMENWERKING 

We steunden voor de uitwerking van dit project op de inhoudelijke expertise van vzw Jong en het Lokaal Overlegplatform 
Gent. We gingen in overleg met TOPunt vzw, een samenwerking tussen de 3 Gentse CLB-werkingen met een focus op 
kansengroepen, om ons project toe te lichten en af te stemmen. Zo kan er doelgericht worden doorverwezen en expertise 
worden uitgewisseld. 

De samenwerking met het Beroepenhuis loopt door en levert een win-win situatie op voor beide organisaties. Het 
Beroepenhuis kan dankzij de samenwerking met Kompanjon vzw  kansarme jongeren en hun ouders makkelijker bereiken. 
Kompanjon-gezinnen krijgen informatie op maat. Gedurende vier woensdagen stelde het Beroepenhuis de tentoonstelling 
exclusief 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 
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een begeleider van het Beroepenhuis vormt een belangrijke meerwaarde. De rondleiding is gratis voor de gezinnen. 17 
gezinnen maakten in 2017 gebruikt van dit aanbod. 

In 2017 werden 28 JAZ-trajecten gerealiseerd: 28 jongeren en 28 studenten gingen samen op pad. 
 

EXPERTISE OPBOUWEN 

Tristan Bekaert, student uit de opleiding secundair onderwijs, koos ervoor om in mei 2017 één week zijn keuzestage bij 
Kompanjon vzw  in te vullen, na een positieve ervaring als JAZ-ondersteuner in semester 1 van dit academiejaar. Een 
welgekomen hulp: de student kon vanuit zijn expertise als toekomstige leerkracht secundair onderwijs, en met de ervaring 
die hij opliep in het JAZ-project, mee aanvullen en vorm geven. Tristan ging in overleg met het Beroepenhuis en besprak de 
drempels die hij opmerkte als bezoeker: namelijk de taligheid van de tentoonstelling die het bezoek bemoeilijkt voor veel 
anderstalige ouders. De informatie die hij vergaarde in het Beroepenhuis lag aan de basis van het ontwikkelen van 
werkinstrumenten voor toekomstige studenten. Hij ontwikkelde enkele kant-en-klare tools waarmee studenten in het gezin 
aan de slag kunnen gaan, specifiek rond thema´s als interesses, talenten, overstap naar het secundair onderwijs… 

 We werkten in dit kader ook samen met het project Transbaso, een interuniversitair onderzoeksproject dat liep van 2014 tot 
2018. Doel van het onderzoeksproject was om de processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar 
secundair onderwijs te onderzoeken in de steden Antwerpen en Gent. Daarnaast werden er tools voor de praktijk ontwikkeld 
waarvan de effectiviteit werd vastgesteld. 

In de sleutelbevindingen van dit onderzoek werd opnieuw vastgesteld dat leerlingen uit gezinnen met een lagere 
sociaaleconomische status, ongeacht voorafgaande prestaties, minder geneigd zijn om voor een studierichting in het ASO te 
kiezen.  
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Ook beslissen leerlingen in zekere mate mee over school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair 
onderwijs, maar uit interviews blijkt onder meer dat hun kennis over het secundair onderwijs zeer beperkt en oppervlakkig is. 
Hun ideeën over de studieopties en onderwijsvormen in het secundair onderwijs zijn zeer stereotiep: zij zijn hierin sterk 
beïnvloed door de zaken die zij horen over het secundair onderwijs van hun ouders en leerkrachten. 

Kompanjon vzw  was aanwezig op de slotconferentie waar deze resultaten werden voorgesteld. De onderzoeksresultaten van 
Transbaso bevestigen nogmaals het belang van onze inzet in deze leeftijdsgroep. De studenten proberen de ouder wegwijs te 
maken in de verschillende informatiekanalen, de jongeren ontdekken hun kwaliteiten en talenten en komen via het 
Beroepenhuis op een positieve manier in aanraking met verschillende technische beroepen. De informatie en tools van 
Transbaso vormen opnieuw een extra hulpmiddel voor coaches en studenten om deze ondersteuning zo kwalitatief mogelijk 
te laten verlopen.  

 

3.3. SCHAKEL 2: OPLEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN 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, 
werden de start- en slotbijeenkomsten in beide semesters voor de volledige groep studenten georganiseerd.  
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Er werden in 2017 voor 110 studenten een introductievorming, 3 leergroepen en een slotmoment georganiseerd. Elke 
student volgde in het totaal 10 uren verplichte vorming. De coaches investeerden hier samen 96 vormingsuren in. Daarnaast 
vonden er 28 extra individuele gesprekken met studenten plaats. 

Naast de feedback op de bezoekboeken en naast de leergroepen, heeft de coach individueel contact met de student. 

 
Uit: fotoreeks ‘Huiswerkplekken’ Klasse december 2017 – Kompanjon vzw  toont een gezin: 6 kinderen, 2 slaapkamers, 1 appartement. 
Huiswerk maken is niet altijd evident… 
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4. IMPACT 
Sinds juli 2016 werkt Kompanjon vzw  aan een instrument op maat gebaseerd op 'the theory of change'. We gaan stapsgewijs 
te werk en willen elk jaar een aantal aspecten op een onderbouwde manier in beeld brengen. Hierbij werden door het team 
van medewerkers en de Raad van Bestuur negen concrete doelstellingen geformuleerd die systematisch zullen worden 
onderzocht in de loop van de volgende jaren.  

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 

In 2017 hebben we een eerste deel van de impactstudie kunnen uitvoeren betreffende de empowerment van ouders. Met 
behulp van bestaande meetschalen hebben we een voor- en nameting gehouden bij de ouders, met als kernvraag in 
hoeverre zij zich versterkt voelen op bepaalde gebieden. De voor- en nameting werd uitgevoerd door de student die in het 
gezin werkzaam was. De bevraging krijgt een vervolg in semester 2 van het schooljaar 2017-2018. De resultaten van dit 
onderzoek worden verwacht in september 2018. 

In 2017 hebben we de krijtlijnen van het totale impactonderzoek verder uitgezet, zodat het meten van de aparte 
doelstellingen steeds in een geheel past. Wanneer een kans zich aanbiedt om deze doelstellingen te gaan meten, kunnen alle 
betrokkenen steeds het overzicht over het totale opzet behouden. Zo kregen we in 2017 de kans om twee studenten een 
onderzoek te laten uitvoeren naar de impact van twee doelstellingen.  

In het kader van een bachelorproef, werd tijdens de periode februari-juni 2017 een instrument ontwikkeld om de evolutie in 
empowerment van ouders te meten (dit past bij doelstelling 5: ‘Empowerment van het gezin is verhoogd’). In de periode juni 
2017 werd dit instrument de eerste keer getest. In 2018 wordt het bijgesteld en opnieuw afgenomen, zodat de resultaten 
geanalyseerd kunnen worden.  

In het kader van een onderzoeksopdracht tijdens stage, werd doelstelling 8: ‘Student zet in het werkveld spontaan kennis, 
vaardigheden en attitudes in’ onderzocht. De meting werd toegespitst op het thema kansarmoede en er werd gepeild naar de 
competenties van de studenten bij de start en aan het einde van een ondersteuningsperiode. Resultaten tonen 
verschuivingen in groei aan van kennis, vaardigheden en attitudes van studenten. Ook is er een groei te zien wat betreft de 
kennis en de attitudes met betrekking tot de omgang met kansarmoede. Dit wordt door de studenten ook verklaard in de 
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extra vragen: zij hebben een groei ervaren in hun leerproces.  88,6% van de studenten geeft aan dat ze de verworven 
inzichten, kennis, vaardigheden en attitudes zal meenemen en hanteren in hun professionele ontwikkeling. De resultaten 
worden verder geanalyseerd en samengevat in een uitgebreider onderzoeksrapport en kadert binnen het ruimer opzet van 
Kompanjon vzw  om de impact van haar werking aan te tonen.  

Bij de start van 2018 wordt gezocht naar een aparte huisstijl en format om in de toekomst alle deelonderzoeken die 
uitgevoerd worden in het kader van de impactmeting, uniform te communiceren. Zo zal elk deelonderzoek bestaan uit: een 
breed rapport, een tekstuele korte samenvatting en een visueel beknopte samenvatting. Zo kunnen de resultaten via 
verschillende fora verspreid worden, variërend naargelang de doelgroep waar we naar communiceren.  

Verder wordt in 2018 samen met Uilenspel vzw onderzocht op welk gebied we kunnen samenwerken om rendementsvol aan 
een impactmeting te kunnen werken. Samenwerken op gebieden die we gemeenschappelijk hebben, ruimte latend voor 
eigenheid op die domeinen waar we verschillen. Elke organisatie behoudt daardoor zijn eigenheid, maar we kunnen elkaar 
verder ondersteunen in het ontwikkelen van visie, instrumenten, …  
 

“Het is voor mij de eerste keer dat ik zo intensief met de context van een jongere aan 
de slag ga. Het is iets wat ik eigenlijk wel heel graag doe, en ook zeker wil blijven doen 
naar de toekomst toe. Ik heb hieruit geleerd dat werken met de context soms al de 
helft van het werk is. Uiteindelijk moet het gezin het werk nadien verder zetten”  

» Maarten Sturtewagen -  student orthopedagogie UGent, 2017 

 

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 de armoede indicatoren van Kind en 
Gezin.  

Gezinnen kunnen zichzelf aanmelden, maar kunnen ook aangemeld worden via een onderwijs- of welzijnsinstantie. 
Doorverwijzers worden telefonisch of per e-mail gecontacteerd i.v.m. de bevestiging van aanmelding en de plaats op de 
wachtlijst.  

  



Werkingsverslag Kompanjon vzw  2017   17 

Onderstaande tabel toont wie de doorverwijzers zijn van de ondersteunde gezinnen in 2017.  

School: leerkracht, zorgcoördinator,…  49 

CLB 13 

Brugfiguur 10 

OCMW 15 

Laagdrempelige welzijnsorganisaties uit de 1e lijn  
(bv. CAW, opvoedingswinkels, WGC, De Sloep, vzw Jong, boek op bezoek, …) 

 
12 

Zorg en welzijnswelzijnswerk uit de 2e lijn (bv. pleegzorg, CKG, dagcentrum, thuisbegeleiding, MPI, …) 8 

Zelf 21 

Totaal 128 

TABEL 2: DOORVERWIJZERS 

Onderstaand grafiek toont de aanmelders in drie groepen:  

 

GRAFIEK 3: DOORVERWIJZERS 
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We zien net als vorig jaar dat iets meer dan de helft van de doorverwijzers zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers en 
brugfiguren uit de sector onderwijs zijn. 
 

“Ik vind het zo fijn dat jullie zo veel kindjes van ons kunnen/willen begeleiden.  
Dank je.”  
 

» Wim Vochten, zorgcoördinator basisschool Sint-Lievens-Kolegem. 

 

4.1.2. ONDERSTEUNDE OUDERS EN KINDEREN 

In 2017 heeft Kompanjon vzw  128 gezinstrajecten ondersteund. 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. 

 

GRAFIEK 4: DUUR ONDERSTEUNING 

Bovenstaand staafdiagram toont dat er in 81 nieuwe gezinnen werd gestart in 2017. Slechts bij 10 gezinnen schatten we de 
ondersteuningsvraag zo in dat we een derde en één uitzonderlijke 4e ondersteuningsperiode inrichtten.  
Er is een lichte daling van het totaal aantal gezinstrajecten in vergelijking met 2016, toen we nog 139 gezinnen 
ondersteunden. Er werd gekozen om personeel in te zetten voor het IMPACT-onderzoek en ook de coördinatietaken nemen 
een stukje meer tijd in beslag.  
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GRAFIEK 5: AANTAL ONDERSTEUNDE LEERLINGEN PER LEERJAAR 

Kompanjon vzw  ondersteunt kinderen van 5 tot 15 jaar, van de derde kleuterklas tot en met de eerste graad van het 
secundair onderwijs. In één gezin worden dus vaker meerdere kinderen ondersteund: we tellen die leerlingen mee waarmee 
door studenten doelbewust rekening werd gehouden in de voorbereidingen van de ondersteuningen. De eerste graad van 
het basisonderwijs blijft het sterkst vertegenwoordigd.  

4.1.3. HERKOMST VAN DE GEZINNEN 

Kompanjon werkt steeds met gezinnen van heel diverse origine, in 2017 was dat niet anders. We zien 27 verschillende landen 
van herkomst: gebaseerd op het geboorteland van de moeder. 

In onderstaande staafdiagram zie je de 6 meest voorkomende geboortelanden van de moeders. De cijfers tonen een 
gelijkaardig patroon als de voorgaande jaren. De gezinnen met Bulgarije als land van herkomst stijgt het sterkst. 

 

GRAFIEK 6: GEBOORTELAND MOEDER 

11

78

51

35

11

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

3de kleuterklas

1e graad lager onderwijs

2e graad lager onderwijs

3e graad lager onderwijs

1e graad secundair onderwijs

OKAN / WIN

Aantal ondersteunde leerlingen per leerjaar

30

19

12 11 10
8

0

5

10

15

20

25

30

35

Turkije Bulgarije België Marokko Ghana Somalië

Top 6: geboorteland moeder



Werkingsverslag Kompanjon vzw  2017   20 

4.1.4. GEZINSSAMENSTELLING 

 

GRAFIEK 7: GEZINSSAMENSTELLING 

Bijna de helft van de Kompanjon-gezinnen in 2017 waren eenoudergezinnen. We zien deze groep elk jaar sterk 
vertegenwoordigd: 41% in 2015, 33% in 2016. Duidelijk is dat het een kwetsbare doelgroep betreft die we blijvend wensen te 
bereiken.  
 

4.1.5. SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS  

In 2017 werden 62 eenoudergezinnen ondersteund. Bijna 2 op 3 van deze (meestal vrouwelijke) ouders is aangewezen op een 
leefloon of vervangingsinkomen; 5 ondersteuningstrajecten vonden plaats in gezinnen zonder enig inkomen! 

 

GRAFIEK 8: SOCIAALECONOMISCHE STATUS EENOUDERGEZINNEN 
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In 2017 werden 66 tweeoudergezinnen ondersteund. Ruim 1 op 3 van deze gezinnen zijn tweeverdieners. Werk is heel 
belangrijk maar sluit de financiële kwetsbaarheid zeker niet uit. De aard en de duurzaamheid van het werk speelt zeker een 
rol.  
54% van deze gezinnen is aangewezen op één inkomen. Bij 20% heeft de partner een leefloon of vervangingsinkomen ter 
aanvulling. 

 

GRAFIEK 9: SOCIAALECONOMISCHE STATUS TWEEOUDERGEZINNEN 
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4.2. BREDE GEZINSONDERSTEUNING DOOR STUDENT EN COACH 

Door de laagdrempelige manier 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 en hebben betrekking op werk, 
gezondheid, wonen…  

In 2017 hebben de coaches opnieuw diverse hulpverleningsvragen kunnen beantwoorden. Er is veel vraag naar 
administratieve ondersteuning bij de gezinnen (29 vragen): dit kan gaan over toelichting bij een factuur, logopedie helpen 
zoeken, een CV opstellen, …  

De coaches gingen 33 maal op huisbezoek voor een extra gesprek. 

Type actie Aantal 

Extra gesprek (andere reden dan hieronder opgegeven) 33 

Administratieve ondersteuning 29 

Hulp bij inschrijving school 4 

Toeleiding taaltraject 0 

Introductie taaltraject 3 

Toeleiding welzijnszorg (Psychologisch - gezondheid - …) 4 

Introductie welzijnszorg (Psychologisch - gezondheid - …) 2 

Toeleiding Uitpas 0 

Introductie Uitpas 2 

80/20-regeling uitgewerkt  4 

Toeleiding vrijetijdsactiviteiten 7 

Introductie vrijetijdsactiviteiten 4 

Oudercontact / zorgoverleg 13 

TABEL 3: EXTRA ACTIES COACH 
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OUDERCONTACT & ZORGOVERLEG 

Er werd door studenten en coaches in totaal 40 keer meegegaan naar een oudercontact of zorgoverleg 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. 

“Ik vind dat ik nog geëvolueerd ben. Als eerste ben ik in de schoenen van ouders 
gaan staan. Voor de eerste keer volgde ik een oudercontact aan de andere kant. Ik 
voelde zelf aan hoe machteloos je soms staat tegenover een juf. Zeker als ik me dan 
verplaats in de mama van mijn gezin die de taal niet zo goed begrijpt. De juf ratelde 
maar door en nam, vind ik persoonlijk, wat weinig tijd. Wanneer ik later juf ben wil ik 
verstaanbaar zijn voor ouders. Ik vind het belangrijk voldoende tijd te nemen met de 
ouders en er ook een band met hen op te bouwen.”  

» Jelke Osselaer, studente kleuteronderwijs, 2017 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

Kompanjon vzw  moedigt de studenten aan om samen met hun gezin (liefst kind én ouder) 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 vrijetijdsparticipatie en de UIT-pas, bieden ons goede instrumenten om de 
vrijetijdsparticipatie binnen de gezinnen aan te moedigen. Volgende staafdiagram toont aan op welke wijze er in 2017 
buitenschoolse activiteiten geïntroduceerd werden. 

 

GRAFIEK 10: INTRODUCTIE VRIJE TIJD 
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In 2017 werd rond de UIT-pas gewerkt in 40% van de gezinstrajecten. Als we spreken over “toeleiding”, wil dat zeggen dat de 
studenten informatie gaven omtrent de UIT-pas en het gezin ertoe aanzetten zelf de stap te zetten naar een organisatie. 
Wanneer we spreken over “introductie” als  er samen de stap gezet wordt naar een organisatie of concrete activiteit. We 
scoren hier steeds de inzet, onafhankelijk van het eindresultaat.  

We zien hier een vrij opmerkelijke stijging van inzet in vergelijking met 2016: toen werd er in 13% van de gezinnen rond de 
UIT-pas gewerkt. Het aanbod van de UIT-pas wordt groter en het systeem raakt bij de coaches ook meer ingeburgerd.  

Het aantal gezinnen dat via Kompanjon vzw  een financiële tegemoetkoming kreeg voor een buitenschoolse activiteit buiten 
het UIT-pasaanbod ligt in dezelfde lijn: 13 gezinnen in 2017 in vergelijking met 15 gezinnen in 2016. Indien men zich wenst in 
te schrijven bij verenigingen en organisaties die nog niet binnen het UIT-pasaanbod vallen, komt Kompanjon vzw  voor 60% 
van de inschrijvingsprijs tegemoet met hulp van het budget vrijetijdsparticipatie van de stad Gent. In 2016 bedroeg de 
terugbetaling nog 80%, we hebben deze afspraak herzien omwille van de grote vraag en het beperkte budget. 

In 63 gezinnen ging de student 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 29 gezinnen werd 
gekozen voor een introductie in de spelotheek.  

CD&V Gent stelde hun jaarlijkse 
gezinsactiviteit open voor 
Kompanjon-gezinnen. Op 
zondag 19 november vond er in 
Theater Tinnenpot de Magic 
Michael Goochel-Illusie-
Kindershow plaats. Maar liefst 
10 gezinnen (de kinderen 
samen met de student en/ of 
ouder) hebben genoten van dit 
gratis spektakel.  

Vaak gaan studenten op het 
einde van het semester, bij wijze 
van afscheid, met het 
ondersteunde kind of met het 
hele gezin ook eenmalig een 
activiteit uitvoeren. Velen gaan schaatsen op de Kerstmarkt in december, of in het reuzenrad. De gezinnen kunnen meestal 
het kansentarief verkrijgen met de UIT-pas.  
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4.3. DE STUDENTEN 

4.3.1 PROFIEL VAN DE STUDENTEN 

Kompanjon vzw  blijft een populaire stage-optie voor studenten. In 2017 heeft Kompanjon vzw  105 reguliere studenten 
opgeleid en 6 stagiaires. 
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 onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de reguliere studenten die in 2017 een opleidingsonderdeel bij 
Kompanjon vzw  hebben uitgevoerd. Hogeschool en opleiding worden gespecificeerd.  
 

Opleiding Aantal 

Arteveldehogeschool bachelor kleuteronderwijs 5 

Arteveldehogeschool bachelor lager onderwijs 19 

Arteveldehogeschool bachelor secundair onderwijs 13 

Arteveldehogeschool bachelor logopedie 15 

Arteveldehogeschool postgraduaat intercultureel coachen en werken 1 

Hogeschool Gent (HoGent) bachelor kleuteronderwijs 1 

Hogeschool Gent (HoGent) bachelor lager onderwijs 3 

Hogeschool Gent (HoGent)  bachelor orthopedagogie 15 

Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) bachelor toegepaste psychologie 11 

Universiteit Gent (UGent) master orthopedagogische wetenschappen 10 

Universiteit Gent (UGent) logopedische wetenschappen 1 

Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) specifieke lerarenopleiding 1 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) master psychologie 10 

TABEL 3: REGULIERE STUDENTEN PER OPLEIDING 
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Het grootste aantal studenten (50%) blijft van de Arteveldehogeschool komen. Anderzijds neemt  ook de diversiteit van 
opleidingen en onderwijsinstellingen nog steeds toe: we startten een samenwerking met de bacheloropleiding “pedagogie 
van het jonge kind”, van de Arteveldehogeschool. Een stagiaire uit deze opleiding ondersteunde 3 gezinnen.  

 

GRAFIEK 11: PROFIEL REGULIERE STUDENTEN 

Meer dan de helft van de reguliere studenten volgt een lerarenopleiding (42) of logopedie (16). 48% van de studenten heeft 
een achtergrond in humane wetenschappen. We blijven een gelijkaardig evenwicht behouden tussen deze twee profielen, die 
elkaar aanvullen in de leergroepen.  

Dit jaar werkten we samen met 6 voltijdse stagiaires. Zij ondersteunen wekelijks meerdere gezinnen en draaien ook mee in de 
dagelijkse werking van onze organisatie.  
 

Opleiding Aantal 

Arteveldehogeschool bachelor pedagogie van het jonge kind 1 

Hogeschool Gent bachelor sociaal werk 2 

Arteveldehogeschool bachelor sociaal werk 1 

Hogeschool Gent bachelor orthopedagogie 1 

Universiteit Gent (UGent) master pedagogische wetenschappen (optie onderwijskunde) 1 

TABEL 4: STAGIAIRES PER OPLEIDING 
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“Ik heb enorm veel geleerd. Hetgeen waar ik misschien het meest verbaasd over ben 
is over het feit dat ik in deze tijd een enorme band met deze mensen opgebouwd heb. 
Ik ben elke week bij hen langs geweest alsof het bijna een automatisme was. Samen 
babbelen en werken voor school heeft mij doen inzien dat je er niet te snel vanuit 
mag gaan dat een kind het thuis wel zal kunnen. 

Ik merk aan mezelf dat ik mij heel hard voor dit gezin wil inzetten en dat ik ook heel 
veel om hen geef. Ik word er dan ook niet gelukkig van als ik hoor dat er maar heel 
weinig gedifferentieerd wordt voor D.  Het vertrouwen winnen van deze mensen is ook 
echt een top-ervaring.”  

» Sien Reniers, studente lager onderwijs, 2017 

 

5. PARTNERSCHAP MET HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN 

5.1. VORMING EN PROMOTIE 

Ook in 2017 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 vergoeding. 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. Met al deze vormingen 
bereikten we in het totaal 283 scholieren, studenten en opleiders. 

In het kader van de promotie van onze werking worden drie professionele filmpjes aangemaakt over Kompanjon vzw . In een 
algemeen voorstellingsfilmpje focussen we op de visie en werkwijze van Kompanjon vzw . In de twee andere filmpjes krijgen we 
een authentiek portret van de student aan het werk met kinderen en ouders. Het materiaal is te vinden op onze eigen 
website, Youtube (Kompanjon REPO algemeen – REPO Carol  - REPO Feebe) en via Goededoelen.be.  

Dit beeldmateriaal wordt ook vaak gebruikt als introductie en sfeerschepper tijdens een vormingsmoment.  
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Datum Doelgroep 
Aantal 
deelnemers 

Thema 
Duur 
vorming 

7/1/2017 

22/4/2017 

Vrijwilligers en 
vluchtelingengezinnen met kinderen 
uit Syrië - Focus Belgium 

30 
Matching gezinnen en 
vrijwilligers, praktische info en 
afspraken 

2 x 2 uur 

6/2/2017 
Professionals uit sector onderwijs en 
welzijn – OSO Leerstoel 
Arteveldehogeschool 

15 
Voorstelling visie en methodiek 
Kompanjon vzw  

1.5 uur 

7/2/2017 
Lerarenopleiders – VELOV 2017 
conferentie 20 

Workshop Voorstelling visie en 
methodiek Kompanjon vzw  

2 uur 

23/3/2017 
Docenten kleuteronderwijs & 
experten armoedesector –project 
“kleine kinderen grote kansen” 

25 

Voorstelling visie en methodiek 
Kompanjon vzw  + 
praktijkvoorbeelden + 
uitwisseling expertise 

2 uur 

30/3/2017 

31/03/2017 
Leerlingen 3e middelbaar Sint-
Bernarduscollege 25 - 25 

Introductie in kansarmoede, 
relatie kansarmoede en 
onderwijs, toelichting werking 
Kompanjon vzw  

2 x  
2 uur 

26/4/2017 
Studenten Master specifieke 
lerarenopleiding - UGent 30 

Boekentas van Abdi + 
Stellingenspel armoede en 
onderwjis i.s.m. BMLIK 

3 uur 

4/5/2017 
Studenten 1e bachelor sociaal werk 
Arteveldehogeschool 12 

Intervisie en ervaringsuitwisseling 
tutorenproject 

2 uur 

8/6/2017 
Kwetsbare, anderstalige, 
alleenstaande moeders – project 
Miriam OCMW Gent 

8 
Ouderbetrokkenheid en 
communicatie met school 

2 uur 

26/9/2017 Netwerkdag Onderwijscentrum Gent 30 
Voorstelling visie en methodiek 
Kompanjon vzw  

1 uur 

5/10/2017 
Ontvangst internationale studenten 
orthopedagogie – Haagse 
Hogeschool  

15 
Voorstelling visie en methodiek 
Kompanjon vzw  

2 uur 

1/12/2017 Studenten VSPW 20 

Voorstelling organisatie met 
nadruk op empowerende werking 
+ panelgesprek 

(i.s.m. TAO & BMLIK) 

1 uur 

7/12/2017 
Vrijwilligers digitale 
huiswerkondersteuning – 
Onderwijscentrum Gent 

8 
Diversiteit en kansarmoede – 
i.s.m. Uilenspel vzw 

3 uur 

20/12/2017 
Studenten 2e bachelor 
kleuteronderwijs 
Arteveldehogeschool 

20 
Voorstelling organisatie +  
Boekentas van Abdi 

2 uur 

TABEL 6: VORMINGEN AAN EXTERNE ORGANISATIES 
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5.2. STUDENT EN ENGAGEMENT 

STUDENT KICK OFF 

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 61 shifts gedraaid. Deze actie bracht voor Kompanjon vzw  
een 6000 euro op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

MUSIC FOR LIFE 2017 

Kompanjon vzw  is één van de meer dan 1000 goede doelen van de Warmste week van Music For life.  Organisaties, scholen 
en individuen kunnen een initiatief organiseren en registreren ten voordele van Kompanjon vzw . Daarnaast wordt de 
opbrengst van deze grote campagne verdeeld onder alle goede doelen. Kompanjon vzw  neemt voor de derde keer deel aan 
Music For Life en we zetten iets meer in op promotie binnen ons netwerk, mét succes. Ook enkele leden van onze Raad van 
Bestuur zetten de schouders onder deze campagne. In het totaal werden er 20 acties ten voordele van Kompanjon vzw  
georganiseerd. Enkele voorbeelden: Charlotte loopt een halve marathon voor Kompanjon, Sneukel voor Kompanjon 
(Partena professional), Kompanjon goes Classic! (Stedelijke Academie voor Muziek Waregem), Kompanjonkoek (VBS Sint 
Paulus), It’s muffin o’clock, Choco & soep event (lerarenopleiding SLO en CVO Panta Rhei  Gent), Kaas for life (Edgar Kaasbar 
Gent).  Het zijn stuk voor stuk hartverwarmende acties die ons naast naambekendheid ook een mooie som opbrengen met  
een recordbedrag van bijna 11.000 euro! 

StuBru contacteert Kompanjon vzw  in hun zoektocht naar een campagnebeeld rond het thema kinderarmoede. Kompanjon 
vzw  verleent haar medewerking aan deze campagne en schuift Thalita, een meisje dat ondersteuning krijgt via de werking 
naar voren.   
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Kompanjon vzw  heeft Thalita en haar moeder met veel omzichtigheid en geduld en extra tijd ondersteund gedurende 
doorheen de contacten en afspraken met media. Het werd een intensieve begeleiding: meegaan naar opnamedagen, 
media-advies, opvolgen van sociale media,.. 
We kregen een radiomoment op STUBRU voor Kompanjon vzw  en Thalita heeft een fantastische ervaring achter de rug.  
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6. SAMENWERKING & NETWERKING 

6.1. LOKAAL 

Kompanjon vzw  maakt deel uit van een aantal samenwerkingsverbanden en overlegstructuren binnen de Stad Gent. Dit is 
belangrijk om de gezinnen en studenten op een goede manier te informeren en door te verwijzen. Op die manier kunnen we 
ook evoluties binnen het stedelijke beleid opvolgen en kunnen we ook signalen uit de eigen praktijk op het juiste echelon 
brengen. 

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.  

ONDERWIJSCENTRUM GENT 

Sinds het schooljaar 2011 wordt Kompanjon vzw  ondersteund door de Stad Gent via het flankerend onderwijsbeleid. De 
samenwerkingsovereenkomst loopt nog tot eind 2017, de gesprekken over de verlenging van deze samenwerking vatten aan 
in het najaar 2017. De Stad Gent wil in de toekomst Kompanjon vzw  en Uilenspel vzw een prominente rol toekennen in het 
opleiden en vormen van vrijwilligers van andere, kleinere initiatieven die werken rond huiswerk en studieondersteuning. 
Kompanjon vzw  is blij met de erkenning van onze expertise en zal in 2018 een vormingstraject uitwerken voor al deze 
initiatieven in samenwerking met Uilenspel vzw. Daarnaast blijft het Onderwijscentrum investeren in de reguliere werking van 
Kompanjon vzw  en blijven ze ook onze vorderingen met betrekking tot het in kaart brengen van onze impactstudie opvolgen. 

DIGITALE HUISWERKONDERSTEUNING 

In 2017 bereidt het Onderwijscentrum Gent, in samenwerking met De Krook, digitaal.talent@gent, Uilenspel vzw en 
Kompanjon vzw , een project voor dat inzet op digitale studieondersteuning voor kinderen. Dit project wordt uitgevoerd 
vanaf januari 2018. 

In 3 Gentse bibliotheken (De Krook, Ledeberg en Nieuw Gent) kunnen schoolgaande kinderen (zowel basis als secundair 
onderwijs) elke maandagavond terecht voor informatie en hulp bij hun digitale schooltaken. Kinderen en jongeren krijgen 
steeds vaker digitale opdrachten mee van de school zoals werken met educatieve apps, kennis van Word, zoeken op het 
internet en zelfstandig leren werken. Dit alles vraagt ook enige mediawijsheid. De vrijwilligers in de bibliotheek versterken de 
jongeren door hen zelfredzaam te maken in een digitale studieomgeving. Ook ouders kunnen terecht voor onder meer het 
gebruik van Smartschool. Kompanjon vzw  wordt betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van het project gezien onze 
kennis van en ervaring met de doelgroepen. Samen met Uilenspel vzw werken we een vorming uit voor de vrijwilligers omtrent 
omgang met kwetsbare kinderen, meertaligheid en diversiteit, verwachtingen van ouders over het onderwijs, …  

  

mailto:digitaal.talent@gent
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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. De afspraken over doorverwijzing, opvolging, interculturele bemiddeling en ondersteuning van de gezinnen zijn 
vastgelegd in een convenant dat jaarlijks grondig geëvalueerd wordt.  

In 2017 worden 35 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 vaak een 
positieve evolutie bij de schoolresultaten van de kinderen. 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. 

 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. In februari 2018 wordt dit project afgerond.  

6.2. ONDERSTEUNING EN COACHING VAN OPSTARTENDE WERKINGEN 

MERELBEKE 

Het Sociaal Huis van Merelbeke is in 2016 gestart met het project HUGO: Huiswerk en gezinsondersteuning en heeft hiervoor 
beroep gedaan op de ervaring en de kennis van Kompanjon vzw . De samenwerking is positief geëvalueerd en is ook in 2017 
verdergezet. Er is een formele samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de twee partijen. Kompanjon vzw  wordt 
betaald voor de dienstverlening en staat in voor informatiedelen, ad hoc advies, opvolging van de stuurgroep en het 
organiseren van vorming.  

OUDENAARDE 

Reeds in 2016 is Kompanjon vzw  aan de slag in Oudenaarde op vraag van de lokale Rotary Club. In 2017 wordt het project 
verder geconcretiseerd. Kompanjon vzw  zorgt voor de opmaak van een overzicht van potentiële lokale partners, de 
overdracht van de visie en concrete aanpak. Er worden nog drie vergaderingen georganiseerd met het oog op het creëren 
van een lokaal draagvlak. Het Huis van het Kind, het OCMW, het CAW, de CLB’s en heel wat basisscholen springen op de kar. 
Het project wordt verder gecoördineerd door het Regionaal Welzijnsoverleg en het CAW Vlaamse Ardennen. De werking start 
effectief in september 2017, de ondersteuning van Kompanjon vzw  wordt hierbij afgerond.  
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7. TOEKOMSTPLANNEN EN KANSEN IN 2018 

7.1. OPSTART IN ANTWERPEN 

Sinds het voorjaar 2017 lopen er contacten tussen de Karel de Grote hogeschool en Kompanjon vzw . De contacten worden 
gelegd via het lerende netwerk “kleine kinderen, grote kansen”. Vanuit de lerarenopleidingen (bachelor kleuter- en lager 
onderwijs) zoekt men organisaties om mee samen te werken in het kader van het concreet uitwerken van een aanbod 
“Community Service Learning”. De expertise van Kompanjon vzw  wordt gezien en er is interesse om een werking te starten in 
Antwerpen. Vervolgens zijn er contacten gegroeid met de Huizen van het Kind. De Stad Antwerpen is al een tijdje vragende 
partij om meer visie en meer kwaliteit te ontwikkelen in het kader van naschoolse ondersteuning en focust hierbij op de 
eerste plaats op kwetsbare gezinnen. In de loop van het najaar wordt er samen met de administratie sociale zaken gezocht 
naar een basis om samen te werken en een proefproject te financieren. Eind 2017 wordt het langzaam duidelijk dat er ruimte 
is voor een werking van Kompanjon vzw . Er wordt een samenwerking met Vormingplus Antwerpen voorgesteld en er zou 
gestart kunnen worden met een werking in de wijken Antwerpen Luchtbal en Deurne Noord. Wordt vervolgd in 2018. 

7.2. SAMENWERKING MET UILENSPEL VZW 

Reeds in het najaar van 2016 zoeken Uilenspel vzw en Kompanjon vzw  toenadering tot elkaar met het doel op zoek te gaan 
naar synergie tussen de twee werkingen. Er wordt wederzijds  voldoende gemeenschappelijkheid en complementariteit 
gevonden tussen de twee organisaties om op zoek te gaan naar concrete doelen om rond samen te werken. Er wordt ook op 
zoek gegaan naar een financieringsbron om deze samenwerking effectief voldoende ruimte en slagkracht te geven. Deze 
middelen worden gevonden via een privaat fonds. De nakende samenwerking wordt door heel wat mensen toegejuicht. Het 
motto is en blijft samenwerken met het oog op het realiseren van onze doelstellingen op het Gentse niveau. Er blijft ruimte 
voor de verschillen tussen de twee organisaties maar het accent ligt op het wederzijds versterken van de aanwezige expertise. 

In 2018 worden volgende doelen aan de samenwerking gekoppeld: 

1.  Samenwerking versterken tussen erkende initiatieven studieondersteuning in Gent (meer transparantie creëren in vraag 
en aanbod). 

2. Vormingen ontwikkelen en geven voor vrijwilligers van erkende initiatieven studieondersteuning in Gent in samenwerking 
met het Onderwijscentrum Gent. 

3.  Gezamenlijk communicatieplan opstellen. 

4.  Gemeenschappelijke doelstellingen en methodieken impactmeting uitwerken. 

De krijtlijnen van deze samenwerking worden omschreven en geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide 
organisaties.  



Werkingsverslag Kompanjon vzw  2017   34 

 

Kompanjon vzw  

wordt mogelijk gemaakt door de steun van:  

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

Rotary Grants: Gent - Gent-Zeehaven - Gent Zuid – Gent Prinsenhof – Portus Ganda 

Cera Foundation -  Student Kick Off Gent 
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